ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONCURSO PÚBLICO
PROVA PARA CARGO DE:

PSIQUIATRA
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE
* Neste Caderno de Questões, você encontra:
- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de PORTUGUÊS
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de
Respostas com o Fiscal de Sala.
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação
do candidato.
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.
* Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por
falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é
obrigatória.
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 03/05/2010, no site www.acaplam.com.br.
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso
Público nº 001/2010 da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA de 25/01/2010.
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a
mesma.
BOA PROVA!!

Data: 02 de Maio de 2010.

PARTE I - PSIQUIATRA
01 - Distúrbio do humor relativamente persistente,
organicamente induzido, que pode ser depressão, exaltação
maníaca ou uma mistura bipolar das duas que tem
freqüentemente ciclo rápido.
A) Síndrome orgânico cerebral
B) transtorno afetivo bipolar
C) Depressão pós-esquizofrênica
D) Síndrome amnésica orgânica
E) Síndrome cerebral orgânica mista ou atípica
02 - As complicações médicas mais comuns relacionadas
ao alcoolismo incluem, exceto:
A) Gastrites, úlceras e pancreatite
B) Miocardiopatia e disfunção sexual
C) Anemia, Síndrome de Korsakoff
D) Doença hepática e câncer
E) Neuropatia aplástica, Demência de Jacob
Creutzfeldt e Megacolon.
03 - As Síndromes de abstinência podem ser letais e
podem ser mais perigosas quando acompanhadas de
complicações médicas, tais como:
A) Esofagite de refluxo e varizes esofágicas
B) Pancreatite crônica e esteatose hepática
C) Pneumonia, insuficiência hepática e hematoma
subdural
D) Cálculo renal, desvio de condução do ramo
esquerdo do coração
E) Neurite periférica e micro hemorragias cerebelar
04 - Marque a resposta incorreta. Nos transtornos de
conversão, os sintomas podem desenvolver-se para:
A) Impor punição a própria pessoa através de
sintomas incapacitantes
B) Afastar
a
pessoa
de
uma
situação
esmagadoramente ameaçadora
C) Assumir o papel de um doente que permite
gratificações e dependência
D) Converter em sintomas físicos, emoções que não
podem ser expressas
E) Evitar a expressão de um desejo ou impulso
proibido
05 - Quadro decorrente de transtorno psiquiátrico
funcional e corresponde a 20% dos casos suspeitos de
demência e entre as suas causas estão a depressão, a
esquizofrenia e os transtornos factícios.
A) Pseudodemência
B) Depressão orgânica
C) Alucinose orgânica
D) Transtorno orgânico do humor
E) Síndrome amnéstica orgânica
06 - No que diz respeito a prevenção e tratamento dos
transtornos mentais associados a epilepsia, são relevantes
os seguintes aspectos do paciente, exceto:
A) Aqueles que possuem epilepsia precoce e refratária
B) História pessoal com base orgânica desfavorável
C) Estar em tratamento em monoterapia
D) Genética para transtorno mental
E) Retardo mental, lesão cerebral e problemas
psicossociais

07 - Entre as formas mais freqüentes da coleta de dados
epidemiológicos para pesquisas relativo ao uso de
substâncias psicoativas, deve-se destacar:
A) Uso de substância nos últimos trinta dias
B) Uso de substância no último ano
C) As letras A e B estão corretas
D) As letras B e C estão corretas
E) Uso de substância na vida
08 - Os efeitos relatados pelos usuários da maconha são os
descritos, exceto:
A) Discreta elação
B) Sensação de relaxamento
C) Alterações perceptivas e sensoriais (sons e cores)
D) Diminuição do apetite e hipersalivação
E) Desintegração temporal
09 - Os opióides apresentam alto potencial aditivo com
fenômeno de tolerância significativo e abstinência marcada. A
Síndrome de abstinência aos opióides é intensa e requer
tratamento hospitalar e cursa com os seguintes aspectos, exceto:
A) Hipotermia e relaxamento muscular
B) Lacrimejação e bocejo
C) Fissura intensa pela droga
D) Náusea, vômito e diarréia
E) Tremor e diaforese
10 - O tratamento de dependência química necessita de
abordagem em múltiplos níveis e não apenas no âmbito
médico. O modelo de Prochaska e Di Clemente é de grande
valia na compreensão desses casos. Como o modelo descreve
as fases distintas do paciente durante o seu tratamento?
A) Pré-contemplativa, contemplativa e determinação
B) Pré-contemplativa, contemplativa, determinação,
ação e manutenção
C) Pré-contemplativa, contemplativa, determinação e
recaída
D) Pré-contemplativa,
contemplativa,
ação
e
manutenção
E) Pré-contemplativa, contemplativa, determinação,
ação e recaída
11 - Atualmente os fármacos de uso estabelecido no
tratamento do tabagismo considerados de primeira linha são:
A) Reposição de nicotina e Bupropiona
B) Nortriptilina e clonidina
C) Fluoxetina e Bupropiona
D) Imao e trazodona
E) Benzodiazepínicos e reposição de nicotina
12 - Paciente do sexo masculino com 45 anos, comparece
ao seu consultório por insistência da esposa. Refere que
sempre foi mal humorado, tendente a depressão na maior
parte dias, apetite diminuído, insônia, baixa energia, baixa
auto-estima e fraca concentração. Durante o período de 02
anos jamais esteve sem esses sintomas, sem, no entanto
apresentar depressão maior ou episódio maníaco. O quadro
é compatível com o diagnóstico de:
A) Transtorno de personalidade depressiva
B) Distimia
C) Transtorno esquizoafetivo tipo depressivo
D) Transtorno de personalidade esquizotípica
E) Transtorno de personalidade com instabilidade
emocional

13 - No que diz respeito ao risco de suicídio nos
transtornos afetivos, o transtorno bipolar apresenta o maior
risco, 15% que os unipolares 11%. Existem evidências
crescentes de que tal risco de suicídio pode ser reduzido
quando se utiliza o fármaco:
A) Lítio
B) Ácido valpróico
C) Carbamazepina
D) Antidepressivos inibidores da recaptação da
serotonina
E) Antidepressivos inibidores da recaptação da noradrenalina
14 - Classificou os sintomas da esquizofrenia em
fundamentais e acessórios; os primeiros seriam
característicos para a doença, enquanto os últimos
poderiam ocorrer em outros transtornos mentais.
A) Kurt Schneider
B) Eugen Bleuler
C) Kalbaum
D) Morel
E) Emil Kraepelin
15 - Os sintomas prodrômicos das recaídas dos pacientes
esquizofrênicos mais freqüentemente descritos são:
A) Agitação motora, tremores, inapetência
B) Alucinações, ansiedade e insônia
C) Nervosismo, dificuldade de concentração, tristeza
e alteração do sono.
D) Delírios, alucinações e agitação psicomotora
E) Ilusões, pseudoalucinações e afastamento social
16 - No tratamento farmacológico para o transtorno do
pânico as evidências tem demonstrado mais eficácia de seu
uso em nosso meio:
A) Antidepressivos em monoterapia
B) Benzodiazepínicos em monoterapia
C) Antidepressivos em associação
D) Benzodiazepínicos em associação
E) Antidepressivos e benzodiazepínicos
17 - Os betabloqueadores tem demonstrado utilidade nas
situações em que há ansiedade de desempenho no quadro
de:
A) Fobia social generalizada
B) TOC
C) Ansiedade generalizada
D) Fobia social circunscrita
E) Transtorno de ansiedade pós-traumática
18 - A depressão maior é um transtorno de humor
encontrado em 17 a 70% dos pacientes com TOC. Quanto
ao tratamento farmacológico tem-se observado melhora
tanto do TOC quanto da depressão maior utilizando-se:
A) Antidepressivos de ação predominantemente
adrenérgica
B) Antidepressivos tricíclicos e os ISRSs
C) Antidepressivos ISRSs e betabloqueadores
D) Antidepressivos tricíclicos e antipsicoticos de
segunda geração
E) Antidepressivos ISRSs e benzodiazepínicos

19 - O paciente apresenta sentimentos exagerados de
cautela e perfeccionismo acompanhados de dúvidas,
preocupações e pedantismo, rigidez e teimosia.
Predominam obstinação, escrupulosidade e ordeirismo,
tais características referem-se:
A) Personalidade anancástica
B) TOC
C) Personalidade esquizotípica
D) Personalidade narcísica
E) Personalidade emocionalmente instável
20 - O transtorno de ansiedade generalizada (TAG) é
caracterizado por sintomas ansiosos persistentes que
afetam grande variedade de comportamentos do paciente
nas mais diversas situações do cotidiano. O seu tratamento
farmacológico através da escolha dos ansiolíticos é
baseado em:
A) Efeito sedativo
B) Efeito ansiolítico
C) Velocidade de absorção e meia vida
D) Ação miorelaxante central
E) Tolerância e dependência
21 - Ainda com relação ao tratamento do TAG, entre os
antidepressivos indicados para o seu tratamento, o que tem
sido considerado de primeira escolha devido a tolerância,
eficácia a longo prazo, temos:
A) Fluoxetina
B) Sertralina
C) Duloxetina
D) Venlafaxina
E) IMAOs
22 - O tratamento do indivíduo com transtorno de
personalidade é aplicado em que situações?
A) Aliviar o sofrimento subjetivo do paciente ou do
seu grupo social
B) Na presença de alucinações
C) Nas agressões pessoais
D) Prevenção do quadro psicótico
E) Todas estão corretas
23 - São indicações para internação na anorexia nervosa,
exceto:
A) Falha no tratamento ambulatorial e ideação
suicida
B) Auto e heteroagressividade
C) Episódios freqüentes de alternância com bulimia
nervosa
D) Quadro psicótico concomitante
E) Intercorrencias clínicas importantes
24 - Alguns estudos mostram que pacientes com transtorno
bipolar do humor apresentam risco maior de desenvolver
sobrepeso e obesidade. Qual desses estabilizadores do
humor não está relacionado ao ganho de peso:
A) Lítio
B) Carbamazepina
C) Valproato
D) Lamotrigina
E) Oxcarbazepina

25 - No tratamento farmacológico do TDAH, o metil
fenidato é o fármaco de primeira escolha. Os
antidepressivos são os de segunda escolha. Qual desses é o
mais indicado?
A) Fluoxetina
B) Bupropiona
C) Amitriptilina
D) IMAOs
E) Mirtazapina
26 - Com relação aos transtornos mentais relacionados ao
uso de substâncias psicoativas, os critérios do CID 10 para
dependência incluem os seguintes aspectos, exceto:
A) Forte desejo de consumir a substância
B) Evidência de tolerância aos efeitos
C) Descomprometimento da capacidade de controlar
o início, os níveis e o término do uso
D) Estado fisiológico de abstinência quando o uso é
interrompido
E) Uso persistente, a despeito das evidências de
conseqüências nocivas
27 - Com relação ao uso da maconha, identifica-se um
transtorno mental ainda controverso, a síndrome
amotivacional, caracterizada por, apatia, pouca capacidade
de concentração, perda do interesse em realizações e
isolamento social. Tal condição uma vez estabelecida, não
tem tratamento específico e não apresenta bom
prognóstico. Estudos realizados indicam que atualmente
um fármaco tem sido utilizado como promissor no
tratamento:
A) Topiramato
B) Lítio
C) Clozapina
D) Bupropiona
E) Lamotrigina
28 - O paciente dependente do álcool desenvolve
cronicamente a deficiência de vitaminas, sobretudo:
A) Ác. Ascórbico
B) Niacina
C) Vit. B12
D) Biotina
E) Tiamina

PARTE II – PORTUGUÊS – Nível Superior
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:
A Revolução Industrial provocou a dissociação
entre dois pensamentos: o científico e tecnológico e o
humanista. A partir do século XIX, a liberdade do homem
começa a ser identificada com a eficiência em dominar e
transformar a natureza em bens e serviços. O conceito de
liberdade começa a ser sinônimo de consumo. Perde
importância a prática das artes e consolidam-se a ciência e
a tecnologia. Relega-se a preocupação ética. A procura da
liberdade social se faz sem considerar-se sua distribuição.
A militância política passa a ser tolerada, mas como opção
pessoal de cada um.
Essa ruptura teve o importante papel de contribuir
para a revolução do conhecimento científico e tecnológico.
A sociedade humana se transformou, com a eficiência
técnica e a consequente redução do tempo social
necessário à produção dos bens de sobrevivência.
O privilégio da eficiência na dominação da
natureza gerou, contudo, as distorções hoje conhecidas: em
vez de usar o tempo livre para a prática da liberdade, o
homem reorganizou seu projeto e refez seu objetivo no
sentido de ampliar o consumo. O avanço técnico e
científico, de instrumento da liberdade, adquiriu autonomia
e passou a determinar uma estrutura social opressiva, que
servisse ao avanço técnico e científico. A liberdade
identificou-se com a ideia de consumo. Os meios de
produção, que surgiram do avanço técnico, visam ampliar
o nível dos meios de produção.
Graças a essa especialização e priorização, foi
possível obter-se o elevado nível do potencial-de-liberdade
que o final do século XX oferece à humanidade. O sistema
capitalista permitiu que o homem atingisse as vésperas da
liberdade em relação ao trabalho alienado, às doenças e à
escassez. Mas não consegue permitir que o potencial
criado pela ciência e tecnologia seja usado com a
eficiência desejada.
(Cristovam Buarque. Na fronteira do futuro. Brasília:
Ed. UnB, 1989. p. 13, com adaptações)
29 - Das afirmações seguintes relativas ao texto:
I – É possível compreender no primeiro parágrafo que a
ética foi extinta a partir do século XIX.
II – A expressão “Essa ruptura”, utilizada no segundo
parágrafo, refere-se a ideia central do parágrafo anterior.
III – A expressão “As vésperas da liberdade” é usada como
forma de exprimir que a humanidade ainda não atingiu a
liberdade desejada.
A) Estão corretas apenas as alternativas II e III.
B) Está correta apenas alternativa II.
C) Estão corretas apenas as alternativas I e II.
D) Todas as alternativas estão corretas.
E) Todas as alternativas estão incorretas.

30 - Todas as afirmativas estão incorretas com relação ao
texto, exceto:
A) O autor defende que o sistema capitalista
apresenta a seguinte analogia: quanto maior o
consumo, menor a opressão.
B) O termo “procura” (1º parágrafo) pode ser
classificado como verbo e “da liberdade social”, o
objeto indireto.
C) A ideia expressa no texto pelo emprego de “mas”
(1º parágrafo) corresponde à ideia de
consequência de porém, expressão que pode
ocupar o mesmo lugar na oração.
D) A definição de “Liberdade” é tomada como
sinônima de consumo e de eficiência no domínio e
na conversão da natureza em bens e serviços.
E) A supressão da vírgula colocada anterior a oração
“que surgiram do avanço técnico” (3º parágrafo),
manteria correta a pontuação e não modificaria a
estrutura sintática do período.
31 - Identifique o item abaixo em que todas as palavras
estão corretamente grafadas:
A) gorgeta – genjiva – vagem
B) tigela – pagem – cafajeste
C) deslise – firmeza – gás
D) pesquisa – proeza – paralizia
E) jiló – alforje – vertigem
32 - O substantivo “PÁ” recebe o acento gráfico porque:
A) é monossilábico tônico terminado em a.
B) a vogal a tem timbre aberto.
C) é um monossílabo átono.
D) é palavra sem valor semântico.
E) N. D. A.
33 - Assinale a frase em que o acento indicador da crase
foi usado incorretamente:
A) Maria fica à vontade em sua casa.
B) Esta é a pessoa à qual me referi.
C) Falou à cada pessoa sobre o ocorrido.
D) A dor aumentava à medida que o tumor crescia.
E) Dirigia-se àquela que estava distante.
34 - Qual a justificativa do uso da vírgula no período
“Quando ele chegou, seu pai já havia falecido”?
A) Por separar orações adverbiais.
B) Por marcar o vocativo.
C) Por marcar termos intercalados.
D) Por indicar a elipse do verbo.
E) Por separar os termos que se quer realçar.
35 - Assinale o item em que todos os vocábulos são
formados pelo processo de derivação regressiva:
A) percorrer / fala
B) amanhecer / embarque
C) mulher-gato / pedreiro
D) corte / janta
E) pesca / ajoelhar

36 - Assinale o item cujo termo destacado classifica-se
como “complemento nominal”.
A) A criança foi encontrada por policiais.
B) O vestido da menina é lindo.
C) Obedeço aos meus pais.
D) Comovemos a todos, mas a ninguém
convencemos.
E) O sítio fica longe da estação.
37 - Em “A mulher tem um sexto-sentido apurado” há uma
figura conhecida por:
A) metonímia
B) catacrese
C) ironia
D) hipérbole
E) prosopopéia
38 - Numa das sentenças a seguir não se observa a
concordância prescrita pela gramática. Indique-a.
A) Ela está meio aborrecida.
B) Havia menos pessoas no evento.
C) Água é bom para a saúde.
D) Estávamos alertas.
E) Estamos quites.
39 - Assinale a opção correta quanto à concordância.
A) Bateram cinco horas o relógio do escritório.
B) Vossas Excelências passa bem?
C) Os Estados Unidos colaboram com o progresso
mundial.
D) Vinte por cento da população será avisado.
E) N. D. A.
40 - Marque o item em que há erro de regência verbal.
A) Este acontecimento chamou a atenção dos pais.
B) Aspirei ao perfume das flores.
C) Aquele rapaz assiste em São Paulo.
D) Todos visamos ao progresso.
E) Mário lembra seu pai no modo de falar.

