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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 40 (quarenta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetições. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 05 

RACIOCÍNIO LÓGICO 06 a 10 

CONHECIMENTOS GERAIS 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 21 a 40 

 
Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de 
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências 
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 

2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não 

esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 

3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das 

questões está correta. 

4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.  

Exemplo: 

 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

7. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.  

9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÔES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que 

antecedem o encerramento da prova. 

11. SERÁ ELIMIDADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a 

realização da prova objetiva. 

 Caso qualquer equipamento venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado no envelope de guarda 

de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com 

prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata 

e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas. 

14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando. 

15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado 

pelo candidato.

NOME DO CANDIDATO     
                   

                   

MÉDICO PSIQUIATRA 10H e 20H 



  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Cargo: MÉDICO PSIQUIATRA                                                       Página 

 
- 3 - 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
EUA recebem papa Francisco em meio à discussão 

política, religiosa e moral 
 
O papa Francisco chegará a uma base militar 

nos arredores da capital americana nesta terça-feira 
(22) à tarde para abrir sua primeira visita aos Estados 
Unidos, e o presidente Barack Obama estará lá para 
recebê-lo. É um gesto que o presidente não estendeu a 
praticamente visitante estrangeiro algum. 

Era de se esperar. Para Obama, talvez não haja 
aliado mais potente no mundo em sua busca para 
alterar o arco da história – para usar uma frase favorita 
dele – do que um papa que o ajudou a restabelecer 
relações diplomáticas com Cuba e que já falou 
publicamente sobre questões como a desigualdade 
econômica, imigração, alterações climáticas e de 
reforma da justiça penal. 

No entanto, se parece provável que a visita do 
papa fortalecerá Obama em algumas de suas 
prioridades, ela também ocorre em um momento 
político com grande foco em questões morais, onde os 
dois diferem. Desta forma, o papa Francisco e os 
ensinamentos da Igreja oferecerão um impulso 
oportuno também para os conservadores que vêm 
criticando a prisão de uma servidora que se recusou a 
emitir certidões de casamento para casais do mesmo 
sexo e para os adversários do aborto que estão 
buscando cortar o dinheiro federal destinado ao 
programa Planned Parenthood (planejamento familiar). 

As interpretações conflitantes marcam os 
riscos ao se tentar classificar qualquer papa no 
espectro binário da esquerda e da direita na política 
americana. Na Casa Branca e no Capitólio, os líderes 
dizem que Francisco não pode ser entendido em 
termos estritamente políticos. Mas em Washington, 
onde tudo é política – incluindo a religião – os dois 
lados envolvidos na eterna discussão esperam tirar o 
máximo proveito dos três dias de visita do papa à sede 
do poder. 

Provavelmente, isso será mais fácil para 
Obama e os democratas. Assim como o papa João 
Paulo 2º foi considerado mais alinhado com a missão 
anticomunista do presidente Ronald Reagan, 
Francisco é visto como simpático às prioridades de 
Obama. Alguns católicos conservadores referem-se a 
Francisco ironicamente como "o papa de Obama", 
enquanto alguns candidatos presidenciais 
republicanos católicos expressaram educadamente ter 
discordâncias com o líder de sua igreja. 

"Talvez haja algumas mensagens que 
possamos respeitosamente discordar ou ter 
diferenças, mas acreditamos que, em muitos dos itens 
importantes, as mensagens essenciais vão repercutir 
com as políticas do presidente", disse Charles 
Kupchan, assessor de Obama. "E, nesse aspecto, 
estamos esperando que a sua autoridade moral nos 
ajude a avançar muitos dos itens que temos em alta 
conta em nossa agenda política". 

O papa chegará depois de uma parada em 
Cuba, destacando a abertura diplomática viabilizada 
por ele, em parte. Após a pompa de uma cerimônia de 
boas-vindas oferecida por Obama na Casa Branca na 
quarta-feira, Francisco discursará em uma sessão 
conjunta do Congresso na quinta-feira – a primeira de 
um papa – a convite do presidente da Câmara, John 
Boehner, republicano católico de Ohio. 

Por toda Washington, foram distribuídos 
folhetos exortando as pessoas a "unirem-se ao papa 
Francisco na promoção de ações morais pela justiça 
climática", um tema que ele abordará na ONU 
(Organização das Nações Unidas) quando deixar 
Washington. Durante uma parada na Filadélfia, 

Francisco deve falar sobre justiça penal em linhas 
semelhantes às de Obama quando pede pela redução 
de longos aprisionamentos de infratores não violentos. 

 
Disponível em: 
http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias 
 

Questão 01  

 
De acordo com as informações contidas no texto de 
referência, assinale a alternativa CORRETA: 

(A) Em “para usar uma frase favorita dele”, o 
pronome em destaque recupera o referente 
“Papa Francisco”. 
 

(B) Em “[...] ela também ocorre em um momento 
político com grande foco em questões morais, 
onde os dois diferem”, o pronome em destaque 
recupera o referente “visita”. 

 
(C) A frase “[...] em muitos dos itens importantes, as 

mensagens essenciais vão repercutir com as 
políticas do presidente” foi dita pelo presidente 
dos Estados Unidos. 

 
(D) O papa Francisco chegará aos Estados Unidos 

e depois seguirá para Cuba. 
 

(E) Para o autor do texto, na Filadélfia, “tudo é 
política – inclusive a religião”. 

Questão 02  

 
Neste trecho: “Por toda Washington, foram 
distribuídos folhetos exortando as pessoas a "unirem-
se ao papa Francisco na promoção de ações morais 
pela justiça climática”, a palavra em destaque é o 
mesmo que: 

(A) Persuadindo. 
(B) Impedindo. 
(C) Contratando. 
(D) Contestando. 
(E) Debochando. 

Questão 03  

 
Releia: “Talvez haja algumas mensagens que 
possamos respeitosamente discordar ou ter 
diferenças, mas acreditamos que, em muitos dos itens 
importantes, as mensagens essenciais vão repercutir 
com as políticas do presidente”. Assinale a alternativa 
INCORRETA, quanto às funções gramaticais presentes 
nessa oração: 

(A) O verbo “poder”, no início da oração, está 
conjugado no modo subjuntivo, 1ª pessoa do 
plural. 
 

(B) A palavra “importantes” funciona como adjetivo. 
 

(C) O verbo “ir” está conjugado no pretérito 
imperfeito do modo indicativo. 

 
(D) A palavra “com” é uma preposição. 

 
(E) “Mensagens”, “presidente” e “políticas” são 

substantivos. 
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Questão 04  

 
A expressão “Organização das Nações Unidas” está 
indicada no texto de referência, por meio de um(a): 

(A) Metáfora. 
(B) Abreviatura. 
(C) Sintagma verbal. 
(D) Sigla. 
(E) Código. 

Questão 05  

 
Quanto à grafia das palavras da língua portuguesa, 
assinale a alternativa CORRETA: 

(A) Sínteze. 
(B) Derrepente. 
(C) Aniverssário. 
(D) Atrazado. 
(E) Ficção. 

MATEMÁTICA 

 

Questão 06  

 
Sabendo que uma fábrica de sapatos produziu, no mês 
de fevereiro, 2.700 pares de sapatos e que no mês de 
março precisou produzir 27% a mais em relação ao 
mês anterior, devido a demanda, assinale a alternativa 
que representa a quantidade total de pares de sapatos 
que a fábrica passou a produzir: 

 

(A) 3.365  
(B) 3.387  
(C) 3.408  
(D) 3.418  
(E) 3.429  

 

Questão 07  

 
Um funcionário gasta R$ 450,00 por mês com 
combustível, para ir de sua casa ao trabalho. Se esse 
funcionário passar a utilizar um novo trajeto que reduz 
seu gasto com combustível em 2/3, podemos afirmar 
que ele irá gastar um valor de: 

 

(A) R$ 135,00 
(B) R$ 150,00 
(C) R$ 180,00 
(D) R$ 195,00 
(E) R$ 210,00 

 

Questão 08  

 
Resolvendo a expressão ( 32,68 x 18 ) + ( 240: 15  ), o 
resultado obtido será: 

 

(A) 575,18 
(B) 589,60 
(C) 595,20 
(D) 604,24 
(E) 615,45 

 

Questão 09  

 
Considere os conjuntos M = { 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 15 } e N 
= { 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 }. Com base nessas 
informações, assinale a alternativa que contém o 
conjunto P, sabendo que P = (M ∩ N): 

 

(A) P = { 1, 5, 7, 12 } 

(B) P = { 1, 2, 5, 12, 15 } 
(C) P = { 2, 8, 9, 15 } 
(D) P = { 3, 4, 6, 10 } 
(E) P = {  2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 15 } 

 

Questão 10  

 
Bruna gastou 20% do limite de seu cartão de crédito. 
Sabendo que o limite do cartão de crédito de Bruna é 
de R$ 1.380,00, é CORRETO afirmar que o valor gasto 
por Bruna foi de: 

 

(A) R$ 138,00 
(B) R$ 198,00 
(C) R$ 276,00 
(D) R$ 289,00 
(E) R$ 380,00 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Questão 11  

 
Quais são as esferas que disponibilizam o dinheiro 
para os investimentos e o custeio do SUS? 

 

(A) Federal e municipal. 
(B) Federal, estadual e municipal. 
(C) Municipal e estadual. 
(D) Municipal, ministério da saúde e federal. 
(E) Estadual, OMS e municipal. 

 

Questão 12  

 
É INCORRETO afirmar sobre as Políticas Públicas no 
Brasil: 

 

(A) As políticas públicas correspondem a direitos 
assegurados constitucionalmente. 
 

(B) A educação e a saúde no Brasil são direitos 
universais de todos os brasileiros. 

 
(C) A Constituição Federal não assegura, nem 

promove as políticas públicas de educação e 
saúde. 

 
(D) O meio ambiente é também reconhecido como 

um direito de todos. 
 

(E) A água é concebida na Carta da República 
como bem de uso comum. 

 

Questão 13  

 
A denominação Consórcio Intermunicipal de Saúde 
Costa Oeste do Paraná – CISCOPAR, pertence à 
associação de municípios integrantes de mesmo 
aglomerado urbano e/ou microrregião. A lei que 
autoriza é regida pela(o): 

 

(A) Câmara de Vereadores. 
(B) Ministério Público. 
(C) Judiciário. 
(D) Justiça do Trabalho. 
(E) Ministério da Saúde. 

 

Questão 14  

 
Conforme o estatuto do CISCOPAR, Capítulo II, 
parágrafo único, assinale a alternativa CORRETA para 
as finalidades: 
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I. Adquirir bens, produtos e equipamentos 
que entender necessários, os quais 
integrarão o seu patrimônio. 
 

II. Firmar convênios, contratos, acordos de 
qualquer natureza, receber auxílios, 
contribuições e subvenções de outras 
entidades e órgãos privados. 

 
III. Contratar serviços de qualquer natureza 

atendendo os interesses do consórcio e 
do Plano Anual de Trabalho, sendo 
vedada a contratação do fornecimento de 
serviços especializados na área de saúde 
para os Municípios consorciados, 
isoladamente. 

 
IV. Realizar ações distintas e atividades 

incompatíveis. 

 
(A) I e II estão corretas. 
(B) Apenas a II está correta. 
(C) I, III e IV estão corretas. 
(D) I e III estão corretas. 
(E) Todas estão corretas. 

 

Questão 15  

 
No Capítulo I, Artigo 5º, da Constituição de 1988, que 
trata dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos: 
“Cada um de nós tem o direito de viver, de ser livre, de 
ter sua casa, de ser respeitado como pessoa, de não 
ter medo, de não ser pisado por causa de seu sexo, de 
sua cor, de sua idade, de seu trabalho, da cidade de 
onde veio da situação em que está, ou por causa de 
qualquer outra coisa”. Essas questões são atribuídas 
à: 

 

(A) Cidadania. 
(B) Ética. 
(C) Sociedade. 
(D) Política. 
(E) Moral. 

 

Questão 16  

 
Frontex, a agência que controla as fronteiras externas 
da União Europeia, monitora as diferentes rotas 
usadas por imigrantes e como essas pessoas chegam 
aos limites do continente. Segundo o órgão, cerca de 
340 mil foram detectados nas fronteiras desde o 
começo do ano. No mesmo período do ano passado, 
foram 123,5 mil. Essas pessoas estão imigrando das 
regiões: 

 

(A) Turquia e Tunísia. 
(B) Síria e Arábia Saudita. 
(C) Israel e Palestina. 
(D) Alemanha e Rússia. 
(E) Síria e Norte da África. 

 

Questão 17  

 
Qual grupo extremista está assolando cidades inteiras, 
obrigando as pessoas que vivem nas áreas que 
controla a se converterem ao islamismo, além de 
viverem de acordo com a interpretação sunita da 
religião e sob a Lei Charia (o código de leis islâmico)? 

 

(A) Al-Qaeda. 
(B) Estado islâmico. 
(C) Talibã. 
(D) Ira. 
(E) Farc. 

Questão 18  

 
No dia 20 de novembro, comemora-se o dia da morte 
de “Zumbi dos Palmares” e a luta pela liberdade do 
povo negro. A que se refere esta data? 

 

(A) Abolição da Escravatura. 
(B) Quilombola. 
(C) Dia internacional da não violência. 
(D) Consciência Negra no Brasil. 
(E) Dia do Capoeirista. 

 

Questão 19  

 
O Brasil possui cerca de 202.768.562 de habitantes 
(estimativa do IBGE, 2014), destacando-se como a 
quinta nação mais populosa do planeta, só perde para: 

 

(A) Rússia, Nigéria, Estados Unidos e Índia. 
(B) Estados Unidos, Japão, México e Indonésia. 
(C) China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. 
(D) Filipinas, Egito, Nigéria e Paquistão. 
(E) Etiópia, Turquia, Tailândia e Rússia. 

 

Questão 20  

 
De acordo com o levantamento, qual empreiteira teve 
receita bruta de R$ 10,14 bilhões em 2013, liderando o 
ranking das maiores do país? 

 

(A) Camargo Correa. 
(B) Andrade Gutierrez. 
(C) OAS. 
(D) Queiroz Galvão 
(E) Odebrecht. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 21  

 
Assinale a alternativa em que a principal aplicação dos 
exames laboratoriais na prática psiquiátrica seria: 

 

(A) A inclusão de doenças clínicas e parasitárias.  
 

(B) A exclusão de transtornos mentais secundários 
a uma causa orgânica. 

 
(C) Como marcador biológico de atividades 

simbióticas do ID. 
 

(D) Como rastreamento de sintomas linfocitários e 
simpaticomiméticos. 

 
(E) Como atividade de rotina na semiologia 

deontologica e geriátrica. 
 

Questão 22  

 
Assinale a alternativa em que são importantes os 
exames laboratoriais: 

 

(A) Avaliação dos indivíduos que apresentam 
alteração mesentérica e bulbar. 

 
(B) Avaliação do uso de turporis nubelis. 

 
(C) Monitorização dos níveis séricos e de 

medicações usadas no tratamento de quadros 
psiquiátricos. 
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(D) Avaliação dos sintomas negativos e exclusivos 
dos pacientes portadores da síndrome XXY. 

 
(E) Monitorização dos níveis pressóricos em nível 

do tálamo e cerebelo. 
 

Questão 23  

 
Um teste farmacogenético tem algumas vantagens 
sobre outros testes preditivos, como níveis 
plasmáticos de fármacos observações clínicas no 
início e durante o tratamento. Em relação aos testes 
genéticos, como podem ser realizados? 

 

(A) Precisam ser realizados várias vezes e no 
período da primeira hora da manhã. 
 

(B) Precisam ser replicados várias vezes e 
correlacionados com a população controle. 

 
(C) Precisam ser atualizados aos critérios da 

medicina baseada em evidência. 
 

(D) Só precisam ser realizados uma vez e 
permanecem válidos por toda a vida. 

 
(E) Precisam ser contextualizados nas diretrizes 

diagnósticas do genoma humano. 
 

Questão 24  

 
Na avaliação ou condução clínica de um quadro de 
alteração de comportamento, um exame de imagem 
cerebral deve ser solicitado em qual situação? 

 

(A) Sempre se suspeitar de infestação parasitária 
pelo toxoplasma mediúnico. 
 

(B) Sempre que necessitar confirmar o diagnóstico 
do maléolo patelar, doença que acomete o 
cérebro cortical. 

 
(C) Sempre que necessitar relacionar sintomas do 

EGO em conflito com o Instinto (ID). 
 

(D) Sempre quando for solicitado pelo plano de 
saúde baseado nas diretrizes da agência 
nacional de saúde. 

 
(E) Primeiro episódio psicótico, independentemente 

da idade. 
 

Questão 25  

 
Nas medicações comumente usadas em psiquiatria: 
nível sérico, efeitos adversos e monitorização 
laboratorial dos efeitos adversos, podemos encontrar 
na medicação carbamazepina como efeito adverso 
comum: 

 

(A) Agranulocitose, elevação das enzimas 
hepáticas. 
 

(B) Diminuição das enzimas hepáticas, 
feocromatose. 

 
(C) Anemia ferropriva e elevação do glutamato e 

dopamina. 
 

(D) Diminuição dos inibidores seletivos da 
recaptação da serotonina e enzimas gástricas. 

 
(E) Elevação do glutamato e hemácias. 

 

Questão 26  

 
Assinale a alternativa que define disfunção sexual: 

 

(A) Capacidade de o indivíduo obter 
reconhecimento de seus órgãos internos. 
 

(B) Capacidade de o indivíduo poder obter prazer 
sexual como bem deseja. 

 
(C) Uso de objetos sexuais e filmes pornográficos 

para obtenção de prazer. 
 

(D) Incapacidade do indivíduo de participar do ato 
sexual com satisfação. 

 
(E) Atividade normal de indivíduo que procura o 

sexo como obtenção financeira. 
 

Questão 27  

 
As disfunções sexuais constituem a grande maioria 
dos transtornos da sexualidade e uma das 
manifestações seria: 

 

(A) Representado pela exibição de programas 
pornográficos. 
 

(B) Representado pela ejaculação precoce (no 
homem) e pelo vaginismo (na mulher). 

 
(C) Representado pela procura de prazer por 

atividade de camping e troca de parceiros. 
 

(D) Representado pela sincronização do orgasmo 
em ambos os sexos.  

 
(E) Representado pela escolha do objeto sexual 

como finalidade de orgasmo imaginário sem 
parceiro.   

 

Questão 28  

 
Os medicamentos para tratar os diferentes tipos de 
disfunção sexual têm mecanismos de ação que 
resgatam: 
 

(A) A ideia do sexo tântrico. 
 

(B) Os objetivos do Kama Sutra. 
 

(C) A fisiologia do ciclo de resposta sexual. 
 

(D) As ideias de Kinssiger e Kaplan.   
 

(E) Uma ação terapêutica dirigida ao mesencéfalo e 
órgãos testiculares (no homem) e uterino (na 
mulher). 
 

Questão 29  

 
Como poderíamos definir sexo saudável? 

 

(A) É aquele que almeja a obtenção de prazer e/ou 
a procriação. A parceira natural para essa 
prática é um ser humano adulto e vivo. 
 

(B) É aquele que almeja a troca repetida de 
parceiros para não cair na repetição simples. 

 
(C) É aquele que almeja experiências variadas para 

que possa assim decidir por uma escolha sem 
problemas. 
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(D) É aquele que almeja manter os sensórios e 
estímulos corpóreos sempre erotizados. 

 
(E) É aquele que almeja a obtenção de aceitação 

frente ao parceiro. 
 

Questão 30  

 
Assinale a alternativa que define o transexualismo: 

 

(A) Desejo reversível e redutível de viver e ser 
aceito como pertencente àquela comunidade. 
 

(B) Desejo reversível e inconsciente de viver como 
objeto de transição sexual. 

 
(C) Desejo irreversível e irredutível de viver e ser 

aceito como pertencente ao sexo oposto. 
 

(D) Desejo irreversível e irredutível de compartilhar 
experiência de amor com diferentes opções. 

 
(E) Desejo irreversível e irredutível de compreender 

os sentimentos eróticos pela aceitação do 
pensamento kafkiano. 

 

Questão 31  

 
A epilepsia pode ser considerada como: 

 

(A) Um modelo único da miscigenação psiquiatria e 
meio ambiente. 
 

(B) Um modelo de condição neuro-psiquiátrica. 
 

(C) Um modelo a ser atribuído a uma alteração 
mitológica e hipocrática.  

 
(D) Um modelo de movimento cerebral que atribui a 

uma causa externa a lesão mesentérica. 
 

(E) Um modelo de aceitação de alterações corticais, 
mesiais, cervicais e pontinas. 

 

Questão 32  

 
A maioria das epilepsias do lobo temporal se origina 
na estrutura mesial, principalmente: 

 

(A) Mesentério. 
(B) Giro do cíngulo. 
(C) Córnix frontal. 
(D) Hipocampo.  
(E) Núcleo caudado. 

 

Questão 33  

 
Assinale a alternativa CORRETA em relação à 
psicoterapia familiar: 

 

(A) É uma prática na qual o paciente está inserido 
junto a seus familiares em uma proposta de 
atendimento que inclui o grupo familiar inteiro. 
 

(B) É uma prática na qual o paciente é levado a 
discutir com o seu terapeuta sobre os problemas 
afetivos maritais. 

 
(C) É uma prática utilizada para esclarecer dúvidas 

sobre quem é o responsável pelo problema na 
relação dual. 

 

(D) É uma prática muito parecida com a terapia de 
grupo, que está ligada nos fundamentos 
Junguianos. 

 
(E) É uma prática muito utilizada para discutir os 

sentimentos ocultos e negados na relação e 
escolha afetiva dos parceiros e dos filhos. 

 

Questão 34  

 
Assinale a alternativa em que as psicoterapias de 
orientação psicodinâmica se baseiam: 

 

(A) Nas teorias de Aroon Beck. 
(B) Nas teorias de Adam Sendler. 
(C) Nas teorias de Kurt Scheneider. 
(D) Nos pressupostos inaugurados pela psicanálise. 
(E) Nas teorias de Penélope Kaplan. 

 

Questão 35  

 
Assinale a alternativa como indicação de 
eletroconvulsoterapia: 

 

(A) Briga marital. 
(B) Dores origem mesenciais. 
(C) Transtornos conversivos. 
(D) Transtornos de conflitos edípicos. 
(E) Catatonia. 

 

Questão 36  

 
A terapia cognitivo comportamental provém de várias 
formas de atuação clínica e conhecimento cientifico. 
Assinale a alternativa em que é baseada: 

 

(A) Dirigida ao inconsciente e sequencial. 
 

(B) Objetivo e foco em problemas, sessões 
estruturadas. 

 
(C) Dirigida aos conflitos edípicos e resolução das 

fases do desenvolvimento humano. 
 

(D) Dirigida principalmente na relação terapeuta-
paciente na resolução de conflitos atuais. 

 
(E) Dirigida para criar alternativas reais e diminuir a 

ação do inconsciente sobre os problemas 
mentais. 

 

Questão 37  

 
Assinale a alternativa em que melhor define os 
pensamentos automáticos, um dos termos da terapia 
cognitiva comportamental: 

 

(A) Pensamentos breves e involuntários que 
surgem de modo inesperado. 
 

(B) Pensamentos recorrentes e que movimentam o 
indivíduo para a ação. 

 
(C) Pensamentos do ID que levam ao conflito com 

os pensamentos do EGO. 
 

(D) Pensamentos voluntários e que surgem sempre 
que temos um problema não resolvido. 

 
(E) Pensamentos voluntários criados pela região 

frontal e que estão ligados ao transtorno 
obsessivo compulsivo. 
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Questão 38  

 
Assinale a alternativa em os conceitos dos autores 
formam a base para a compreensão dos principais 
sintomas de esquizofrenia: 

 

(A) Freud, Jung e Winnicott. 
(B) Melanie Klein, Oliver Sach, Helen Kaplan. 
(C) Kraepelin, Bleuler e Schneider. 
(D) Kassembauld,  John Bowlby,  Adam Sendler.  
(E) Jamie Olivier, Lacan,  Stuart Oxford. 

 

Questão 39  

 
Assinale a alternativa em que os principais sinais e 
sintomas de suspeita de pródomos são observados na 
esquizofrenia: 

 
(A) Trata-se de uma doença inflamatória crônica e 

recorrente caracterizada por hipeplasia 
epidérmica. 
 

(B) Relato de múltiplos sintomas em vários órgãos e 
sistemas, identificados ao longo do tempo, pois 
os pacientes geralmente não se queixam deles 
durante uma única vez ao entrevistador. 

 

 
(C) Trata-se de uma doença desmielinizante do 

sistema nervoso central. 
 
(D) Os quadros psicóticos, especialmente a 

esquizofrenia, iniciam-se em geral com sintomas 
inespecíficos ou com sintomas negativos, que 
constituem o pródomo. 

 
(E) Corresponde a um conjunto de doenças 

degenerativas primárias caracterizadas por 
atrofia focal dos lobos frontais e temporais, em 
conjunto ou isoladamente. 

 

Questão 40  

 
A esquizofrenia de início tardio distingue-se dos 
quadros psicóticos de início tardio, como os 
transtornos delirantes, por apresentar características 
semelhantes à esquizofrenia de início no adulto, isto é, 
delírios paranoides ou bizarros acompanhados de 
alucinações. Os transtornos delirantes por sua vez se 
caracterizam por: 

 

(A) As alterações mais precoces concentram-se na 
perda volumétrica de regiões paralímbicas 
frontais. 
 

(B) Estabelecimento de um canal de comunicação 
adequado com a equipe responsável pelo 
cuidado do paciente. 

 
(C) Presença de comprometimento cognitivo ou 

suspeita de síndrome demencial. 
 

(D) Os indivíduos buscam sensações prazerosas de 
flutuação, desprendimento do corpo e 
alucinações relacionadas a revelações místicas. 

 
(E) Ausência de alucinações e os delírios não são 

bizarros. 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaque Aqui 
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