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* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso
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Retificação nº 006/2012.
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a
mesma.
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PARTE I – MÉDICO PSIQUIATRA
01 - São sintomas de pacientes com anorexia:
A) Sensação excessiva de calor.
B) Prisão de ventre.
C) Arritmia.
D) Baixa pressão sanguínea.
E) Pele seca e amarelada.
02 - No diagnóstico da bulimia DSM-IV são características da
bulimia, EXCETO:
A) Episódios recorrentes de compulsão periódica.
B) Comportamentos compensatórios inadequados e
recorrentes, para prevenir o aumento de peso.
C) A auto-avaliação é indevidamente influenciada pela
forma e pelo peso do corpo.
D) A compulsão periódica e os comportamentos
compensatórios inadequados ocorrem, em média,
pelo menos 3 vezes/semana, por 4 meses.
E) O distúrbio não ocorre exclusivamente durante
episódios de anorexia nervosa.
03 - Das causas orgânicas de uma síndrome maníaca (mania
secundária), é uma causa tóxico-metabólicas:
A) Doença de Wilson.
B) Meningiomas parassagitais.
C) Síndrome de Cushing.
D) Gliomas diencefálicos.
E) Craniofaringiomas.
04 - Os quadros de Mania se caracterizam por, EXCETO:
A) Humor eufórico ou irritável.
B) Agitação psicomotora.
C) Verborragia.
D) Dificuldades de concentração.
E) Necessidade aumentada de sono.
05 - Para o diagnóstico de Transtorno Depressivo Maior
fazem-se necessários no mínimo cinco dos diversos sintomas
associados presentes durante o período de duas semanas.
Entre estes sintomas inclui-se, EXCETO:
A) Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos
os dias.
B) Perda ou ganho significativo de peso associado a
dieta hipocalórica excessiva quase todos os dias.
C) Diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase
todas as atividades na maior parte do dia, quase
todos os dias.
D) Insônia ou hipersonia quase todos os dias.
E) Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias.
06 - A gestação é um período de transição que faz parte do
desenvolvimento humano. Há transformações no organismo
da mulher e no seu bemestar, alterando seu psiquismo e o seu
papel sociofamiliar. Entre os transtornos mentais comuns
(TMC) está a ansiedade e queixas somáticas que afetam o
desempenho das atividades diárias. Os sintomas dessa
categoria são, EXCETO:
A) Dificuldade de concentração e de esquecimento.
B) Sonolência excessiva.
C) Fadiga.
D) Irritabilidade.
E) Sensação de inutilidade.

07 - Sobre antidepressivos é INCORRETO afirmar:
A) Os antidepressivos são efetivos no tratamento
agudo da distimia.
B) Tratamentos psicológicos específicos para
episódio depressivo são efetivos, com maior
evidências para depressões leves a moderadas.
C) Os diferentes antidepressivos têm eficácia
semelhante para a maioria dos pacientes
deprimidos, variando em relação ao seu perfil de
efeitos colaterais e potencial de interação com
outros medicamentos.
D) Os antidepressivos são efetivos no tratamento
agudo e crônico das depressões leves, moderadas
e graves.
E) A eletroconvulsoterapia (ECT) é o tratamento
antidepressivo disponível mais eficaz. No entanto,
ele não é utilizado como tratamento inicial para
depressão em função de seus efeitos colaterais,
necessidade de anestesia geral e estigma social.
08 - São sub-tipos de transtornos mentais decorrentes de
lesão e disfunção cerebrais e de doença física, EXCETO:
A) Alucinose orgânica.
B) Transtorno delirante orgânico.
C) Transtorno orgânico de personalidade.
D) Transtornos do humor orgânicos.
E) Transtorno cognitivo leve.
09 - São doenças nutricionais do sistema nutricional
secundárias ao abuso do álcool, EXCETO:
A) Síndrome de Wernick-Korsakoff.
B) Neuropatia periférica.
C) Degeneração cerebelar.
D) Pelagra.
E) Encefalopatias tóxicas.
10 - São sintomas psíquicos decorrentes do consumo de
cocaína, EXCETO:
A) Midríase.
B) Sensação de bem-estar.
C) Autoconfiança elevada.
D) Aceleração do pensamento.
E) Aumento do estado de vigília.
11 - O transtorno afetivo bipolar é dividida por duas fases,
a de mania e depressão, dos sintomas da depressão inclui,
EXCETO:
A) Humor deprimido.
B) Perda de interesse e prazer.
C) Energia reduzida levando a uma fatigabilidade.
aumentada e atividade diminuída.
D) Loquacidade.
E) Ideia de culpa e inutilidade.
12 - As principais causas de demência associada ao
Parkinsonismo são, EXCETO:
A) Doença de Binswanger.
B) Demência com corpúsculos de Lewy.
C) Paralisia supranuclear progressiva.
D) Atrofia multisistêmica.
E) Degeneração córtico-basal.

13 - Sobre a doença de Alzheimer é INCORRETO
afirmar:
A) Distúrbios de linguagem podem ser um achado
precoce, com progressão para afasia, substituição
de palavras ou déficit de compreensão.
B) Memória recente e a capacidade para aprender
novas informações são alteradas precocemente na
doença de Alzheimer.
C) Em termos anátomo-patológicos, ocorre atrofia
cortical difusa, com diminuição secundária do
sistema ventricular. Microscopicamente, notam-se
placas neuríticas contendo amilóide B,
emaranhados neurofibrilares e acúmulo de
amilóide B nas paredes arteriais dos vasos
sanguíneos.
D) Um distúrbio comum na função cortical inclui
apraxia, agnosia e alexia.
E) Nas fases avançadas da doença, os pacientes
podem ficar mudos, rígidos e confinados ao leito.
14 - São critérios para diagnóstico de Demência
frontotemporal, EXCETO:
A) Perda dos cuidados pessoais.
B) Mudanças na dieta, ingestão diminuída de comida,
fumo e álcool.
C) Perda da consciência e juízo.
D) Impulsividade.
E) Mudança no contato social, apatia ou inércia.
15 - Sobre transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) é
INCORRETO afirmar:
A) O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) é uma
doença na qual, de forma persistente e recorrente
obsessões invadem a consciência ocasionando
desconforto ou medo e tentativas de ignorar,
suprimir ou neutralizá-las mediante a realização
de compulsões ou rituais.
B) Os sintomas ocupam boa parte do tempo do
indivíduo, interferindo nas rotinas diárias, no
desempenho profissional e nas relações sociais.
C) As obsessões mais comuns são as relacionadas
com sujeira ou contaminação, de simetria, de
armazenagem e pensamentos de conteúdo mágico,
agressivo ou sexual.
D) Para neutralizar as obsessões os pacientes podem
desenvolver rituais diversos, tais como
compulsões por lavagens excessivas, verificações
ou repetições e compulsões de alinhamento, de
reter ou colecionar objetos inúteis, além de rituais
mentais como rezar, contar ou anular com
palavras ou frases.
E) Sintomas obsessivo-compulsivos ocorrem no
transcurso de doenças cerebrais como encefalites,
traumatismos
crânio-encefálicos,
acidentes
vasculares, e especialmente em doenças nas quais
há comprometimento dos gânglios da base, como
a Síndrome de Prouter, tiques e Transtorno de
Tourette.

16 - São critérios diagnósticos para transtorno ciclotímico,
EXCETO:
A) Nenhum Episódio Depressivo Maior, Episódio
Maníaco ou Episódio Misto esteve presente durante
os primeiros anos da perturbação.
B) Os sintomas no critério A não são melhor explicados
por Transtorno Esquizofrênico nem estão
sobrepostos
a
Esquizofrenia,
Transtorno
Esquizofrenóide, Transtorno Delirante ou Transtorno
Psicótico Sem Outra Especificação.
C) Os sintomas não devem aos efeitos fisiológicos
diretos de uma substância ou de uma condição
médica.
D) Por dois anos, para todas as pessoas, pelo menos,
presença de numerosos períodos com sintomas
hipomanícose numerosos períodos com sintomas
depressivos que não satisfazem os critérios para um
Episódio Depressivo Maior.
E) Os sintomas causam sofrimento clinicamente
significativo ou prejuízo no funcionamento social ou
ocupacional ou em outras áreas importante da vida
do indivíduo.
17 - São síndromes associadas a perturbações fisiológicas,
EXCETO:
A) Transtornos não orgânicos de sono.
B) Transtornos mentais e de comportamentos
associados ao puerpério, não classificados em outros
locais.
C) Abuso de substâncias que não produzem
dependência.
D) Síndromes
comportamentais
associadas
a
perturbações fisiológicas e fatores físicos não
especificadas.
E) Transtornos psicológicos e de comportamento
associados ao desenvolvimento e orientação sexuais.
18 - É um transtorno sintomático que produz não produz
alteração de consciência:
A) Rebaixamento do nível.
B) Obnubilação.
C) Estado astênico.
D) Estreitamento do campo.
E) Estado crepuscular.
19 - Sobre Stress Pós-traumático é INCORRETO afirmar:
A) É um transtorno psiquiátrico freqüente, muitas vezes
não diagnosticado, e com tendência à cronicidade.
B) O transtorno de estresse pós-traumático caracterizase pelo surgimento de sintomas específicos após a
exposição a um evento traumático, revivescência do
trauma; esquiva a estímulos que relembrem o evento
traumático
e
distanciamento
afetivo
e
Hipoestimulação autonômica.
C) Em sua forma crônica pode tornar-se altamente
incapacitante e resistente ao tratamento.
D) As comorbidades, de alta prevalência, são depressão,
tentativa de suicídio, abuso de substâncias,
transtornos obsessivo-compulsivo e do pânico.
E) A dissociação peritraumática é o fator de risco mais
estudado para o desenvolvimento desse transtorno.

20 - O transtorno de pânico (TP) caracteriza-se pela
ocorrência repetida de crises autolimitadas de pânico, com
duração média de:
A) 10 a 20 minutos.
B) 20 a 40 minutos.
C) 30 a 60 minutos.
D) 10 a 72 minutos.
E) 30 a 120 minutos.
21 - São distúrbio de aversão sexual é INCORRETO
afirmar:
A) O distúrbio de aversão sexual ocorre, com mais
frequência nos homens e com menos frequência
nas mulheres.
B) É a aversão persistente ou recorrente e rejeição de
todo ou quase todo o contato sexual genital com
um parceiro sexual, causando desconforto
acentuado ou dificuldades interpessoais.
C) Os pacientes relatam ansiedade, medo ou desgosto
em situações sexuais.
D) O distúrbio pode ser vitalício (primário) ou
adquirido (secundário), generalizado (global) ou
situacional (específico de parceiro).
E) Se o distúrbio for adquirido após um período de
funcionamento normal, a causa pode ser
relacionada com o parceiro (situacional ou
interpessoal) ou se dever a traumatismo ou
dispareunia.
22 - São características clínicas que indicam fatores de
risco de suicídio, EXCETO:
A) Alucinações de comando.
B) Um distúrbio físico crônico, doloroso ou
incapacitante, especialmente em pacientes
anteriormente com síndromes maníacas.
C) Abuso de álcool ou de drogas.
D) Uso de drogas que podem causar depressão grave.
E) Agitação motora, inquietação e ansiedade de
acentuada.
23 - Sobre fuga dissociativa é INCORRETO afirmar:
A) É um ou mais episódios de amnésia nos quais a
incapacidade de se lembrar de algo ou todo de um
episódio passado ou ainda perda da identidade ou
a formação de uma nova identidade ocorre com
súbita e inesperada finalidade de sair de casa.
B) Durante a fuga a pessoas pode apresentar
normalidade e não chamar atenção.
C) Frequentemente, a fuga é considerada maligna
porque pode remover a pessoa da responsabilidade
de suas ações, pode ainda absolvê-la de certas
responsabilidade, ou reduzir sua exposição ao
risco (como um trabalho perigoso).
D) Muitas fugas parecem representar o desejo
disfarçado de uma realização pessoal.
E) A duração de uma fuga é de no máximo 30 dias.
24 - São sintomas da hipocondria, EXCETO:
A) Borborigmo
B) Desconforto abdominal
C) Sensação de inutilidade
D) Cãibra
E) Palpitação

25 - São sintomas negativos da esquizofrenia, EXCETO:
A) Pobreza do conteúdo do pensamento e da fala
(alogia).
B) Embotamento ou rigidez afetiva.
C) Isolacionismo.
D) Perturbações da forma.
E) Déficit de atenção.
26 - São características do Transtorno OpositivoDesafiador muito comum na infância e adolescência,
EXCETO:
A) Atividade motora excessiva (inquietação; está
sempre correndo).
B) Adota comportamentos incomodativos.
C) Responsabiliza os outros por seus erros ou mau
comportamento.
D) Irrita-se com facilidade.
E) Rancoroso ou vingativo.
27 - É uma alterações comuns aos uso do Estasy:
A) Hipertermia em região perioral e nasal.
B) Pupilas puntiformes.
C) Distúrbios hidroeletrolíticos.
D) Crises epiléticas.
E) Odor em respiração.
28 - São complicações clínicas emergenciais e critérios de
internação dos transtornos alimentares na infância e
adolescência, EXCETO:
A) Recusa persistente a se alimentar.
B) Hipotermia.
C) Complicações cardiovascular como bradicardia
menor que 70bpm diurna ou menor que 65bpm
noturna.
D) Gordura corporal menor que 10%.
E) Síndrome da realimentação.

PARTE II – PORTUGUÊS
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:
“Arrumar o homem”
Não boto a mão no fogo pela autenticidade da estória
que estou para contar. Não posso, porém, duvidar da
verdade da pessoa de quem a escutei e, por isso, tenho-a
como verdadeira. Salva-me, de qualquer modo, o
provérbio italiano: "Se não é verdadeira...é muito
graciosa!"
Estava, pois, aquele pai carioca, engenheiro de
profissão, posto em sossego, admitido que, para um
engenheiro, é sossego andar mergulhado em cálculos de
estrutura. Ao lado, o filho, de 7 ou 8 anos, não cessava de
atormentá-lo com perguntas de todo jaez, tentando
conquistar um companheiro de lazer.
A ideia mais luminosa que ocorreu ao pai, depois de
dez a quinze convites a ficar quieto e a deixá-lo trabalhar,
foi a de pôr nas mãos do moleque um belo quebra-cabeça
trazido da última viagem à Europa. "Vá brincando
enquanto eu termino esta conta", sentencia entre dentes,
prelibando pelo menos uma hora, hora e meia de trégua. O
peralta não levará menos do que isso para armar o mapa do
mundo com um dos cinco continentes, arquipélagos, mares
e oceanos, comemora o pai engenheiro.
Quem foi que disse hora e meia? Dez minutos depois,
dez minutos cravados, e o menino já o puxava triunfante:
"Pai, vem ver!" No chão, completinho, sem defeito, o
mapa do mundo.
Como fez, como não fez? Em menos de uma hora era
impossível. O próprio herói deu a chave da proeza: "Pai,
você não percebeu que, atrás do mundo, o quebra-cabeça
tinha um homem? Era mais fácil. E quando eu arrumei o
homem, o mundo ficou arrumado!"
"Mas esse garoto é um sábio!", sobressaltei, ouvindo a
palavra final. Nunca ouvi verdade tão cristalina: "Basta
arrumar o homem (tão desarrumado quase sempre) e o
mundo fica arrumado!"
Arrumar o homem é a tarefa das tarefas, se é que se
quer arrumar o mundo.
Dom Lucas Moreira Neves, Jornal do Brasil, jan. 1997.
29 - Das afirmações seguintes:
I – Apesar do autor do texto não ter confiança de que a
história narrada seja veraz, conta-a por sua importância
moral.
II – O título concedido ao texto mostra a tarefa
fundamental a ser executada inicialmente para a
organização do mundo.
III – No trecho “... tenho-a como verdadeira”, o vocábulo
destacado refere-se à pessoa que lhe contou a história do
texto.
A) Apenas o item II está correto.
B) Estão corretos os itens I e II.
C) Estão corretos os itens II e III.
D) Todos estão incorretos.
E) Apenas o item I está correto.

30 - Das afirmações seguintes:
I – No trecho “mas esse garoto é um sábio!”, o vocábulo
destacado encontra-se em sentido figurado.
II – No trecho “sobressaltei, ouvindo a palavra final”, a
oração sublinhada pode ser substituída com mesma
equivalência semântica por “quando ouvi à palavra final”.
III – Na frase final do texto o autor faz uma ressalva
positiva quanto ao desejo e intenção das pessoas.
A) Os itens II e III estão corretos.
B) Os itens I e III estão corretos.
C) Apenas o item I está correto.
D) Os itens I e II estão corretos.
E) Todos os itens estão corretos.
31 - Assinale o período em que há adjetivo no grau
superlativo absoluto analítico:
A) Suas mãos estavam aspérrimas.
B) A equipe de Camarões era a menos conhecida da
copa.
C) O monte Everest é o mais alto do mundo.
D) João é pouco mais alto que Pedro.
E) O marceneiro mostrou-se bem habilidoso.
32 - Assinale a alternativa em que ocorre um termo
grafado de modo incorreto:
A) esfuziar – cãibra – homenzinho
B) cônscio – presunção – anticientífico
C) mausoléu – pretestar – obséquio
D) rescisão – hóstia – coabitar
E) turíbulo – adepto – prescindir
33 - Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª considerando
o processo de formação das palavras. Em seguida, marque
a alternativa que corresponde a sequência encontrada:
(1) justaposição
( ) lanígero
(2) aglutinação
( ) livresco
(3) parassíntese
( ) o viver
(4) derivação sufixal
( ) mãe – pátria
(5) derivação imprópria
( ) amadurecer
A) 2 – 4 – 5 – 3 – 1
B) 4 – 2 – 5 – 1 – 3
C) 2 – 4 – 1 – 5 – 3
D) 2 – 4 – 5 – 1 – 3
E) 3 – 5 – 2 – 1 – 4
34 - Na oração “Meus pais, amo-os de uma forma
especial”, os vocábulos destacados classificam-se,
respectivamente, em:
A) objeto direto – objeto indireto
B) objeto direto – objeto direto pleonástico
C) objeto indireto – objeto direto pleonástico
D) objeto direto preposicionado – objeto indireto
E) objeto indireto – objeto indireto pleonástico
35 - Em “O blecaute assustou a população, ainda que fosse
por pouco tempo”, o termo destacado classifica-se como:
A) oração subordinada adverbial consecutiva
B) oração subordinada adverbial concessiva
C) oração subordinada substantiva predicativa
D) oração subordinada substantiva subjetiva
E) oração subordinada adjetiva reduzida

As questões 36 e 37 referem-se a tira seguinte:

36 - Das afirmações seguintes:
I – De acordo com os quadrinhos, o comportamento gentil
e educado entre um gato e um cão, é algo que parece ser
verossímil no texto.
II – No último quadrinho (“Eu tenho a sensação de que
estou esquecendo de fazer alguma coisa”) temos um
período composto por subordinação.
III – Em “Eu tenho a sensação de que estou esquecendo de
fazer alguma coisa”, o vocábulo “SENSAÇÃO” tem seu
sentido completado pela segunda oração.
A) Estão corretos os itens II e III.
B) Estão corretos os itens I e III.
C) Estão corretos os itens I e II.
D) Apenas o item II está correto.
E) Todos estão corretos.
37 - Em “Eu tenho a sensação de que estou esquecendo de
fazer alguma coisa”, as orações
classificam-se,
respectivamente, como:
A) Subordinada substantiva objetiva indireta e
subordinada substantiva completiva nominal.
B) Coordenada sindética aditiva e coordenada
sindética conclusiva.
C) Coordenada sindética explicativa e coordenada
sindética conclusiva.
D) Subordinada substantiva completiva nominal e
subordinada substantiva objetiva indireta.
E) Subordinada substantiva objetiva direta e
subordinada substantiva completiva nominal.
38 - O emprego da crase encontra-se incorreto em todas as
alternativas, exceto em:
A) Eles foram à uma exposição de arte.
B) A água caía no assoalho gota à gota.
C) Referiu-se à ela com muito carinho.
D) Ela se dedicou à qual profissão?
E) A equipe de vôlei chegou à final.
39 - Indique a alternativa onde há erro de regência verbal:
A) Informei-lhe o curso.
B) Todos visam o reconhecimento de seus méritos.
C) Preferia vinho a cerveja.
D) O lojista pagou ao empregado.
E) O touro investiu contra o toureiro.
40 - A concordância nominal está correta, exceto em:
A) Tinha as mãos bastantes geladas.
B) Joias custam caro.
C) É proibido queimada.
D) O primeiro e quarto andares estão em reforma.
E) Os noivos saíram sós, após a festa.

