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B
COMANDO DA AERONÁUTICA
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA
(CAMAR 2013)
ESPECIALIDADE: PSIQUIATRIA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1.

Este caderno contém 01 (uma) prova de GRAMÁTICA e INTERPRETAÇÃO DE TEXTO, composta de 30 (trinta)
questões objetivas numeradas de 01 (um) a 30 (trinta); e 01 (uma) prova de ESPECIALIDADE, composta de 30
(trinta) questões objetivas numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta).

2.

Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, confira:
 se a numeração das questões e a paginação estão corretas;
 se todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão,
solicite imediatamente ao fiscal de prova a substituição deste caderno; e
 se a “VERSÃO” da prova e a “ESPECIALIDADE” constantes deste caderno de questões conferem com os
campos “VERSÃO” e “ESPECIALIDADE” contidos em seu CARTÃO DE RESPOSTAS.

3.

O caderno de questões pode ser utilizado livremente para fazer rascunhos (cálculos, desenhos, etc.).

4.

Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.

5.

Não é permitido ao candidato comunicar-se com outro candidato, bem como utilizar livros, anotações, agendas
eletrônicas, gravadores, máquina calculadora, telefone celular e/ou similares, ou qualquer instrumento
receptor/transmissor/armazenador de mensagens.

6.

No CARTÃO DE LEITURA ÓTICA PERSONALIZADO (CARTÃO DE RESPOSTAS), preencha apenas uma
alternativa (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta esferográfica azul ou preta, conforme instrução
contida no próprio Cartão de Respostas.

7.

A questão não assinalada ou assinalada com mais de uma alternativa, emendada, rasurada, borrada, ou que
vier com outra assinalação, será considerada incorreta.

8.

Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para não o amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou,
de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas NÃO será substituído.

9.

A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.

10. Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 minutos do tempo total
de prova.
11. Por razões de segurança e sigilo, o candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das
provas por, no mínimo, 2 (duas) horas depois de iniciada a prova. O caderno de questões só poderá ser levado
pelo candidato que permanecer no recinto por, no mínimo, 4 (quatro) horas depois de iniciada a prova.
12. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do local de prova levando consigo seu Cartão de
Respostas.
13. É obrigatório que o candidato assine a Lista de Chamada e o Cartão de Respostas.
14. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões e no Cartão
de Respostas poderá implicar na não correção de sua prova e exclusão do processo seletivo.

ESPECIALIDADE
31) De acordo com os tipos de esquizofrenia elencados na Classificação Internacional das Doenças (CID 10), assinale a
alternativa incorreta.
a) Catatônico é uma psicose marcada por notórios sintomas motores, inibição generalizada com estupor, mutismo,
negativismo, catalepsia ou excessiva atividade motora.
b) Paranoide é uma psicose caracterizada por pensamentos autísticos, alucinações e desilusões altamente
elaboradas, sobretudo as de grandeza e perseguição, ressentimento e hostilidade.
c) Hebefrênica possui como característica a perturbação na afetividade, e quanto mais cedo o paciente adoece,
tanto mais se manifesta a perturbação da afetividade. A doença declara-se em idade juvenil, como Hebe, a deusa
da juventude em grego, na puberdade ou mesmo na adolescência.
d) Indiferenciado é o estado crônico da doença esquizofrênica. Existe a presença persistente de sintomas negativos,
embotamento afetivo, falta de cuidados pessoais, desempenho social medíocre, hipoatividade, lentidão motora,
passividade e falta de iniciativa, pobreza da quantidade e do conteúdo do discurso, pouca comunicação não
verbal.
32) Entre os sistemas dopaminérgicos cerebrais nos quais os antipsicóticos atuam, o mesocortical e o mesolímbico são
os que estão mais relacionados com a fisiopatologia da esquizofrenia. Acerca do mesolímbico, assinale a alternativa
correta.
a) Relaciona-se com distúrbios alimentares.
b) Sua ação está na coordenação de movimentos voluntários e seu bloqueio associa-se aos distúrbios motores.
c) Relaciona-se com inibição de prolactina e seu bloqueio associa-se com aumento ou diminuição deste hormônio.
d) Relaciona-se com comportamentos e emoções e sua hiperatividade associa-se aos sintomas psicóticos positivos.
33) Segundo o DSM-IV-TR (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais), são critérios diagnósticos para
esquizofrenia, quando dois ou mais sintomas estão presentes com duração significativa, por período de pelo menos
um mês, exceto:
a) Delírio.
b) Depressão.
c) Alucinação.
d) Discurso desorganizado.
34) Em relação aos transtornos relacionados à cocaína, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo
e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
(
(
(
(

) A overdose pode ser definida como a falência de um ou mais órgãos decorrentes do uso agudo da substância e
é uma emergência clínica que requer atenção imediata.
) As complicações do uso de cocaína no sistema nervoso central têm como substrato, principalmente, a
vasoconstricção, que causa principalmente eventos vasculares cerebrais isquêmicos.
) O consumo de cocaína durante a gravidez está associado a complicações, tais como: baixo peso ao nascer,
abortos espontâneos e déficits cognitivos ao recém-nascido.
) A presença de sintomas psicóticos que ocasionalmente ocorrem na intoxicação por cocaína como delírios
persecutórios e alucinações pode prevalecer durante uma semana após o uso da cocaína.

a) V – V – V – F
b) V – V – F – F
c) F – F – F – V
d) F – F – V – V
35) As demências podem ser divididas entre cortical e subcortical. Acerca desta premissa, analise as alternativas abaixo,
relacionando-as conforme esta divisão e, em seguida, assinale a sequência correta.
(1) Cortical
(2) Subcortical

(
(
(
(

) caracteriza-se por deteriorização intelectual, prejuízo cognitivo, apatia e alterações motoras.
) distingue-se clinicamente por apresentar com maior frequência amnésia, acalculia, afasia,
apraxia e agnosia.
) são exemplos as doença de Alzheimer e Pick.
) são exemplos as doenças de Parkinson e Huntington.

a) 2 – 1 – 1 – 2
b) 1 – 2 – 1 – 2
c) 2 – 1 – 2 – 1
d) 1 – 2 – 2 – 1
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36) Sobre o transtorno amnésico persistente induzido pelo álcool, preencha as lacunas e, em seguida, assinale a
alternativa correta.
Alterações de memória, principalmente da memória recente, podem ocorrer em usuários de grande quantidade de
álcool por muito tempo. As duas principais entidades clínicas são a Síndrome de _______________ e a Síndrome
de ________________.
a) Parkinson / Wernicke
b) Wernicke / Korsakoff
c) Alzheimer / Huntington
d) Huntington / Biswanger
37) Na doença vascular (DV) não há critérios clínicos unificados para diagnóstico, entretanto a abordagem inicial prioriza
sempre a avaliação clínica. Os exames de neuroimagem revelam áreas de infarto cortical ou subcortical, bem como
lesões de substância branca subcorticais, resultantes de isquemia. Considerando este fato, são critérios diagnósticos
sugeridos para DV:
I. Síndrome demencial clínica e neuropsicologicamente confirmada.
II. Sinais neurológicos focais, como a hemiparesia, ataxia, hemianopsia ou alterações neuropsicológicas focais,
como afasia e heminegligência.
III. Lesão vascular evidenciada por neuroimagem.
IV. Relação entre demência e doença vascular encefálica estabelecida em até 3 meses após o acidente vascular
encefálico ou deterioração cognitiva abrupta com progressão em etapas.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
a) I, II, III e IV.
b) II, somente.
c) III e IV, somente.
d) I, III e IV, somente.
38) A doença de Alzheimer (DA) é a síndrome demencial mais prevalente, perfazendo de 60 a 80% dentre as síndromes
demenciais. Sobre a DA, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.
(
(
(
(

) Atualmente, estão disponíveis tratamentos específicos que modulam a doença produzindo a cura total.
) Geralmente, o primeiro sintoma da DA é a perda de memória episódica para eventos recentes.
) O déficit de memória evolui insidiosamente e progride lentamente ao longo do tempo, comprometendo também
a memória semântica e a memória de trabalho ou operacional.
) Inicialmente apresenta-se com afasia motora, a qual se manifesta por anomia, circunlocuções e parafrasias;
progride para afasia sensitiva, gerando dificuldades na compreensão e nas habilidades vísuo-espaciais

a) F – F – V – F
b) V – V – F – F
c) F – V – V – V
d) V – F – F – V
39) Caracterizada por inclusões citoplasmáticas da proteína alfa-sinucleína, a qual se deposita em neurônios corticais e
do tronco encefálico, a Demência por Corpos de Lewy (DCL) é a causa mais comum de demência com
parkinsonismo notável. Clinicamente, a DCL manifesta-se através de uma síndrome demencial gradualmente
progressiva, onde ocorrem, exceto:
a) Memória prejudicada rapidamente nas primeiras horas.
b) Alucinações visuais vívidas, persistentes e recorrentes.
c) Parkinsonismo rígido-acinético de distribuição simétrica.
d) Flutuações da função cognitiva em questão de minutos ou horas.
40) É necessário distinguir o quadro de delirium do quadro de demência, e diversos aspectos clínicos ajudam nesta
tarefa. São aspectos clínicos que podem diagnosticar o delirium, exceto:
a) Início súbito.
b) Duração de dias a semanas.
c) Atenção prejudicada de forma saliente.
d) Memórias recente e remota prejudicadas.
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41) Associe os dois grupos de classificação de síndromes demenciais aos tipos de demências e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.
(1) Demências degenerativas
(2) Demências não degenerativas

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

priônicas.
por Corpos de Lewy.
fronto-temporal.
vascular.
hidrocefálicas.
toxicometabólicas.

a) 2 – 1 – 1 – 2 – 2 – 2
b) 1 – 1 – 2 – 2 – 1 – 1
c) 2 – 2 – 1 – 1 – 1 – 2
d) 1 – 2 – 2 – 1 – 2 – 1
42) Sobre o quadro clínico do delirium, síndrome caracterizada pela alteração global das funções psíquicas, analise as
afirmativas abaixo.
I. Comprometimento do nível de consciência e atenção.
II. Comprometimento generalizado do funcionamento cognitivo.
III. Aumento ou redução da atividade psicomotora.
IV. Comprometimento do ciclo sono-vigília.
V. Transtornos emocionais.
Estão corretas as afirmativas
a) I, II, III, IV e V.
b) I e II, somente.
c) III e IV, somente.
d) I, III e V, somente.
43) No diagnóstico da depressão são considerados: sintomas psíquicos, fisiológicos e evidências comportamentais.
Relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
(1) Sintomas psíquicos
(2) Sintomas fisiológicos
(3) Sintomas comportamentais

(
(
(
(
(

) retraimento social e crises de choro.
) humor depressivo e sensação de tristeza, autodesvalorização e
sentimentos de culpa.
) redução da capacidade de experimentar prazer na maior parte das
atividades, antes consideradas como agradáveis.
) alterações do apetite, alterações do sono e redução do interesse
sexual.
) retardo psicomotor e lentificação generalizada, ou agitação
psicomotora.

a) 3 – 1 – 1 – 2 – 3
b) 2 – 1 – 3 – 2 – 1
c) 1 – 3 – 2 – 1 – 1
d) 2 – 2 – 1 – 3 – 2
44) Sobre o Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma e, em
seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
(
(
(
(

)
)
)
)

É comum não identificar fatores relacionados no início ou na piora dos sintomas.
As compulsões são ações ritualizadas que servem para aliviar o quadro de ansiedade.
As obsessões são caracterizadas como pensamentos ego-distônicos recorrentes.
O quadro de TOC apresenta complicações por depressão e por grave prejuízo na vida ocupacional e social do
paciente.

a) F – V – V – V
b) V – F – V – F
c) V – F – F – V
d) F – V – F – F
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45) Considerando os medicamentos carbamezepina, morfina e alprazolam, em suas prescrições, devem-se usar os
seguintes receituários, respectivamente,
a) azul, azul, amarelo.
b) azul, amarelo, amarelo.
c) branco de controle especial, azul, amarelo.
d) branco de controle especial, amarelo, azul.
46) No que se refere ao Código de Ética Médica, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em
seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
(
(
(
(

) Em último caso, o médico plantonista poderá atestar óbito, quando não o tenha verificado pessoalmente ou
quando não tenha prestado assistência ao paciente.
) É lícito ao médico, valendo-se de sua profissão, a participação de anúncios de empresas comerciais.
) O médico que cometer falta grave prevista no Código de Ética deverá ter exercício profissional suspenso
mediante procedimento administrativo específico.
) O médico portador de doença incapacitante para o exercício profissional, apurada pelo Conselho Regional de
Medicina em procedimento administrativo com perícia médica, terá seu registro suspenso enquanto perdurar
sua incapacidade.

a) F – V – V – F
b) V – V – F – F
c) V – F – F – V
d) F – F – V – V
47) De acordo com o Código de Ética Médica, analise as afirmativas abaixo.
I.

É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo
hipótese em que tenha sido arrolado como testemunha em processo judicial.
II. É lícita a realização de atendimento médico à distância, nos moldes da regulamentação do Conselho Federal de
Medicina.
III. É defeso ao médico retirar órgão de doador vivo quando este for juridicamente incapaz, salvo se houver
autorização por escrito de seu representante legal.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
a) I, somente.
b) II, somente.
c) III, somente.
d) II e III, somente.
48) O Código de Ética Médica, no capítulo destinado à responsabilidade profissional, elenca algumas atividades
proibidas no exercício da medicina. Acerca dessas atividades, assinale a afirmativa incorreta.
a) Deixar de assegurar os direitos do médico, sempre que investido em cargo de direção.
b) Deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico do qual participou, exceto quando vários médicos
tenham assistido ao paciente.
c) Intervir sobre o genoma humano com vista à sua modificação, exceto na terapia gênica, excluindo-se qualquer ação
em células germinativas que resulte na modificação genética da descendência.
d) Deixar de cumprir, salvo por motivo justo, as normas emanadas dos Conselhos Federal e Regional de Medicina e
de atender às suas requisições administrativas, intimações ou notificações no prazo determinado.
49) Analise os textos e, em seguida, assinale a alternativa correta.
I. Várias pesquisas têm avaliado a neurobiologia do Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade. De uma
maneira geral, os estudos neuropsicológicos de neuroimagem e de neurotransmissão tendem a demonstrar que,
do ponto de vista fisiopatológico, o transtorno está associado a um déficit de comportamento inibitório e de funções
executivas relacionadas.
II. O comportamento inibitório é o freio inibitório da pessoa; trata-se da capacidade de poder frear alguns
comportamentos – ou em termos atencionais, a capacidade de focar a atenção em um único estímulo, inibindo os
demais estímulos ao mesmo tempo.
a) As afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas a afirmativa II está correta.
c) Apenas a afirmativa I está correta.
d) A afirmativa I está correta e a II não completa a I.
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50) Sobre o transtorno de compulsão alimentar periódico, são critérios para pesquisa do diagnóstico:
I. Episódios recorrentes de compulsão periódica, tais como ingestão, em um período limitado de tempo, de uma
quantidade de alimentos definitivamente maior do que a maioria das pessoas consumiria em um período similar,
sob circunstâncias similares.
II. Acentuada angústia relativamente à compulsão periódica.
III. A compulsão periódica ocorre, em média, pelo menos 2 dias por semana, por 6 meses.
IV. A compulsão periódica está associada com o uso regular de comportamentos compensatórios inadequados, tais
como purgação, jejuns, exercícios excessivos.
Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s)
a) IV.
b) I e III.
c) II e IV.
d) I, II e III.
51) O Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) é caracterizado pela presença de obsessões e/ou compulsões. O DSMIV estabelece os seguintes critérios para as obsessões no diagnóstico do TOC:
I. Pensamentos, impulsos ou imagens persistentes e recorrentes que são experimentados em algum momento
durante o transtorno, como intrusivos impróprios e que causam acentuada ansiedade ou desconforto.
II. Os pensamentos, impulsos ou imagens; não simplesmente preocupações excessivas sobre problemas de vida
reais.
III. A pessoa tenta ignorar ou suprimir tais pensamentos, impulsos ou imagens ou neutralizá-los com outros
pensamentos ou ações.
IV. Comportamentos repetitivos ou atos mentais que a pessoa é levada a executar em resposta a uma obsessão ou
em virtude de regras que devem ser seguidas rigidamente.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
a) I, somente.
b) II e III, somente.
c) III e IV, somente.
d) I, II e III, somente.
52) Pacientes com distúrbios da personalidade estão entre os usuários mais assíduos nos serviços emergenciais.
Considerando os Transtornos de Personalidade, assinale a alternativa que não os representa.
a) Transtorno de Personalidade Borderline.
b) Transtorno de Personalidade Obsessiva.
c) Transtorno de Personalidade Esquizoide.
d) Transtornos de Personalidade Dissociativos.
53) Em relação à esquizofrenia catatônica, são critérios para diagnósticos, exceto:
a) Mutismo.
b) Extremo positivismo.
c) Ecolalia ou ecopraxia.
d) Imobilidade motora evidenciada por cataplexia.
54) Acerca do déficit de atenção e hiperatividade, assinale a alternativa que não apresenta uma comorbidade.
a) Crise convulsiva.
b) Transtorno bipolar.
c) Problemas de afetividade.
d) Transtorno da linguagem e da comunicação.
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55) Preencha a lacuna e, em seguida, assinale a alternativa correta.
Deve-se evitar o uso concomitante de fármacos antidepressivos inibidores das monoamino-oxidase não-reversíveis
com ______________.
a) fluoxetina
b) clorpromazina
c) carbamazepina
d) benzodiazepínico
56) Os sistemas classificatórios atuais, tanto o DSM IV quanto o CID 10 reconhecem duas categorias diagnósticas
como principais dos Transtornos Alimentares (TA): a aneroxia nervosa (AN) e a bulimia nervosa (BN). Sobre esses
dois transtornos, analise as afirmativas abaixo.
I. A BN se caracteriza essencialmente pela recusa a se alimentar e a manter o peso corporal mínimo aceitável para
a idade.
II. A AN se caracteriza pela presença de episódios repetidos de compulsão alimentar, seguidos de comportamento
compensatórios impróprios para o controle do peso.
III. Tanto a AN quanto a BN estão intimamente relacionadas e apresentam características psicopatológicas comuns a
todos os transtornos alimentares.
Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s)
a) I.
b) II.
c) III.
d) I e III.
57) Assinale a região do sistema nervoso central mais fortemente relacionada à etiopatogenia do delirium.
a) Amígdalas.
b) Lobos frontais.
c) Lobos temporiais.
d) Formação reticular.
58) A alteração do sono mais característica nos casos de depressão é
a) pesadelo.
b) sonho vivido.
c) acordar precoce.
d) dificuldade de iniciar o sono.
59) Pacientes idosos com síndrome demencial, geralmente não apresentam
a) agnosia.
b) dispraxia.
c) sonolência ou delírio.
d) alteração da memória.
60) São sintomas fundamentais de critérios para o diagnósticos de episódio depressivo, de acordo com o CID 10,
exceto:
a) Fatigabilidade.
b) Sono perturbado.
c) Perda de interesse.
d) Humor de deprimido.
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