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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Com base na classificação DSM-IV-TR e CID-10 aplicada à

psiquiatria, julgue os itens seguintes, relativos ao diagnóstico

sindrômico e nosológico.

51 De acordo com DSM-IV-TR, o diagnóstico de intoxicação por

cafeína é dado com base na confirmação do consumo

recorrente da substância pelo paciente, geralmente excedendo

250 mg.

52 O DSM-IV-TR e a CID 10 empregam o esquema diagnóstico

multiaxial, permitindo o estabelecimento de diagnósticos de

um paciente em mais de um eixo ao mesmo tempo.

Julgue os itens a seguir, referentes à psicanálise.

53 Segundo Freud, a criança internaliza os valores e padrões

parenterais por volta dos cinco ou seis anos de idade.

54 O termo superego auxiliar refere-se ao papel do terapeuta no

processo de terapia. 

55 Freud foi um dos primeiros a estudar o uso da hipnose em

clínica psiquiátrica, abandonando rapidamente esses estudos

por não considerá-los os mais adequados.

A respeito de psicopatologia, julgue os próximos itens.

56 Cataplexia refere-se a um acentuado aumento do tônus

postural.

57 O núcleo supraquiasmático, localizado no hipotálamo anterior,

tem fundamental importância na regulação fisiológica do sono.

58 A porção anterior do giro do cíngulo é fundamental ao

processo de controle da atenção realizado pelas estruturas

frontais.

59 Pacientes com síndrome de Fregoli, diante da visita do pai, por

exemplo, afirmam que quem o visitou é, na verdade, um sósia

idêntico de seu verdadeiro pai, uma falsificação quase perfeita.

60 Pacientes com síndrome de Capgras identificam falsamente

uma pessoa estranha como se fosse uma pessoa de seu círculo

pessoal.

Nas emergências psiquiátricas, é muito comum pacientes com

quadro de agressividade e tentativa de suicídio. Acerca desse

assunto, julgue os itens subsequentes.

61 A sedação de paciente que chega à emergência psiquiátrica

com comportamento muito agressivo deve consistir na

administração, por via intravenosa, de benzodiazepínico, a fim

de se obter a ação mais rápida desse medicamento.

62 Cerca de 50% dos pacientes esquizofrênicos cometem suicídio

e de 10% a 15% morrem em razão desse ato.

63 Pessoas divorciadas apresentam maior risco de cometer

suicídio do que pessoas solteiras.

No que se refere à psicofarmacologia, julgue os itens que se

seguem.

64 Os antidepressivos inibidores da monoaminoxidase atuam

inibindo a ação dessa enzima, não devendo ser utilizados em

conjunto com alimentos compostos de taurina, dado o risco de

ocorrência de pico hipertensivo grave.

65 O acamprosato é uma opção de tratamento farmacológico para

o alcoolismo na fase de manutenção (prevenção de recaídas).

66 De acordo com o atual protocolo, pacientes que usam

clozapina devem realizar, inicialmente, hemogramas semanais

e, posteriormente, mensais, por todo o período em que

utilizarem essa substância.

67 O bloqueio dos receptores alfa-1 adrenérgicos pode acarretar

diversos efeitos colaterais, tais como hipotensão postural,

tremores e vertigem.

68 Entre os efeitos colaterais causados pelo bloqueio dos

receptores colinérgicos incluem-se boca seca, visão turva,

sedação e ganho de peso.

69 O donepezil, droga utilizada no tratamento de demências, atua

nos receptores NMDA, impedindo a entrada excessiva de

cálcio nos neurônios.

Acerca da eletroconvulsoterapia, julgue os itens seguintes. 

70 A eletroconvulsoterapia não deve ser utilizada em pacientes

com risco anestésico grave (ASA maior ou igual a 3).

71 De acordo com os protocolos mais utilizados, a

eletroconvulsoterapia deve ser feita em quatro ou doze

aplicações, que devem ser realizadas em dias consecutivos.

72 A eletroconvulsoterapia não é indicada, usualmente, para o

tratamento de transtorno obsessivo compulsivo.

Com relação aos exames de neuroimagem aplicados à psiquiatria,

julgue o item abaixo.

73 Para o diagnóstico diferencial de demência e depressão,

deve-se realizar tomografia computadorizada funcional.
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A respeito do uso e abuso de substâncias psicoativas, julgue os itens
seguintes.

74 Na intoxicação aguda por cocaína e crack, deve-se evitar o uso
de benzodiazepínicos, devido ao risco de potencialização
gabaérgica e depressão respiratória.

75 Na consulta com um adolescente dependente de substâncias
psicoativas é importante que o psiquiatra estabeleça um bom
vínculo e garanta a confidencialidade das informações
pessoais, cujo sigilo deve ser rompido caso haja intoxicação
grave, risco de suicídio, síndrome de abstinência grave ou
abuso sexual.

76 Considere que, após o uso de determinada substância, um
paciente tenha apresentado sintomas psicóticos, mas teste de
realidade intacto. Nessa situação, de acordo com o
DSM-IV-TR, a provável hipótese diagnóstica é de transtorno
relacionado à substância e não de transtorno psicótico induzido
por substâncias.

77 O uso crônico de inalantes, como cola de sapateiro, esmalte,
benzina e lança-perfume, pode provocar síndromes
neurológicas persistentes, principalmente neuropatia periférica,
ototoxicidade e encefalopatia.

Julgue os itens a seguir, relativos a transtornos psicóticos.

78 Os sintomas negativos da esquizofrenia incluem anedonia,
embotamento afetivo, avolição e redução da atividade social,
não estando associados à redução da função executiva e da
capacidade intelectual geral.

79 Na esquizofrenia, o comportamento agressivo está relacionado
à presença de sintomas positivos, sobretudo delírios
persecutórios, e não se associa a fatores ambientais.

80 Considere que um paciente diagnosticado, havia doze anos,
com esquizofrenia tenha apresentado, na última avaliação,
episódio maníaco, que durou cerca de dois meses. Nessa
situação, é correto afirmar que esse paciente apresenta um
transtorno esquizoafetivo.

81 O risco de morte prematura é maior em pessoas com
esquizofrenia, tanto morte por suicídio quanto morte
secundária a causas médicas gerais, como doenças
cardiovasculares, diabetes e doença pulmonar.

Com relação aos transtornos geriátricos, julgue os itens que se
seguem.

82 O risco de suicídio no idoso é maior que em qualquer outra
faixa etária, sobretudo em viúvos com baixo suporte social.

83 A demência com corpos de Lewy é caracterizada pela
flutuação dos sintomas cognitivos, com variação intensa na
atenção e alucinações visuais recorrentes, geralmente
detalhadas e vívidas.

84 Delirium é a síndrome psiquiátrica mais comum em pacientes
idosos hospitalizados.

85 Os critérios diagnósticos para depressão são os mesmos para
jovens e idosos, porém os idosos podem apresentar alguns
sintomas de modo mais frequente, como queixas cognitivas,
irritabilidade, sentimentos de inutilidade, pensamentos de
morte, hipocondria e queixas somáticas.

86 A agitação, a psicose e o comportamento agressivo são comuns
no início da demência de Alzheimer. A depressão é mais
frequente apenas com a progressão dessa doença.

No que se refere à psiquiatria forense, julgue os itens subsequentes. 

87 A perícia criminal normalmente visa avaliar a responsabilidade

penal do examinado, ou seja, o perito oferecerá à justiça

subsídios para avaliar se o réu é imputável, semi-imputável ou

inimputável.

88 A superveniência de doença mental (SDM) ocorre quando a

patologia mental é constatada antes do ato delituoso ou durante

a tramitação do processo, o qual, em decorrência dessa

situação, deverá ser suspenso.

89 A incapacidade civil, que é a restrição legal ao exercício de

direitos civis, é sempre absoluta, embora possa ter evolução

reversível.

90 Alguns transtornos psiquiátricos por si só determinam

invariavelmente a incapacidade civil absoluta. Pessoas com

esses transtornos são atualmente denominadas pelo Código

Civil de alienados mentais.

Julgue os itens seguintes, acerca da psiquiatria da infância e da

adolescência.

91 Os testes de personalidade, como o teste de Rorschach, que

apresentam maior confiabilidade e validade que os testes de

inteligência, são importantes instrumentos para

complementação do diagnóstico psiquiátrico na infância.

92 No Brasil, uma das principais referências em psiquiatria

infantil do Sistema Único de Saúde (SUS) é o Centro de

Atenção Psicossocial Infantil (CAPSI), que acolhe demandas

de transtornos psiquiátricos mais leves e frequentes, enquanto

os casos mais graves são encaminhados para internação

psiquiátrica em hospitais gerais.

93 Durante o exame psiquiátrico infantil, se houver suspeita de

abuso ou negligência, é essencial a coleta de informações com

vários informantes, em separado, para avaliação de

inconsistências nos relatos, pois frequentemente as crianças

não revelam os abusos.

94 Algumas características da criança, como idade precoce,

temperamento difícil, transtornos de déficit de atenção e

hiperatividade (TDAH), déficit cognitivo e doença crônica,

podem aumentar a chance de maus-tratos. 

Julgue os itens a seguir, referentes às síndromes psiquiátricas do

puerpério.

95 Pacientes que desenvolvem quadros esquizofreniformes no

puerpério raramente irão evoluir para esquizofrenia, portanto

o tratamento com antipsicóticos não deve ser prolongado.

96 Vários quadros psiquiátricos apresentam melhora espontânea

no período de gestação e piora no puerpério.

97 A disforia pós-parto é um fenômeno comum que acomete

grande parte das puérperas nos primeiros dias após o parto e,

geralmente, não necessita de tratamento.
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A respeito dos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade

(TDAH), julgue os itens seguintes.

98 A lisdexanfetamina, opção para o tratamento farmacológico de

TDAH, é um pró-fármaco ingerido em sua forma inativa e que

tem período de ação em torno de doze horas, o que favorece a

adesão ao tratamento. 

99 Graus variáveis de desatenção, hiperatividade e impulsividade

constituem os sintomas centrais de TDAH.

100 Uma das escalas mais utilizadas no diagnóstico de TDAH é a

escala ASRS-18, referência para crianças e adolescentes de até

dezoito anos de idade. 

101 Com a maturação do sistema nervoso central, alguns sintomas

como a hiperatividade e a impulsividade melhoram

gradativamente; entretanto, cerca de dois terços dos pacientes

diagnosticados com TDAH permanecem, quando adultos, com

sintomas, em especial os de desatenção.

Parassonias são transtornos do sono com grande potencial de causar

prejuízo ao indivíduo. Acerca desse grupo de transtornos, julgue os

itens subsequentes.

102 O comportamento agressivo e violento durante o sono pode ser

piorado pelo tabagismo e consumo de álcool e cafeína ao

deitar. 

103 O sonambulismo, os pesadelos e o bruxismo são classificados

como transtornos da transição sono-vigília.

104 É correto afirmar que o tratamento de transtornos por

comportamento em sono REM com baixas doses de

clonazepam é eficaz para a maioria dos casos clínicos.

105 O sonambulismo na infância é relativamente raro e constitui

um sinal de mal prognóstico quanto a psicopatologias na idade

adulta. 

Transtorno de personalidade é um padrão persistente de

comportamento ou vivência íntima que se desvia acentuadamente

das expectativas da cultura do indivíduo. O transtorno é

generalizado e inflexível, tendo início na adolescência ou no

começo da idade adulta, sendo estável ao longo do tempo. Acerca

desse assunto, julgue os itens de 106 a 110.

106 O transtorno da personalidade borderline pode ser

diagnosticado em crianças e adolescentes, nos casos raros em

que os traços mal adaptativos do indivíduo sejam

particularmente graves e generalizados.

107 O transtorno da personalidade esquizoide é um padrão de

distanciamento dos relacionamentos sociais, com uma faixa

restrita de expressão emocional.

108 Indivíduos portadores de transtorno da personalidade

antissocial podem ser altamente manipulativos na tentativa de

obter suporte e apoio emocional. 

109 O indivíduo portador de transtorno da personalidade

borderline costuma reagir com submissão, docilidade e busca

imediata de um novo relacionamento quando se vê em situação

de abandono. 

110 O transtorno da personalidade antissocial é mais prevalente em

indivíduos do sexo masculino e não apresenta correlação com

o nível sócio econômico. 

A característica essencial dos transtornos do controle dos impulsos

é o fracasso em resistir a um impulso ou à tentação de executar atos

perigosos para si ou para terceiros. Com relação a esse grupo de

transtornos, julgue os itens a seguir.

111 A naltrexona é um dos fármacos com melhor evidência para o

tratamento da cleptomania, tendo-se mostrado eficaz em um

pequeno ensaio clínico randomizado. 

112 Na tricotilomania, o ato de arrancar os fios de cabelo pode ser

acompanhado do exame de sua raiz e posterior ingestão do fio

(tricofagia).

113 A piromania está relacionada à comorbidades como transtorno

da conduta e retardo mental leve.

114 A prevalência do jogo patológico não sofre influência da

legalização dos jogos de azar ou de sua disponibilidade, pois

sua base etiológica é eminentemente biológica. 

115 A cleptomania caracteriza-se por um fracasso recorrente em

resistir a impulsos de roubar objetos supérfluos e de alto valor

financeiro.

Julgue os itens subsequentes, relativos a transtornos de humor e seu

tratamento.

116 A asenapina, fármaco indicado para o tratamento do episódio

maníaco do transtorno afetivo bipolar, deve ser ingerida por

via oral de 12 em 12 horas.

117 Um efeito colateral da trazodona, fármaco antidepressivo, é o

priapismo em pessoas do sexo masculino.

118 Acatisia desenvolvida como efeito colateral do tratamento

de depressão com inibidor seletivo de recaptação de serotonina

(ISRS) pode ser tratada com benzodiazepínicos ou

betabloqueadores.

119 Antipsicóticos como a quetiapina e a ziprasidona têm seu uso

aprovado em bula para o tratamento da fase depressiva do

transtorno afetivo bipolar.

120 Em casos de episódios depressivos maiores que não respondam

ao tratamento com antidepressivos é recomendada a associação

de lítio, T3 ou de um antipsicótico de segunda geração.
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva
o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será avaliado

fragmento de texto escrito em local indevido.
• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer

assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 20,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto será atribuído ao quesito apresentação e estrutura

textual (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos).

Redija um texto dissertativo acerca do instituto da remição penal previsto na Lei de Execução Penal, abordando, necessariamente, os
seguintes aspectos:

< conceito de remição penal e requisitos para a aplicação desse instituto; [valor: 4,00 pontos]

< possiblidade de concessão da remição a presos que cumprem pena em regime prisional fechado, semiaberto e aberto e a presos
submetidos a medidas de segurança; [valor: 5,00 pontos]

< formas de contagem do tempo de remição penal, jornadas diárias de trabalho e de estudo e remição
cumulativa; [valor: 5,00 pontos]

< possibilidade de revogação do tempo remido e consequências dessa revogação; [valor: 5,00 pontos]
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