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TIPO 1

MÉDICO/PSIQUIATRIA

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
1. Verifique se este caderno contém um total de 40 questões.
2. Fique atento aos avisos a serem feitos pelo chefe de setor.
3. Após ser autorizado, abra o caderno, verifique o seu conteúdo e solicite imediatamente a
troca caso faltem folhas ou existam falhas na impressão.
4. Este caderno contém espaço apropriado para o rascunho da Redação.
5. Transfira cada uma de suas respostas para a Folha de Respostas conforme as instruções
lá contidas.
6. Para se dirigir aos fiscais, levante o braço e aguarde ser atendido.
7. O candidato que for flagrado com telefone celular ou outro aparelho eletrônico, “mesmo
desligado”, terá a sua prova anulada. Não leve o celular ou outro aparelho eletrônico para o
banheiro, pois o porte destes, nessa situação, também ocasionará a anulação da prova.
8. Ao término da prova, este caderno deverá ser levado pelo candidato.
OBS.: os fiscais não estão autorizados a dar informações sobre esta prova.
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CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
Um mundo é o bastante?
Nos últimos 40 anos, a Terra perdeu 30% da sua biodiversidade. No Brasil
e na Amazônia, sacrificou-se quase 60% da fauna e flora originais. Se não
houver mudanças, em 2050 o planeta estará encrencado
Marleine Cohen
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Se a emissão atual de gás carbônico na atmosfera não for refreada antes de
2016, é bastante provável que a temperatura média do planeta suba mais do que 2oC.
Caso aumente entre 1,4oC e 5,8oC, confirmando o cenário projetado pelo Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) para 2100, o próximo século
viverá encrenca grossa.
Fazer previsões é sempre muito arriscado, mas os cientistas só podem usar os
dados de que dispõem. Na verdade, a cada ano os estudos sobre a crise ecológica se
acumulam e os cenários se agravam. Se o IPCC estiver certo, há chances de
“mudanças radicais, prejudiciais, abruptas e potencialmente irreversíveis”, que
deveriam ser evitadas. Com mais calor, o nível do mar deverá subir entre 8 e 88
centímetros, acarretando maior incidência de inundações, secas e epidemias. A
degradação ambiental vai prejudicar a capacidade de o planeta fornecer peixes e água
doce, reciclar nutrientes do solo e controlar o próprio clima. O número de espécies da
flora, necessárias para assegurar o equilíbrio, cairá, em prejuízo da qualidade do ar.
Parte substancial da fauna desaparecerá.
A Terra está entrando numa nova era geológica, afirma um grupo de
estratígrafos, deixando o atual período Holoceno e inaugurando o Antropoceno, a
época em que a ação humana constitui um fator de mudanças geofísicas, “a idade
recente do homem”, segundo o químico holandês Paul Crutzen. Com efeito, se a
população mundial chegar a nove bilhões de pessoas em 2050, e estabilizar, como
prevê a ONU, aumentará a pressão por alimentos, água, madeira, fibras e combustível
– e a busca do padrão de consumo do Primeiro Mundo. Diante dos impactos
previsíveis, a conservação dos recursos naturais torna-se crucial, desde agora.
Quanto mais próspera a sociedade, mais pobre o planeta? A equação perversa
é lógica antes de futurologia: com nove bilhões os recursos e os serviços
ecossistêmicos estarão comprometidos, sim, a menos que ocorram mudanças
tecnológicas e sociais decisivas. Em geral, historicamente, as previsões apocalípticas
subestimam o poder da inovação e da necessidade. Mas, se os impactos negativos se
acumularem, as Metas de Desenvolvimento do Milênio, definidas pela ONU, no ano
2000, para erradicar a fome, a mortalidade infantil e as doenças, não serão atingidas.
Nunca houve tantos e tão convincentes estudos sobre a saúde do planeta. Aos
poucos, os ambientalistas ganham eloquência para questionar o modelo de
desenvolvimento dominante e apontar correções. De acordo com o Relatório de
Avaliação Ecossistêmica do Milênio, publicado em 2005, que reuniu 1,36 mil
especialistas de 95 países para avaliar o impacto das mudanças ambientais sobre o
bem-estar humano, a Terra nunca foi tão degradada como nos últimos 50 anos. Nada
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TIPO 1

menos que 60%, ou 15 dos 24 serviços ecossistêmicos examinados, têm sido usados
de forma não sustentável.
Entre 1960 e 2000, período em que a economia global cresceu mais de seis
vezes, a demanda ligada a serviços dos ecossistemas – pesca, fornecimento de água,
tratamento de resíduos, regulação climática e qualidade do ar – acompanhou o
aumento da população. Enquanto esta duplicava, duplicou a extração de água dos rios
e lagos e a capacidade hidrelétrica instalada. O volume de água confinada em diques
quadruplicou e o de água retida nos reservatórios já é de três a seis vezes maior do
que o dos cursos d’água naturais. Quanto à produção de alimentos, cresceu 2,5
vezes; a produção de madeira de corte aumentou mais de 50% e a exploração de
madeira para papel e celulose triplicou.
Desde 1750, a concentração atmosférica de dióxido de carbono (CO2) na
atmosfera aumentou 32%, sobretudo em decorrência da combustão de combustíveis
fósseis e mudanças no uso do solo.
Se nos contos de fada a biodiversidade representava a mesa farta que provê a
vida ao homem, nos manuais de subsistência atuais ela nos obriga a aprender a viver.
Diante dos flagelos ambientais que a era pós-industrial impõe ao planeta, a
humanidade precisa aprender a tratar o ambiente como um organismo vivo exposto a
uma doença — entender que desse metabolismo em reequilíbrio depende seu bemestar e sobrevivência. Ainda não deixamos de interferir em paisagens intactas e de
dizimar florestas primárias, premidos pela necessidade de alimentar sete ou nove
bilhões de bocas. Mas, ao menos, já plantamos a semente do basta.
A mudança é sutil, se comparada à gravidade dos números da degradação
ambiental, mas ainda assim é uma inflexão importante: o homem percebeu que, por
trás de nomes científicos de espécies que nunca verá, se encontra sua própria
salvação.
O homem constatou que os custos econômicos da extinção da biodiversidade
e do desmatamento são sempre altos e aprendeu a atribuir valor aos recursos naturais
que ainda restam à sua volta, ressalta o ecólogo brasileiro José Galizia Tundisi, do
Instituto Internacional de Ecologia: “Áreas protegidas com mananciais de boa
qualidade precisam de pouco investimento em tratamento. Cerca de R$ 3 por mil
metros cúbicos de água tratada, no máximo. Mas, quando há desmatamento e
degradação dos mananciais, esse custo pode chegar a R$ 300 por mil metros
cúbicos.”
Engana-se quem projeta a tragédia para um futuro muito distante. Todas as
autoridades científicas são unânimes em situá-la entre os próximos 50 e 100 anos, se
o atual padrão de destruição for mantido. Se, na maratona pela preservação da sua
espécie, o homem mal começou a correr e a se questionar, pergunta-se, antes de
mais nada: vai dar tempo?
Revista Planeta, 3, ed. nº 482, nov. 2012. (Texto adaptado)

QUESTÃO 01
Assinale a alternativa que apresenta a tese defendida pela autora do texto.
A)
B)
C)
D)

As previsões apocalípticas subestimam a criatividade do ser humano.
Quanto mais uma sociedade prospera, mais pobre fica o planeta.
A humanidade caminha para um ponto sem retorno.
A Terra está entrando numa nova era geológica.

Médico/ Psiquiatria

Página 4

Concurso Público - PROREH – Edital n° 090/2012

TIPO 1

QUESTÃO 02
Na verdade, a cada ano os estudos sobre a crise ecológica se acumulam e os
cenários se agravam. (linhas 7 e 8)
No trecho acima, a expressão em destaque pode ser substituída, sem alteração
de sentido, por
A)
B)
C)
D)

mas.
assim.
portanto.
pois.

QUESTÃO 03
Assinale a alternativa em que a relação entre as proposições NÃO indica uma
condição necessária para que algo seja realizado.
“Caso aumente entre 1,4oC e 5,8oC, confirmando o cenário projetado pelo Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) para 2100, o próximo
século viverá encrenca grossa.” (linhas 3-5)
B) “Se o IPCC estiver certo, há chances de ‘mudanças radicais, prejudiciais, abruptas
e potencialmente irreversíveis’, que deveriam ser evitadas.” (linhas 8-10)
C) “Se nos contos de fada a biodiversidade representava a mesa farta que provê a
vida ao homem, nos manuais de subsistência atuais ela nos obriga a aprender a
viver. “(linhas 51-52)
D) “Mas, se os impactos negativos se acumularem, as Metas de Desenvolvimento do
Milênio, definidas pela ONU, no ano 2000, para erradicar a fome, a mortalidade
infantil e as doenças, não serão atingidas.” (linhas 28-30)

A)

QUESTÃO 04
Nos últimos 40 anos, a Terra perdeu 30% da sua biodiversidade. No Brasil e na
Amazônia, sacrificou-se quase 60% da fauna e flora originais. Se não houver
mudanças, em 2050 o planeta estará encrencado.
Com relação ao texto, o trecho acima estabelece
A)
B)
C)
D)

um direcionamento de leitura.
uma síntese das ideias principais.
uma reflexão para o leitor.
um questionamento acerca do posicionamento do leitor.

Médico/ Psiquiatria

Página 5

Concurso Público - PROREH – Edital n° 090/2012

TIPO 1

QUESTÃO 05
Fazer previsões é sempre muito arriscado, mas os cientistas só podem
usar os dados de que dispõem. (linhas 6 e 7)
No período acima, o termo em destaque tem por função
A)
B)
C)
D)

exprimir consequência.
introduzir uma explicação.
expressar restrição.
indicar contraste.

QUESTÃO 06
O homem constatou que os custos econômicos da extinção da
biodiversidade e do desmatamento são sempre altos e aprendeu a atribuir
valor aos recursos naturais que ainda restam à sua volta [ ..]. (linhas 63-65)
Assinale a alternativa que NÃO mantém o mesmo sentido do período acima.
A) Como os custos econômicos da extinção da biodiversidade e do desmatamento
são sempre altos, o homem aprendeu a atribuir valor aos recursos naturais que
ainda restam à sua volta.
B) O fato de o homem constatar que os custos econômicos da extinção da
biodiversidade e do desmatamento são sempre altos fez com que ele aprendesse
a atribuir valor aos recursos naturais que ainda restam à sua volta.
C) Os custos econômicos da extinção da biodiversidade e do desmatamento são
sempre altos, porque o homem aprendeu a atribuir valor aos recursos naturais
que ainda restam à sua volta.
D) O homem aprendeu a atribuir valor aos recursos naturais que ainda restam à sua
volta, ao constatar que os custos econômicos da extinção da biodiversidade e do
desmatamento são sempre altos.

QUESTÃO 07
O texto trata o ambiente como um organismo vivo exposto a uma doença.
Assinale a alternativa que contenha fatores que NÃO contribuem para o
agravamento da doença.
A) [...] duplicou a extração de água dos rios e a capacidade hidrelétrica instalada.
(linhas 42 e 43)
B) O volume de [...] água retida nos reservatórios já é de três a seis vezes maior do
que o dos cursos d’água naturais. (linhas 43-45)
C) Desde 1750, a concentração atmosférica de dióxido de carbono (CO2) na
atmosfera aumentou 32% [...]. (linhas 48 e 49)
D) Áreas protegidas com mananciais de boa qualidade precisam de pouco
investimento em tratamento. (linhas 66 e 67)
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QUESTÃO 08
Com efeito, se a população mundial chegar a nove bilhões de pessoas em
2050, e estabilizar, como prevê a ONU, aumentará a pressão por
alimentos, água, madeira, fibras e combustível – e a busca do padrão de
consumo do Primeiro Mundo. (linhas 19-22)
A expressão em destaque denota
A)
B)
C)
D)

encerramento de argumentação, podendo ser substituída, sem prejuízo
semântico, por em suma.
explicitação de argumentação, podendo ser substituída, sem prejuízo semântico,
por de fato.
conclusão de argumentação, podendo ser substituída, sem prejuízo semântico,
por em síntese.
confirmação de argumentação, podendo ser substituída, sem prejuízo
semântico, por de fato.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 09
No uso do sistema operacional Windows 7, a lupa é uma ferramenta útil que
amplia uma parte da tela, ou a tela inteira, para que se possam ver melhor as imagens
e as palavras. Ela acompanha algumas configurações diferentes, para que se possa
usá-la da maneira mais prática. Também é possível abrir e fechar a lupa rapidamente.
Com base nessas informações, assinale a sequência de teclas, que permite
ativar a aplicação lupa.
A)
B)
C)
D)

CRTL + L.
ALT + Sinal de Mais.
ALT + L.
Windows
+ Sinal de Mais.

QUESTÃO 10
Sobre o Microsoft Word 2007 em português, analise as afirmações abaixo.
1.
2.

3.

4.

A barra de status, localizada no canto inferior da janela do Microsoft Word 2007,
exibe, por padrão, dentre outras informações, a quantidade de páginas e palavras
digitadas em um documento.
O Microsoft Word 2007 possui um dicionário de antônimos, que pode ser
diretamente acessado, clicando-se com o botão direito do mouse sobre a palavra
a ser consultada e, em seguida, selecionando a opção “Antônimos”, disponível no
menu rápido.
O botão “Office”, localizado no canto superior esquerdo da janela do Microsoft
Word 2007, substitui o menu “Arquivos” e oferece acesso rápido a algumas ações
mais comuns, como, por exemplo, “Novo”, “Salvar”, “Salvar como” e “Inserir Novo
Slide”.
É possível exportar documentos elaborados no Microsoft Word 2007 para o
formato PDF (Portable Document Format), por meio da instalação de um pacote
adicional gratuito.
Assinale a alternativa que apresenta apenas alternativas corretas.

A)
B)
C)
D)

1 e 2.
2 e 3.
1 e 4.
3 e 4.
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QUESTÃO 11
No sistema operacional Windows 7, pressionando a
Windows , será aberto o menu “Iniciar”.

tecla de logotipo do

Qual é a sequência de teclas que realiza a mesma operação?
A)
B)
C)
D)

CTRL + I.
ALT + TAB.
CTRL + M.
CTRL + ESC

QUESTÃO 12
Assinale a alternativa INCORRETA.
A)
B)
C)
D)

Navegadores são programas de computadores, que permitem, ao usuário,
interagir com páginas web.
Alguns formatos, tais como HTML, JPEG e PNG, podem ser abertos pela
maioria dos navegadores modernos atuais. Outros formatos, como Flash ou
Java, necessitam de extensões especiais conhecidas como plug-ins.
Diferentemente do Mozilla Firefox, o Microsoft Internet Explorer é de código
aberto (Open Source).
Entre os principais navegadores, podem-se citar o Microsoft Internet Explorer e o
Mozilla Firefox.
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REGIME JURÍDICO ÚNICO (RJU)

QUESTÃO 13
Sobre a reintegração no serviço público, é correto afirmar que
A)

B)
C)
D)

é a reinvestidura do servidor estável ou não estável no cargo anteriormente
ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua
demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as
vantagens.
é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no
cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por
decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
encontrando-se provido o cargo, seu eventual ocupante será posto em
disponibilidade.
na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará como excedente, até
sua aposentadoria.

QUESTÃO 14
Quanto às reposições e indenizações ao erário, é INCORRETO afirmar que
A) o valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a dez por cento
da remuneração, provento ou pensão.
B) as atualizadas até 30 de junho de 1994, serão previamente comunicadas ao
servidor ativo, aposentado ou pensionista, para pagamento, no prazo máximo de
sessenta dias, podendo ser parceladas.
C) quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do
processamento da folha, a reposição será feita imediatamente, em uma única
parcela.
D) na hipótese de os valores recebidos em decorrência de cumprimento de decisão
liminar, a tutela antecipada ou a sentença que venha a ser revogada ou
rescindida, serão atualizados até a data da reposição.
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QUESTÃO 15
Sobre o auxílio moradia do servidor, podemos afirmar que ocorrerá, EXCETO,
quando
A)
B)
C)
D)

não existir imóvel funcional disponível para uso do servidor.
o cônjuge ou companheiro do servidor não ocupar imóvel funcional.
nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receber auxílio-moradia.
o servidor, seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário,
promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário de imóvel no
Município onde for exercer o cargo, nos vinte e quatro meses que antecederem
sua nomeação.

QUESTÃO 16
O servidor será demitido nos seguintes casos, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Abandono de cargo.
Reprovação no estágio probatório.
Incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição.
Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)
QUESTÃO 17
Considerando as terminologias definidas pela legislação nacional e
dispostas no Regulamento Sanitário Internacional, define-se “agravo em saúde
pública” de notificação compulsória em todo o território nacional como:
A)
B)

C)
D)

manifestação de doença ou uma ocorrência que apresente potencial para causar
doença.
evento que apresente risco de propagação ou disseminação de doenças para
mais de uma Unidade Federada - Estados e Distrito Federal - com prioridade
das doenças de notificação imediata e outros eventos de saúde pública,
independentemente da natureza ou origem, depois de avaliação de risco, e que
possa necessitar de resposta nacional imediata.
evento extraordinário que constitui risco para a saúde pública de outros países
por meio da propagação internacional de doenças e que, potencialmente,
requerem uma resposta internacional coordenada.
qualquer dano à integridade física, mental e social dos indivíduos, provocado por
circunstâncias nocivas, como acidentes, intoxicações, abuso de drogas e lesões
auto ou heteroinfligidas.

QUESTÃO 18
“Visita Aberta” significa:
A)
B)

C)

D)

Dispositivo que amplia as possibilidades de acesso para os visitantes, de forma
a garantir o elo entre o paciente, sua rede social e os demais serviços da rede
de saúde, mantendo latente o projeto de vida do paciente.
Nova modalidade de atenção à saúde substitutiva ou complementar às já
existentes, caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde,
prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em visita ao
domicílio, com garantia de continuidade de cuidados e integrada às redes de
atenção à saúde.
Instrumento de fortalecimento das atividades dos cuidadores, capacitados para
auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana, no
domicílio da área adstrita à Unidade de Saúde de atenção primária mais próxima
de seu domicílio.
Dispositivo da Rede de Atenção às Urgências que deverá ser estruturada de
forma articulada e integrada aos outros componentes e à Rede de Atenção à
Saúde, a partir do Plano de Ação Regional de visitas domiciliares da Rede
Municipal do Sistema Único de Saúde no Conselho Local de Saúde.
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QUESTÃO 19
Os direitos e deveres dos usuários do Sistema Único de Saúde, nos termos da
legislação vigente, são abordados também na esfera do encaminhamento às
especialidades e aos hospitais, por intermédio das Unidades de Saúde da Atenção
Básica, sendo estabelecido em função
A) do diagnóstico preciso e limitado aos casos de risco de morte e lesão muito grave.
B) da necessidade de saúde e indicação clínica, levando-se em conta a gravidade do
problema a ser analisado pelas centrais de regulação.
C) da dificuldade temporária ou permanente devido à insuficiência de infraestrutura e
de recursos humanos para atender as pessoas na atenção básica.
D) da ordem de chegada à Unidade de Saúde da Atenção Básica, em respeito aos
direitos do usuário, sem discriminação e privilégios.

QUESTÃO 20
É regulamentado pelo Ministério da Saúde o direito do cidadão ao atendimento
adequado, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do
tratamento. Para isso, deve ser assegurado, EXCETO, o direito
A) de decidir a todo cidadão e seus familiares e acompanhantes deverão ser
informados sobre seu estado de saúde.
B) ao atendimento ágil, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional
capacitada e com condições adequadas de atendimento.
C) ao uso da anestesia pelo paciente, em todas as situações que solicitar, e a
algumas medicações que possam lhe aliviar a dor e o sofrimento, limitado à
atenção básica.
D) às informações sobre o estado de saúde do paciente, de maneira clara, objetiva,
respeitosa, compreensível, quanto a possíveis diagnósticos e diagnósticos
confirmados.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Com relação à interação medicamentosa do ácido valproico (valproato de sódio), é
INCORRETO afirmar que
A) a associação de ácido valproico com antipsicóticos típicos pode ocasionar a
ocorrência de ondas lentas do tipo delta no eletroencefalograma.
B) é recomendado ajustar a dose do aripiprazol, quando combinado ao ácido
valproico.
C) a combinação de valproato de sódio com olanzapina pode aumentar o risco de
dano hepático em crianças.
D) é recomendado evitar a combinação de ácido valproico com medicamentos
antitireoidianos.

QUESTÃO 22
Com relação aos efeitos dos benzodiazepínicos, é INCORRETO afirmar que
A) ocorre aumento dos níveis plasmáticos do diazepam e alprazolam quando
associados à anticoncepcionais orais.
B) pode ocorrer exacerbação da psicose, quando associados com antipsicóticos
típicos.
C) a ingestão crônica de bebida alcoólica aumenta o clearance dos
benzodiazepínicos.
D) a maconha e a nicotina têm efeito aditivo na sedação dos benzodiazepínicos.

QUESTÃO 23
Sobre a farmacologia do lítio, assinale a alternativa correta.
A) a administração conjunta com anti-inflamatórios não esteroidais não mostra
interferência nos níveis séricos do lítio.
B) a associação com antidepressivos tricíclicos pode desencadear síndrome
serotoninérgica e síndrome neuroléptica maligna.
C) o uso concomitante de betabloqueadores com o lítio deve ser evitado pelos
possíveis efeitos cardiológicos do lítio.
D) a cafeína diminui a excreção renal do lítio, podendo aumentar suas concentrações
séricas.
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QUESTÃO 24
Sobre a farmacologia dos inibidores do sistema de recaptação de serotonina,
marque V (Verdadeiro) ou F (Falso) para as afirmativas abaixo.
(

)

(

)

(

)

(

)

A sertralina pode alterar os níveis glicêmicos de pacientes diabéticos em uso
de insulina.
A paroxetina pode interferir no metabolismo de anticoncepcionais orais de
baixa dosagem hormonal.
A fluoxetina em associação com a risperidona determina aumento dos níveis
séricos da risperidona, aumentando a incidência de efeitos colaterais.
O uso de citalopran em concomitância com ervas de ação central (valeriana,
hipérico) deve ser evitado pelo risco de potencialização dos efeitos
depressores do sistema nervoso central.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

A)
B)
C)
D)

V,V,F,F
F,V,F,V
F,F,V,F
V,F,V,V

QUESTÃO 25
São contraindicações absolutas ao uso do lítio, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

insuficiência renal grave.
bradicardia sinusal.
gravidez.
insuficiência cardíaca congestiva

QUESTÃO 26
Assinale a alternativa correta.
A) O pico plasmático da risperidona é de 5,6 a 7,3 horas e a meia vida é de 12 a 36
horas.
B) A meia vida da olanzapina é de 12 horas, dependendo de fatores como o
tabagismo e a idade.
C) A dose inicial de clozapina é de ½ a 1 comprimido de 25mg no primeiro dia e a
dose máxima recomendada é de 900mg/dia.
D) A quetiapina tem alta afinidade pelos receptores d(4) e 5ht(1a).
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QUESTÃO 27
São efeitos comportamentais e físicos das substâncias psicoativas (drogas),
EXCETO:
A) Alucinógenos: crenças ou atos grandiosos, euforia, dor torácica, bradicardia,
miose.
B) Opiáceos: apatia, desinibição, julgamento comprometido, miose, fala arrastada.
C) Canabioides: euforia, desconfiança, despersonalização, boca seca, taquicardia.
D) Cocaína: instabilidade do humor, agressividade, taquicardia, náuseas, fraqueza
muscular.

QUESTÃO 28
Com relação ao uso de bebida alcoólica e aos transtornos relacionados a esse
uso, é INCORRETO afirmar que
A) cerca de 90% do álcool absorvido é metabolizado por oxidação hepática e os 10%
restantes, excretados de forma inalterada pelos rins e pulmões.
B) o álcool interfere na arquitetura do sono, reduz o sono rem, fragmentando-o,
gerando episódios mais longos e mais frequentes de despertar.
C) o aspecto essencial do transtorno amnéstico persistente, induzido pelo álcool,
consiste em uma perturbação da memória de longa duração, está associado ao
uso prolongado e pesado do álcool, sendo raro antes dos 60 anos de idade.
D) o delirium pode aparecer sem qualquer sinal prévio, sendo que,
aproximadamente, 5% dos indivíduos hospitalizados podem desenvolver o
delirium tremens.

QUESTÃO 29
Em relação aos sintomas clínicos da demência subcortical, assinale a alternativa
INCORRETA.
A)
B)
C)
D)

Mudanças na personalidade.
sintomas afetivos.
Comportamento bizarro.
Agitação psicomotora.
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QUESTÃO 30
Com relação aos transtornos de personalidade, classificados na CID-10,
estabeleça a correspondência entre as colunas.
a.
b.
c.
d.
e.

Transtorno de
personalidade paranoide
Transtorno de
personalidade esquizoide
Transtorno de
personalidade histriônica

i.

Afetividade superficial e lábil.

ii.

Transtorno de
personalidade anancástica
Transtorno de
personalidade ansiosa (de
evitação)

iv.

Sentimentos de dúvida e de cautela
excessivas.
Crença
de
ser
socialmente
inepto,
pessoalmente desinteressante ou inferior aos
outros.
Sensibilidade excessiva a contratempos e
rejeições.
Indiferença aparente a elogios ou críticas.

iii.

v.

Assinale a alternativa que corresponde à associação correta entre as colunas.
A)
B)
C)
D)

i-c, ii-d, iii-e, iv-a, v-b
i-b, ii-e, iii-d, iv-c, v-a
i-e, ii-a, iii-c, iv-b, v-d
i-a, ii-c, iii-b, iv-e, v-d

QUESTÃO 31
Sobre as fases do ciclo sexual, assinale a alternativa INCORRETA.
A) A fase de orgasmo está associada à obnubilação da consciência.
B) A fase de desejo sexual depende do mundo das fantasias eróticas, de fatores
hormonais e neuronais.
C) Se não ocorrer o orgasmo, a fase de resolução é mais rápida, durando poucos
minutos.
D) A fase de excitação pode durar de alguns minutos a várias horas.
QUESTÃO 32
Em relação aos transtornos alimentares, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Não é incomum pacientes com anorexia nervosa apresentarem episódios de
bulimia nervosa.
B) A maioria dos pacientes com bulimia nervosa está dentro da faixa de peso normal.
C) O comportamento purgativo pode produzir hipocalemia, hiponatremia e
hipocloremia.
D) A mortalidade na anorexia nervosa gira em torno de 20%.
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QUESTÃO 33
São características do delirium, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Perplexidade.
Rebaixamento do nível de consciência.
Estabilidade ao longo do dia.
Agitação ou lentidão psicomotora.

QUESTÃO 34
Sobre a psicopatologia do pensamento, assinale a alternativa que melhor completa
corretamente as frases abaixo.
I.
II.
III.
IV.
V.
A)
B)
C)
D)

_______________
_______________
_______________
_______________
________________

são alterações do curso do pensamento.
são alterações da forma do pensamento.
são alterações do curso do pensamento.
são alterações do curso do pensamento.
são alterações da forma do pensamento.

Fuga de ideias, identificação, roubo, bloqueio e desagregação.
ldentificação, fuga de ideias, bloqueio, roubo e desagregação.
ldentificação, bloqueio, fuga de ideias, desagregação e roubo.
Bloqueio, identificação, roubo, desagregação e fuga de ideias.

QUESTÃO 35
Sobre a prática da psiquiatria forense, estabeleça associação entre as colunas.
i.
ii.
iii.

Transtorno dissociativo
Transtorno factício
Simulação

a.
b.
c.
d.

Motivação consciente
Motivação inconsciente
Produção de sintomas conscientes
Produção de sintomas inconscientes

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta.
A)
B)
C)
D)

i-b,c; ii-b,d; iii-a,d
i-a,d; ii-a,c; iii-b,c
i-b,d; ii-b,c; iii-a,c
i-a,d; ii-b,d; iii-b,c
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QUESTÃO 36
Sobre a prática da psiquiatria forense, na avaliação da capacidade laborativa,
assinale a alternativa correta.
A) A incapacidade para o trabalho é causa de interdição civil.
B) A constatação da incapacidade laborativa temporária ou definitiva é atribuição do
médico da empresa, do perito do INSS ou do serviço biométrico estatal.
C) A decretação judicial de interdição é razão suficiente para a declaração da
incapacidade laborativa.
D) A incapacidade para o trabalho devida aos transtornos mentais somente pode ser
temporária

QUESTÃO 37
Sobre a psicopatologia da sensopercepção, marque V (Verdadeiro) ou F (Falso)
para as afirmativas abaixo.
.
(
(
(

)
)
)

(

)

A imagem perceptiva real apresenta como qualidade a corporeidade.
As pareidolias são alucinações visuais complexas.
A forma de alucinação auditiva complexa mais frequente é a alucinação
audioverbal.
As alucinações visuais podem ser classificadas em simples ou complexas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
A)
B)
C)
D)

V, F, F, F
V, F, V, V
F, V ,V, F
F, V, F, V

QUESTÃO 38
De acordo com a cid-10, assinale a alternativa INCORRETA.
A) No transtorno delirante persistente de longa duração, pode ocorrer presença de
embotamento afetivo.
B) O transtorno esquizoafetivo pode ser classificado como: tipo maníaco, tipo
depressivo e tipo misto.
C) O curso dos transtornos esquizofrênicos pode ser classificado como remissão
completa.
D) A depressão pós-esquizofrênica está associada a um aumento do risco de
suicídio.
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QUESTÃO 39
Sobre o uso do lítio, os níveis séricos considerados adequados para a fase aguda
de mania e para a fase de manutenção são, respectivamente,
A)
B)
C)
D)

0,9 a 1,6 mEq/litro e 0,3 a 0,6 mEq/litro.
1,2 a 1,5 mEq/litro e 0,6 a 1,2 mEq/litro.
1,0 a 1,5 mEq/litro e 0,3 a 0,9 mEq/litro
0,9 a 1,2 mEq/litro e 0,6 a 0,9 mEq/litro.

QUESTÃO 40

Assinale e alternativa INCORRETA.
A) No transtorno catatônico orgânico, pode haver alternância dos sintomas de
agitação ou lentidão psicomotora.
B) Pensamentos bizarros podem estar presentes no transtorno delirante orgânico.
C) A depressão pós-infecciosa é um exemplo comum de transtorno orgânico do
humor.
D) A alucinose orgânica ocorre, quando há rebaixamento leve do nível da
consciência.
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