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Edital no 02 – Área Médica, de 20/2/2014.
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Cargo 868
Médico – Psiquiatria
Data e horário da prova: Domingo, 11/5/2014, às 8h30
INSTRUÇÕES
•

•
•

Você receberá do fiscal:
o um caderno de questões da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas
de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta;
o um cartão de respostas ótico personalizado.
Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação do cartão de respostas ótico estão
corretas.
Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas,
com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

A vida é um palco que não admite ensaios.
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo.
Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e retirar-se da sala.
Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas devidamente assinado.
Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material
transparente.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo
fiscal do IADES: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; walkman;
aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; palmtop;
régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES.
Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA
•
•
•
•
•

Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s)
a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas.
Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa.
O cartão de respostas ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos
locais destinados às respostas.
A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta ou azul,
o espaço a ela correspondente.
Marque as respostas assim:

QUESTÃO 41 ______________________

QUESTÃO 46_______________________

A causa mais comum do delirium, é a (o)

Quanto ao transtorno de ansiedade generalizada, é correto
afirmar que

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

demência.
uso de inibidores seletivos da recaptação da
serotonina (ISRSs).
distúrbio hidroeletrolítico e a dor no pós-operatório.
psicose funcional.
abstinência de antidepressivos.

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 42 ______________________

(D)

No que se refere à risperidona, assinale a alternativa
incorreta.

(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

É utilizada no tratamento da esquizofrenia.
É um antagonista D2.
É
geralmente
prescrita
em
doses
de
aproximadamente 6 mg/dia.
Pode estar associada à insônia.
Está associada a elevada incidência de discinesia
tardia.

QUESTÃO 43 ______________________

QUESTÃO 47_______________________
Ao lidar com a manifestação de raiva intempestiva e
inapropriada de um paciente, o médico deverá primeiro
(A)
(B)

Acerca da tristeza pós-parto, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(C)

É mais aguda do que a depressão pós-parto.
Afeta de 50% a 80% das mães.
É caracterizada por apatia persistente.
Não causa distúrbios do sono.
É uma síndrome crônica e recidivante.

(D)
(E)

QUESTÃO 44 ______________________
No transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), classificado
como F 42 pela CID 10
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

as
compulsões
induzem
os
sentimentos
desagradáveis das obsessões.
as obsessões induzem os sentimentos desagradáveis
das compulsões.
as obsessões induzem ou diminuem os sentimentos
desagradáveis das compulsões.
as compulsões geralmente diminuem os sentimentos
das obsessões, mas podem induzi-las também.
não há relação entre os sentimentos desagradáveis
das obsessões e as compulsões.

QUESTÃO 45 ______________________
De acordo com o seguinte grupo de sintomas, estreitamento
do campo de consciência, diminuição da atenção,
incapacidade de compreender estímulos, e desorientação
assinale a alternativa correta
(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

Correspondem à instância inicial da reação aguda ao
estresse, de acordo com a CID 10.
Correspondem à fase resolutiva da reação aguda ao
estresse.
Correspondem a diagnóstico relacionados ao
estresse contido no bloco F50 a F59 da CID 10.
São os sintomas típicos dos flashbacks do transtorno
de estresse pós-traumático (TEPT), descrito na CID
10.
Esse grupo de sintomas não está descrito na CID 10.
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ao contrário de outros transtornos de ansiedade, é
mais comum em homens do que em mulheres.
é sinônimo de neurastenia.
o aparecimento de sintomas que os ansiosos, em
particular depressão, descarta esse diagnóstico.
incluem-se entre os sintomas, a tensão motora,
hiperatividade autonômica, sensação de cabeça
leve, preocupações e pressentimentos ruins.
inclui o transtorno do pânico.

impor limites utilizando técnicas específicas de
acordo com as teorias clássicas de desenvolvimento.
impor limites mediante o recurso de relembrar o
paciente da sua história pessoal e dos fatores que o
levaram a essa raiva.
adotar a postura da figura paterna ou materna à qual
ficou associada a origem da raiva.
deduzir os mecanismos de defesa do paciente.
identificar a própria reação emocional diante da
raiva do paciente.

QUESTÃO 48_______________________
O transtorno factício, CID 10 F 68.1, inclui
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

neurose de compensação.
Munchhausen por procuração.
Síndrome de Munchhausen.
simulação.
dermatite factícia.

QUESTÃO 49_______________________
Emergência psiquiátrica pode ser definida como qualquer
situação de natureza psiquiátrica em que existe um risco
significativo de morte ou injúria grave para o paciente ou para
outros. Assinale a alternativa que apresenta somente situações
de emergência psiquiátrica
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Síndrome neuroléptica maligna; tentativa de
suicídio; grave autonegligência.
Síndromes conversivas; quadros agudos de
ansiedade; suicídio.
Automutilação, alteração da consciência; tendência
anancástica.
Violência; comportamento bizarro; distúrbios de
relacionamento interpessoal.
Catalepsia; fornecimento de receitas; situação de
violência.

PÁGINA 10/11

QUESTÃO 50 ______________________
Quanto ao tratamento psicossocial, assinale a alternativa que
correlaciona corretamente o tratamento com o resultado
primário almejado
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

manejo de caso / sintoma.
terapia de apoio / sintoma.
reabilitação ocupacional / prejuízo cognitivo.
terapia cognitiva / deficiência funcional.
terapia cognitiva / deficiência social.
Área livre
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