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Regulação Prudencial e Cambial do BC, Augusto Ornelas 
Filho, considera que a informação serve de referência 
para quem vai comprar ou vender a moeda no banco 
ou na  casa de câmbio. “[Isso] não dá garantia para o 
cliente que for ao banco, mas ele vai ter a referência para 
argumentar.

Texto adaptado. Fonte: http://acritica.uol.com.br/noticias/Aplicativo
-populacao-identificar-dinheiro-falsificadas_0_1154884540.html

De acordo com o texto, 
(A)	 o	 aplicativo	 Dinheiro	 Brasileiro	 é	 capaz	 de	 verificar	

automaticamente a autenticidade das notas.
(B) neste ano, até o mês de maio, foram recolhidas 132,3 

mil	notas	de	R$	100	falsificadas.	
(C) conforme orientação do Banco Central, quem receber 

uma	nota	falsificada	deve	entregá-la	a	um	banco.
(D) o aplicativo Dinheiro Brasileiro, lançado pelo Banco 

Central (BC), localiza pontos de compra e venda de 
moeda	estrangeira.

Assinale a alternativa cujo “que” esteja 
introduzindo uma oração restritiva, ou seja, que 
esteja restringindo algo que o antecede. 

(A)	 “[Isso]	não	dá	garantia	para	o	cliente	que for ao banco, 
mas	ele	vai	ter	a	referência	para	argumentar.”

(B) “O Banco Central (BC) lançou nesta quarta (11) 
o aplicativo Dinheiro Brasileiro, que fornece 
informações	 sobre	 os	 elementos	 de	 segurança	 do	
real.”

(C) “Também foi lançada a nova 
versão	 do	 aplicativo	 Câmbio	 Legal,	 que localiza 
pontos	de	compra	e	venda	de	moeda	estrangeira.”

(D)	 “O	 aplicativo	 indica	 onde	 ficam	 os	 elementos	 de	
segurança	para	que a população brasileira ou turista 
estrangeiro	 possa	 verificar	 se	 a	 nota	 testada	 é	
verdadeira.”

“Segundo o BC, a ideia é que o próprio usuário 
faça a verificação em caso de dúvida, pois o 
aplicativo não tem a capacidade, nem a finalidade, 
de verificar automaticamente a autenticidade das 
notas.”
No excerto acima, a palavra em destaque 

(A) é um pronome.
(B) indica adição.
(C) indica exclusão.
(D) indica contraste. 

Aplicativo de celular gratuito ajudará população a identi-
ficar notas de dinheiro falsificadas

Para usar o aplicativo “Dinheiro Brasileiro” é preciso 
aproximar a cédula da câmera do aparelho. O aplicativo 
indica onde ficam os elementos de segurança em que se 
verifica a legalidade do dinheiro

11 de Junho de 2014 - Kelly Oliveira

O Banco Central (BC) lançou nesta quarta (11) 
o aplicativo Dinheiro Brasileiro, que fornece informações 
sobre os elementos de segurança do real. Também foi 
lançada a nova versão do aplicativo Câmbio Legal, que 
localiza pontos de compra e venda de moeda estrangeira. 
Os aplicativos para celular e tablet estão disponíveis 
em português, inglês e espanhol e podem ser baixados 
gratuitamente na App Store e na Google Play Store.

Para usar o aplicativo Dinheiro Brasileiro é preciso 
aproximar a cédula da câmera do aparelho. O aplicativo 
indica onde ficam os elementos de segurança para que 
a população brasileira ou turista estrangeiro possa 
verificar se a nota testada é verdadeira. Segundo o BC, a 
ideia é que o próprio usuário faça a verificação em caso 
de dúvida, pois o aplicativo não tem a capacidade, nem a 
finalidade, de verificar automaticamente a autenticidade 
das notas.

Segundo o chefe do Departamento do Meio Circulante, 
João Sidney Figueiredo Filho, esse tipo de iniciativa 
segue uma tendência internacional. Há aplicativos como 
esse no México, no Japão e na zona do euro. “Achamos 
por bem trazê-lo para o Brasil, aproveitando o momento 
em que turistas vêm para a Copa do Mundo”, disse.

Este ano, até maio, foram recolhidas 132,3 mil notas  de 
real falsificadas. A de R$ 100 da segunda família foi a 
mais copiada, com 37,7 mil unidades. A orientação do BC 
para quem recebeu uma cédula falsificada, sem perceber, 
é entregá-la a um banco.

Hoje, o BC também divulgou a nova versão do 
aplicativo Câmbio Legal, criado no ano passado. A 
ferramenta para dispositivos móveis, que localiza pontos 
de compra e venda de moeda estrangeira, tem agora novas 
funcionalidades. O aplicativo permite a identificação de 
13 mil pontos de atendimento cadastrados, sendo que 
desse total, 10 mil são caixas eletrônicos. Esses dados 
de pontos de atendimento são atualizados pelas próprias 
instituições financeiras.

O aplicativo também faz a conversão de mais de 160 
moedas diferentes e mostra o histórico das cotações. 
Outra novidade é que o usuário pode consultar o 
Valor Efetivo Total (VET) cobrado nas operações de 
câmbio nas instituições desejadas. O VET reúne, em um 
único indicador, a taxa de câmbio, o tributo incidente e as 
tarifas eventualmente cobradas.

O VET, no entanto, é baseado na média de valor 
oferecido pela instituição financeira com dados do 
mês anterior. Ou seja, não é exatamente o valor que 
será cobrado do cliente na hora da compra da moeda. 
Entretanto, o chefe adjunto do Departamento de 
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“...considera que a informação serve de referência 
para quem vai comprar ou vender a moeda no 
banco ou na  casa de câmbio”. 
Acerca do excerto acima, assinale a alternativa 
INCORRETA quanto ao que se afirma sobre o que 
está destacado.

(A) A expressão em destaque indica uma circunstância 
futura. 

(B)	 O	verbo	auxiliar	está	conjugado	no	tempo	presente	do	
indicativo.  

(C) A expressão destacada é uma locução verbal. 
(D)	 O	verbo	“comprar”	é	o	verbo	auxiliar.	

Em “...o chefe adjunto do Departamento de 
Regulação Prudencial e Cambial do BC, Augusto 
Ornelas Filho, considera que a informação serve 
de referência para quem vai comprar ou vender a 
moeda...”, as vírgulas foram empregadas para

(A) assinalar o vocativo.
(B) assinalar o aposto. 
(C)	 indicar	zeugma.
(D)	 separar	o	adjunto	adverbial.	

Assinale a alternativa INCORRETA quanto à 
regência do verbo em destaque. 

(A) Os torcedores assistiram	a	todos	os	jogos	da	seleção.
(B) Todos devem obedecer às leis de trânsito. 
(C) Comemos do bolo apenas um pedaço. 
(D) A empresa não paga	os	funcionários	corretamente.	

Em “Também foi lançada a nova 
versão do aplicativo Câmbio Legal...”, a expressão 
em destaque está funcionando sintaticamente 
como 

(A) complemento verbal.
(B)	 agente	da	passiva.
(C)	 sujeito	paciente.
(D)	 adjunto	adverbial.	

Assinale a alternativa em que a palavra acentuada 
segue a mesma regra de acentuação da palavra 
“disponível”.

(A) México.
(B) Vírus. 
(C) Tendência.
(D)	 Fácil.	

Assinale a alternativa cujas palavras estão todas 
corretas quanto à grafia. 

(A) Deshumano – humano – cheiroza. 
(B) Princesa – nobreza – belesa. 
(C)	 Monge	–	relógio	–	coragem.
(D)	 Faixa	–	enchaqueca	–	flexa.
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Em “Esses dados de pontos de atendimento 
são atualizados pelas próprias instituições 
financeiras.”, as palavras em destaques são, 
respectivamente, 

(A)	 pronome,	verbo,	substantivo	e	adjetivo.	
(B) pronome, verbo, substantivo e substantivo.
(C)	 artigo,	verbo,	substantivo	e	advérbio.	
(D)	 artigo,	advérbio,	adjetivo	e	substantivo.
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Qual é a soma dos múltiplos de 5 entre 11 e 56?
(A) 295
(B) 300
(C) 315
(D) 350

Qual é o oitavo termo de uma progressão 
geométrica que tem razão igual a 3 e primeiro 
termo igual a 2?

(A) 4374
(B) 4289
(C) 1349
(D) 729

A negação de “Jonas é alemão e Juca é brasileiro” 
é

(A)	 “Jonas	não	é	alemão	e	Juca	não	é	brasileiro”.
(B)	 “Jonas	não	é	alemão	ou	Juca	não	é	brasileiro”.
(C)	 “Jonas	é	alemão	ou	Juca	é	brasileiro”.
(D)	 “Jonas	é	brasileiro	e	Juca	é	alemão”.

Em uma maternidade, no mês de julho, nasceram 
32 bebês. Sobre esses bebês, o que podemos com 
certeza afirmar?

(A) Pelo menos 10 são meninas.
(B) Exatamente 20 são meninos.
(C) Pelo menos 5 têm olhos azuis.
(D) Pelo menos 2 bebês nasceram no mesmo dia.

Lucas foi a um abrigo de animais para adotar 
um gato e um cachorro. Neste abrigo, vivem 55 
cachorros e 24 gatos. Sendo assim, de quantas 
maneiras distintas Lucas pode escolher um gato 
e um cachorro?

(A) 1320
(B) 764
(C) 240
(D) 79
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RASCUNHO
Sendo os conjuntos  
Assinale a alternativa que apresenta o 
conjunto 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

Em um grupo de consumidores, 80% preferem 
a marca X de chocolate em pó, 40% preferem a 
marca Y e 10% não votaram em nenhuma dessas 
duas marcas. Sendo assim, neste grupo de 
consumidores, a porcentagem dos que votaram 
em ambas as marcas, X e Y, é

(A) 10%.
(B) 20%.
(C) 30%.
(D) 40%.

Assinale a alternativa INCORRETA.
(A) 280 é múltiplo de 20.
(B) 20 é divisor de 280.
(C) 2500 é múltiplo de 5.
(D) 500 é divisor de 5.

Qual é a média geométrica dos números 2 e 8?
(A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 8

Lucia faz 3 bolos utilizando 5 kg de farinha. Com 25 
kg de farinha, quantos bolos Lucia irá fazer?

(A) 10
(B) 15
(C) 20
(D) 25
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A figura a seguir ilustra parte de uma planilha eletrônica. Com base nesta planilha, assinale a alternativa 
INCORRETA.
Obs.: Considere a Planilha Eletrônica Microsoft Excel 2010 – instalação padrão português – Brasil.

(A)	 Ao	inserir	na	célula	D10	a	fórmula	=SOMASE(B3:B9;”>=1000”;D3:D9)	o	valor	obtido	será	R$	5.400,00
(B)	 Ao	inserir	na	célula	E10	a	fórmula	=CONT.SE(B3:D9;”>1500”)	o	valor	obtido	será	R$	7.220,00
(C)	 O	resultado	obtido	na	célula	D3	(salário	líquido	da	colaboradora	Ana)	foi	possível	através	da	fórmula	=B3-C3
(D)	 O	resultado	obtido	na	célula	C3	(desconto	de	10%	no	salário	de	Ana)	foi	possível	através	da	fórmula	=B3*10%

Sobre conceitos de Hardware, assinale a alternativa INCORRETA.
(A)	 O	DVD-R,	usado	em	backups,	permite	somente	uma	gravação	e	não	pode	ter	seus	dados	alterados.
(B)	 Unidade	 Lógica	 e	 Aritmética,	 Registradores	 e	 Unidade	 de	 Controle	 são	 componentes	 da	 CPU	 (unidade	 central	 de	

processamento).
(C) Teclado, Mouse e Scanner são exemplos de periféricos de entrada.
(D)	 Os	programas,	no	momento	de	sua	execução	em	um	computador,	estão	normalmente	carregados	no	HD	(Disco	Rígido).

Programa que acompanha o Windows e é utilizado para eliminar arquivos desnecessários, como, por exemplo, 
arquivos temporários, arquivos da lixeira, temporários da internet, entre outros, esta é a função do(a)

(A)	 Desfragmentador	de	Disco.
(B)	 Scandisk.
(C) Limpeza de disco.
(D) Restauração do Sistema.

Preencha as lacunas  e assinale a alternativa correta.
A ___________ é uma rede interna baseada no protocolo de comunicação ___________ o mesmo utilizado na 
____________.

(A) Internet / TCP/IP / Intranet
(B) Intranet / TCP/IP / Internet
(C) Intranet / DNS / Internet
(D) Extranet / DNS / Intranet

Com relação aos sublinhados em um documento do Microsoft Word 2010 (instalação padrão português – Brasil), 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 As	marcas	inteligentes	aparecem	com	sublinhados	ondulados	duplos	em	amarelo	abaixo	do	texto.
(B)	 O	Microsoft	Word	 usa	 sublinhados	 ondulados	 em	 vermelho	 para	 indicar	 possíveis	 erros	 de	 ortografia	 e	 sublinhados	

ondulados	em	verde	para	indicar	possíveis	erros	gramaticais.
(C) O Word usa sublinhados ondulados em azul para indicar possíveis instâncias de formatação inconsistente.
(D)	 O	texto	de	exibição	do	hiperlink	é	azul	e	sublinhado	por	padrão.
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Oscar Niemeyer foi um arquiteto brasileiro 
considerado uma das figuras-chave no 
desenvolvimento da arquitetura moderna. Entre 
suas obras mais conhecidas estão:

(A) Ministério da Educação e Saúde ( 1936, Rio de 
Janeiro), Brasília (1985) e Museu Brasileiro da 
Escultura (1995, São Paulo).

(B)	 Conjunto	da	Pampulha	(	1940,	Belo	Horizonte),	Museu	
de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP, 
1947) e Sede das Nações Unidas (ONU, 1947, Nova 
York).

(C)	 Universidade	de	Constantine	(1969,	Argélia),	Sede	do	
Partido Comunista Francês ( 1965, Paris) e MUBE – 
Museu Brasileiro da Escultura (1985, São Paulo).

(D) Ibirapuera ( 1951, São Paulo), Sede do Partido 
Comunista Francês ( 1965, Paris) e Brasília( 1957). 

Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade existem 5 parques nacionais no 
Paraná, são eles:

(A) Parque Nacional dos Campos Gerais, Parque 
Nacional	 do	 Ingá,	 Parque	 Nacional	 de	 Saint-Hilaire/
Lange,	Parque	Nacional	de	Barigui	e	Parque	Nacional	
de	Superagui.

(B)	 Parque	Nacional	do	Ingá,	Parque	Nacional	da	Ilha	do	
Mel,	Parque	Nacional	de	Saint-Hilaire/Lange,	Parque	
Nacional	de	Superagui	e	Parque	Nacional	de	Morretes.

(C) Parque Nacional dos Campos Gerais, Parque Nacional 
de	 Ilha	Grande,	Parque	Nacional	 do	 Iguaçu	 ,Parque	
Nacional	de	Saint-Hilaire/Lange	e	Parque	Nacional	de	
Superagui.

(D) Parque Nacional dos Campos Gerais, Parque 
Nacional	 do	 Ingá,	 Parque	 Nacional	 de	 Ilha	 Grande,	
Parque	Nacional	de		Superagui	e	Parque	Nacional	de	
Antonina.

São oficialmente considerados patrimônios 
históricos da cidade, tombados pelo Conselho 
Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de 
Pinhais: 

(A)	 as	Igrejas	Nossa	Senhora	da	Boa	Esperança	e		Nossa	
Senhora da Luz.

(B)	 a	Igreja	Nossa	Senhora	da	Luz	e	uma	árvore	Pinheiro	
Araucária.

(C)	 uma	 árvore	 Pinheiro	 Araucária	 e	 a	 Igreja	 Nossa	
Senhora da Boa Esperança.

(D)	 o	 Seminário	 Província	 Camiliana	 e	 a	 Igreja	 Nossa	
Senhora da Luz.

Sobre o Clube de Trabalhadores da Cerâmica de 
Pinhais, é correto afirmar que

(A)	 era	 uma	 organização	 dos	 trabalhadores	 da	 fábrica	
de	cerâmicas,	 tinha	 	 sua	sede	no	 interior	da	própria	
fábrica.	Nesse	espaço,	eram	realizados	os	bailes,	nas	
noites	 de	 sábado,	 animados	 pela	 banda	 de	 música	
dos	próprios	funcionários.

(B)	 era	 uma	 organização	 dos	 trabalhadores	 da	 fábrica	
de cerâmica, fundada em 1975 para arrecadar 
ajuda	às	 vítimas	da	grande	geada	e	que	acabou	se	
consolidando como entidade de caridade até 1983.

(C) era o time de futebol fundado pelos trabalhadores das 
fábricas	de	cerâmica	que,	a	partir	de	1957,	passou		a	
participar	de	competições	regionais.

(D)	 era	 uma	 organização	 sem	 fins	 lucrativos	 que	 dava	
treinamento	 para	 novos	 imigrantes	 que	 vinham	 à	
cidade atraídos pela indústria da cerâmica, com o 
intuito de aumentar a mão de obra que estava escassa 
devido à demanda.

Sobre a recente intervenção militar da Rússia na 
Ucrânia, assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 A	 Crise	 da	 Crimeia	 de	 2014	 é	 uma	 crise	 político-
institucional ocorrida na sequência da revolução 
ucraniana de 2014,	em	que	o	governo	do	presidente	
Viktor	Yanukovych	foi	deposto.	Trata-se	de	protestos	
de milhares de pessoas de etnia russa, que se 
opuseram aos eventos em Kiev e reivindicam laços 
estreitos	ou	a	integração	com	a	Rússia.

(B) Em 14 de maio, os Estados Unidos e seus aliados 
fizeram	 um	 comunicado	 apoiando	 a	 intervenção	
russa	 na	 Crimeia,	 incentivando	 a	 Ucrânia	 a	 render-
se	aos	 líderes	 russos,	alegando	benefícios	políticos,	
econômicos	e	sociais	para	a	população	em	geral.	

(C) Em 1 de março, o parlamento russo concedeu ao 
presidente Vladimir Putin a autoridade para usar a 
força militar na Ucrânia, na sequência de um pedido 
de	 ajuda	 não	 oficial	 do	 líder	 pró-Moscou,	 Sergey	
Aksyonov.

(D) Sob cerco, o Conselho Supremo da Crimeia indeferiu 
o	 governo	 da	 república	 autônoma	 e	 substituiu	 o	
presidente do Conselho de Ministros da Crimeia, 
Anatolii	Mohyliov, por Sergey	Aksyonov.

CONHECIMENTOS GERAIS

26

27

28

29

30



8Cargo: Médico Psiquiatra

(D) A ativação do sistema de recompensa e a liberação 
de histamina e serotonina levam ao aprendizado do 
comportamento	e	a	obtenção	e	uso	da	droga.

Sobre a intoxicação alcoólica, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 Caracteriza-se	por	níveis	decrescentes	de	ativação	do	
sistema nervoso central.

(B)	 Caracteriza-se	 por	 níveis	 crescentes	 de	 ativação	 do	
sistema nervoso central.

(C)	 Caracteriza-se	por	 níveis	alternantes	de	ativação	do	
sistema nervoso central.

(D)	 Caracteriza-se	por	níveis	crescentes	de	depressão	do	
sistema nervoso central.

Em relação à síndrome de abstinência alcoólica, 
assinale a alternativa correta.

(A) Demência e disfunção autonômica podem persistir em 
algum	grau	por	até	01	mês,	o	que	pode	contribuir	para	
a recaída.

(B)	 Disfunção	 serotonérgica,	 depressão,	 inquietude,	
tremores	podem		persistir	em	algum	grau	por	até	02	
meses, o que pode contribuir para a recaída.

(C) Ansiedade, insônia e disfunção autonômica pode 
persistir	em	algum	grau	por	até	06	meses,	o	que	pode	
contribuir para a recaída.

(D) Depressão, hipomania e abstinência podem persistir 
por	 algum	 grau	 por	 até	 02	 semanas,	 o	 que	 pode	
contribuir para a recaída.

Em relação ao acamprosato, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 Inibe	a	atividade	excitatória	serotonérgica.
(B)	 Inibe	a	atividade	excitatória	glutamatérgica.
(C)	 Inibe	a	atividade	excitatória	dopaminérgica.
(D)	 Inibe	a	atividade	excitatória	histaminérgica.

Em relação ao ondansetron, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 Sua	 eficácia	 tem	 sido	 demonstrada	 para	 casos	 de	
dependência precoce, principalmente em pacientes 
com	histórico	familiar	significativo.

(B)	 É	um	antagonista	do	receptor	opioide	que	atua	como	
atenuante	dos	efeitos	prazerosos	do	álcool.	

(C)	 É	 um	 inibidor	 irreversível	 e	 inespecífico	 da	 enzima	
aldeído	desidrogenase.

(D)	 Liga-se	 ao	 receptor	 dopaminérgico	 e	 diminui	 a	
recaptura da dopamina.

Em relação à cocaína, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 O	 crack	 é	 a	 cocaína	 na	 forma	 de	 base	 e	 pode	 ser	
consumido	via	pulmonar,	produzindo	rápida	absorção	
e efeito mais intenso quando comparada às vias nasal 
e endovenosa.

Em relação ao beber pesado episódico, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 Definido	 como	 o	 uso	 de	 1	 mcg	 ou	 mais	 de	 álcool	
puro (aproximadamente 3 doses) em duas mesmas 
ocasiões.

(B)	 Definido	como	o	uso	de	60	g	ou	mais	de	álcool	puro	
(aproximadamente 5 ou mais doses) em uma mesma 
ocasião. 

(C)	 Definido	como	o	uso	de	2	mcg	ou	mais	de	álcool	puro	
(aproximadamente 7 ou mais doses) em uma mesma 
ocasião.

(D)	 Definido	como	o	uso	de	2	g	ou	mais	de	álcool	puro	
(aproximadamente 2 doses) em duas mesmas 
ocasiões.

Em relação ao uso moderado de álcool, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 Corresponde	ao	consumo	de	25	doses	de	álcool	por	
dia para os homens e 10 para as mulheres.

(B)	 Corresponde	ao	consumo	de	25	doses	de	álcool	por	
dia para as mulheres e 15 para os homens.

(C)	 Corresponde	ao	consumo	de	até	uma	dose	de	álcool	
por dia para as mulheres e até duas para homens.

(D)	 Corresponde	ao	consumo	de	5	doses	de	álcool	por	dia	
para os homens e para as mulheres.

Em relação à epidemiologia, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 Um	estudo	na	cidade	de	Bogotá,	25%	da	população	
obtiveram	diagnóstico	de	abuso	e	87%	de	dependência	
do	álcool.

(B) Um estudo na cidade de Curitiba, 76% da população 
obtiveram	diagnóstico	de	abuso	e	54%	de	dependência	
do	álcool.

(C) Um estudo na cidade de Ushuaia, 1% da população 
obtiveram	diagnóstico	de	abuso	e	99%	de	dependência	
do	álcool.

(D) Um estudo na cidade de São Paulo, 9% da população 
obtiveram	diagnóstico	de	abuso	e	3%	de	dependência	
do	álcool.

Em relação ao sistema de recompensa cerebral, 
assinale a alternativa correta.

(A) A ativação do sistema de recompensa e a liberação 
de dopamina repetidamente levam ao aprendizado do 
comportamento	de	obtenção	e	uso	da	droga.

(B) A ativação do sistema de recompensa e a liberação 
de noradrenalina levam ao aprendizado do 
comportamento	de	obtenção	e	uso	da	droga.

(C) A ativação do sistema de recompensa e a liberação 
de serotonina e acetilcolina levam ao aprendizado do 
comportamento	de	obtenção	e	uso	da	droga.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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e convites para frequentar o posto de saúde mais 
próximo	para	melhorar	a	adesão.

(B)	 Deve	incluir	–	abordagem	farmacológica,	intervenções	
psicossociais e medidas para melhorar a adesão ao 
tratamento e para evitar hospitalizações frequentes.

(C)	 Deve	 incluir	 –	 abordagem	 farmacológica,	 convites	
para	o	CAPS,	medidas	para	administrar	a	ingesta		da	
medicação	e	evitar	recaídas	e	abordagem	de	técnica	
dirigida	ao	inconsciente.

(D)	 Deve	incluir	–	abordagem	farmacológica,	intervenções	
psicanalítica, medidas para melhorar a administração 
da medicação, atendimento familiar para atividades de 
planejamento	comunitário.

Em relação à avaliação da resposta ao tratamento 
antipsicótico da esquizofrenia, assinale a 
alternativa correta.

(A) É avaliada por meio de escalas de avaliação 
psicopatológica,	especialmente	a	PANSS	e	a	BPRS.

(B) É avaliada por meio de psicoterapia psicanalítica 
comportamental,	 especialmente	 a	 dirigida	 ao	
inconsciente.

(C)	 É	 avaliada	 	 por	 meio	 de	 abordagens	 psicossociais,	
especialmente	 o	 questionário	 de	 avaliação	 social	 e	
comunitário.

(D)	 É	avaliada	por	meio	de	preenchimento	de	questionários	
preenchidos por familiares, que cuidam do paciente.

Em relação às intervenções psicossociais da 
esquizofrenia, assinale a alternativa correta.

(A) Destacamos –   eletroconvulsoterapia para casos 
refratários,	atendimento	em	grupo,	terapia	dirigida	ao	
inconsciente,	hipnose,	treino	comunitário	cognitivo.

(B)	 Destacamos	–	terapia	de	grupo	e	familiar,	atendimento	
social, treino de habilidades mentais frontais para 
ativar	o	sistema	dopaminérgico,	terapia	magnética.

(C) Destacamos – psicoterapias individuais, o treino de 
habilidades	sociais,	intervenções	familiares,	emprego	
protegido,	 treino	 comunitário	 assertivo	 e	 a	 terapia	
ocupacional.

(D)	 Destacamos	 –	 psicanálise,	 treino	 comunitário	 de	
atividades	 conjuntas,	 intervenções	 farmacológicas,	
moradia,	terapia	ocupacional	dirigida	ao	insight.

Em relação aos componentes etiológicos da 
anorexia nervosa, assinale a alternativa correta.

(A) Fatores ambientais – dieta, sexo masculino, 
proximidade	da	menstruação,	dificuldade	na	expressão	
da emoção.

(B)	 Fatores	 culturais	 –	 televisão,	 rádio,	 jornais,	 internet,	
imagens	de	mulheres	voluptosas.

(C) Fatores predisponentes – transtorno esquizofrênico, 
história	familiar	de	transtorno	de	ajustamento,	história	
infantil	de	abuso	pedofílico,	história	precoce	de	parto	
prematuro.

(D)	 Fatores	mantenedores	–	alterações	neuroendócrinas,	
distorção	da	imagem	corporal,	distorções	cognitivas	e	
práticas	purgativas.

(B) Tem uma ação de ativação nos receptores GABA, e 
neutraliza	 a	 resposta	 dopaminérgica	 induzida	 pelo	
álcool	 no	 núcleo	 accumbens	 e	 na	 área	 tegmental	
ventral.

(C)	 Tem	ação	sobre	o	sistema	mesolímbico-mesocortical	
dopaminérgico,	 facilitando	a	via	do	GABA	e	atuando	
como	antagonista	glutamatérgico.

(D) Tem um quadro de intoxicação composto por – 
oftalmoplegia,	ataxia	e	confusão	mental.

Em relação ao tabaco, assinale a alternativa 
correta.

(A) Ao inalar a fumaça do tabaco, o fumante absorve, em 
média,	de	0,7	a	1,5	mg	de	nicotina.

(B) Ao inalar a fumaça do tabaco, o fumante absorve, em 
média,	50	a	75	g	de	nicotina.

(C) Ao inalar a fumaça do tabaco, o fumante absorve, em 
média,	de	1	a	2	mg	de	nicotina.

(D) Ao inalar a fumaça do tabaco, o fumante absorve, em 
média,	de	0,2	a	0,3	mg	de	nicotina.		

Em relação às fases da esquizofrenia, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 Em	termos	do	curso	ou	história	natural,	a	esquizofrenia	
pode ser dividida nas fases prodrômica, recidivante, 
progressiva	e	aguda.

(B)	 Em	termos	do	curso	ou	história	natural,	a	esquizofrenia	
pode	ser	dividida	nas	fases	pré-mórbida,	prodrômica,	
progressiva	e	crônica.

(C)	 Em	termos	do	curso	ou	história	natural,	a	esquizofrenia	
pode	 ser	 dividida	 nas	 fases	 pré-mórbida,	 mórbida,	
progressiva,	regressiva	e	crônica.

(D)	 Em	termos	do	curso	ou	história	natural,	a	esquizofrenia	
pode	 ser	 dividida	 nas	 fases	 mórbida,	 regresssiva,	
recidivante e crônica.

Em relação às alterações cerebrais – neuroimagem 
– na esquizofrenia, assinale a alternativa correta.

(A) O achado mais replicado é o achatamento do sistema 
mesolímbico, principalmente dos núcleos accumbens 
e	 amígdala,	 quando	 comparados	 com	 controles	
saudáveis.

(B)	 O	 achado	 mais	 replicado	 é	 o	 alargamento	 dos	
sulcos	 silvianos	 da	 região	 parietal	 e	 frontal,	 quando	
comparados	com	controles	saudáveis.

(C) O achado mais replicado é o achatamento do sistema 
hipotalâmico e mesolímbico superior esquerdo, 
quando	comparados	com	controle	saudáveis.

(D)	 O	achado	mais	replicado	é	o	alargamento	do	sistema	
ventricular, principalmente dos ventrículos terceiro e 
laterais,	quando	comparados	com	controles	saudáveis.

Em relação ao tratamento da esquizofrenia, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 Deve	incluir	–	abordagem	farmacológica,	intervenções	
pontuais	dos	agentes	comunitários,	visitas	frequentes	
do médico da família para conferir a adesão terapêutica 

40

41

42

43

44

45

46



10Cargo: Médico Psiquiatra

Em relação à bulimia nervosa, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 Há	quatro	tipos	–	o	intelectivo,	purgativo,	constipativo,	
e o impulsivo.

(B)	 Há	dois	tipos	–	o	purgativo	e	o	não	purgativo.
(C)	 Há	 cinco	 tipos	 –	 o	 expoliativo,	 retentivo,	 restritivo,	

liberativo, constipativo.
(D)	 Há	três	tipos	–	o	compulsivo,	o	restritivo	e	o	ansioso.

Assinale a alternativa correta em relação ao 
transtorno conversivo. 

(A) O valor preditivo positivo varia entre 90 a 93%.
(B) Costumam estar associados os traços histéricos de 

personalidade. 
(C)	 A	 incidência	 está	 relacionada	 com	 o	 diagnóstico	 de	

transtorno obsessivo compulsivo e varia de 1 a 2% na 
população urbana.

(D) A taxa de letalidade varia entre 25 e 45%.

Em relação ao transtorno de conduta de início 
precoce, assinale a alternativa correta.

(A) Aqueles de início precoce mostram comumente 
comportamento	 agressivo	 e	 desafiador	 após	 os	 26	
anos, tipicamente iniciado por volta dos 22 anos.

(B) Aqueles de início precoce mostram comumente 
comportamento	 agressivo	 após	 o	 final	 da	 fase	 de	
latência, tipicamente iniciado por volta dos 14 anos.

(C) Aqueles de início precoce mostram comumente 
comportamento	 agressivo	 e	 desafiador	 antes	 dos	 8	
anos de idade, tipicamente iniciado por volta dos 3 
anos.

(D) Aqueles de início precoce mostram comumente 
comportamento	 agressivo	 e	 desafiador	 no	 período	
fetal,	tipicamente	iniciado	logo	após	o	parto.

Em relação ao transtorno opositivo-desafiador, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 Tem	uma	vulnerabilidade	genética	e	exposição	a	fatores	
ambientais, nenhum ou pequeno comprometimento 
cognitivo,	 apresentando,	 também,	 sequenciamento	
genético	e	histórico	familiar.

(B) Tem a presença de perfeccionismo, escrupulosidade, 
inflexibilidade,	comportamento	repetitivos	indesejáveis,	
ansiedade	patológica	e	pensamentos	mágicos.

(C)	 Tem	 uma	 história	 de	 muitas	 queixas	 físicas	 com	
início antes dos 10 anos de idade que ocorrem por 
um	 período	 de	 vários	 anos	 e	 resultam	 na	 busca	 de	
tratamento	ou	prejuízo	significativo	no	funcionamento	
social ou ocupacional.

(D)	 Tem	um	padrão	de	comportamento	negativista,	hostil,	
frequentemente perde a calma, discute com adultos e  
responsabiliza os outros por seus erros.
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O	gabarito	oficial	preliminar	e	o	caderno	de	questões	da	prova	objetiva	estarão	disponíveis	no	
endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br	no	dia	seguinte	à	aplicação	da	prova.	

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------
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