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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de
preenchimento do Cartão de Respostas.
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela
não retornar, será eliminado.
3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na
sala até que todos tenham finalizado suas provas e somente poderão sair
juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
4 - O candidato NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (Provas
Objetivas) e NÃO poderá copiar o gabarito (assinalamentos). A imagem
do seu Cartão de Respostas será disponibilizada na página do concurso
em http://concursos.biorio.org.br na data prevista no cronograma.

AGENDA
l
l
l
l
l

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

l

1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões (Provas), que
contém 50 (cinquenta) questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente
uma correta.
3 - Confira se os seus dados pessoais, o cargo escolhido, indicados no cartão
de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a
conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.
4 - Confira atentamente se o cargo e o número do caderno que estão
no caderno de questões é o mesmo do que consta em seu cartão de
respostas e na etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde
foi designado para sentar. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado,
amassado, dobrado nem manchado.
6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
7 - No decorrer da prova objetiva o fiscal de sala irá colher a sua digital
no selo que está no seu cartão de respostas.
8 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o
conteúdo da prova. Caso discorde de qualquer questão o candidato
deverá entrar com recurso administrativo contra as questões na data
prevista no cronograma.

l
l

l
l
l
l

l
l
l

06/12/2015 (Manhã e Tarde), PROVAS
OBJETIVAS/RECEBIMENTO DE TITULOS.
07/12/2015, Divulgação do Gabarito Preliminar
das Provas Objetivas/Exemplares das Provas.
10/12/2015, Disponibilização das Imagens
dos Cartões Respostas das Provas Objetivas.
11/12 e 14/12/2015, Interposição de Recursos
contra as questões das Provas Objetivas.
23/12/2015, Divulgação dos Gabaritos
Definitivos das Provas Objetivas.
23/12/2015, Resultado do Recurso contra
as questões das Provas Objetivas.
29/12/2015, Divulgação Relação Preliminar
das Notas das Provas Objetivas.
05/01 a 06/01/2016, Interposição de
Recursos contra a Relação Preliminar de
Notas da Prova Objetiva.
07/01/2016, Resultado do Recurso contra a
Relação Preliminar de Notas da Prova Objetiva.
07/01/2016, Divulgação da Relação Final
das Notas das Provas Objetivas.
16/01/2016, Relação dos candidatos que
terão os seus títulos analisados.
18/01 a 19/01/2016, Interposição de
Recursos contra a Relação Preliminar de
Notas da Avaliação de Títulos.
25/01/2016, Resultado do Recurso contra as
Notas Preliminares da Avaliação de Títulos.
25/01/2016, Divulgação da Relação Final
das Notas da Avaliação de Títulos.
26/01/2016, Resultado Final do Concurso.

INFORMAÇÕES:
l Tel: (21) 3525-2480 das 09 às 18h
l Internet: http://concursos.biorio.org.br
l E-mail: ifrj2015@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 3

De alguns segmentos do texto o leitor pode fazer uma série de
inferências. A inferência inadequada do segmento “O precário
equilíbrio rompeu-se de uma vez com o agravamento da guerra
civil na Síria” é:

TEXTO

SALTANDO AS MURALHAS DA EUROPA

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

De um lado está a Europa da abundância econômica e
da estabilidade política. De outro, além do Mediterrâneo,
uma extensa faixa assolada pela pobreza e por violentos
conflitos. O precário equilíbrio rompeu-se de uma vez
com o agravamento da guerra civil na Síria. Da Síria,
mas também do Iraque e do Afeganistão, puseram-se
em marcha os refugiados. Atrás deles, ou junto com
eles, marcham os migrantes econômicos da África e da
Ásia. No maior fluxo migratório desde a Segunda Guerra
Mundial, os desesperados e os deserdados saltam as
muralhas da União Europeia.
Muralhas? Em tempos normais, os portais da União
Europeia estão abertos para os refugiados, mas fechados
para os imigrantes. Não vivemos tempos normais. Os
países da Europa Centro-Oriental, Hungria à frente,
fazem eco à xenofobia da extrema-direita, levantando
as pontes diante dos refugiados. Vergonhosamente, a
Grã-Bretanha segue tal exemplo, ainda que com menos
impudor.
A Alemanha, seguida hesitantemente pela França,
insiste num outro rumo, baseado na lógica demográfica
e nos princípios humanitários. Angela Merkel explica
a seus parceiros que a Europa precisa agir junta para
passar num teste ainda mais difícil que o da crise do
euro. “O futuro da União Europeia será moldado pelo
que fizermos agora, alerta a primeira-ministra alemã.
(Mundo, outubro 2015)

QUESTÃO 4

O segmento do texto em que predomina uma visão objetiva é:
(A) “A Alemanha, seguida hesitantemente pela França, insiste
num outro rumo, baseado na lógica demográfica e nos
princípios humanitários”.
(B) “Angela Merkel explica a seus parceiros que a Europa
precisa agir junta para passar num teste ainda mais difícil
que o da crise do euro”.
(C) “Os países da Europa Centro-Oriental, Hungria à frente,
fazem eco à xenofobia da extrema-direita, levantando as
pontes diante dos refugiados”.
(D) “Vergonhosamente, a Grã-Bretanha segue tal exemplo,
ainda que com menos impudor”.
(E) “No maior fluxo migratório desde a Segunda Guerra
Mundial, os desesperados e os deserdados saltam as
muralhas da União Europeia”.

QUESTÃO 5

Xenofobia significa “aversão pelo estrangeiro”; a palavra abaixo
cuja explicação etimológica está correta é:

QUESTÃO 1

O título dado ao texto – Saltando as muralhas da Europa –
representa:

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

(A) uma crítica aos imigrantes que não respeitam as leis
internacionais.
(B) uma referência a uma ameaça à segurança da União
Europeia.
(C) uma alusão à dificuldade da Europa em aceitar refugiados.
(D) um elogio à política alemã de aceitar imigrantes e refugiados.
(E) uma indicação das dificuldades dos refugiados diante de
dificuldades políticas.

fotofobia / aversão por fotografias.
acrofobia / aversão por locais altos.
aerofobia / aversão por viagens aéreas.
homofobia / aversão ao gênero humano.
tanatofobia / aversão por doenças.

QUESTÃO 6

“O futuro da União Europeia será moldado pelo que fizermos”;
a forma inadequada da correspondência entre os tempos
verbais sublinhados é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 2

“De um lado está a Europa da abundância econômica e da
estabilidade política. De outro, além do Mediterrâneo, uma
extensa faixa assolada pela pobreza e por violentos conflitos”.
Esse primeiro período do texto se estrutura:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

já havia uma guerra civil na Síria há algum tempo.
existia um tênue equilíbrio nas tensões da região.
haviam ocorrido rompimentos em países do local referido.
a guerra civil na Síria envolvia outros países vizinhos.
um conflito interno de um país pode afetar nações
próximas.

a partir da antítese de elementos diversos.
no confronto entre duas épocas de valores distintos.
com base na comparação de duas civilizações diferentes.
com fundamento na oposição política e religiosa.
na semelhança entre regiões europeias, africanas e asiáticas.
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seria/fizessem.
é/fazem.
era/faziam.
fora/fizeram.
foi/façam.
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QUESTÃO 7

Estão corretos:

“Em tempos normais, os portais da União Europeia estão
abertos para os refugiados, mas fechados para os imigrantes”.
Entre “refugiados” e “imigrantes” há uma diferença:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

econômica e religiosa.
religiosa e política.
política e causal.
causal e social.
social e econômica.

QUESTÃO 11

Avalie se os objetivos dos Institutos Federais incluem ministrar,
em nível de educação superior, as seguintes modalidades de
cursos:

QUESTÃO 8

O autor do texto mostra um conjunto de posições políticas; o
posicionamento que não é defendido no texto é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.
II.

favorável à política adotada pela Alemanha.
oposta ao posicionamento da Inglaterra.
condenatória dos imigrantes e favorável aos refugiados.
contrária aos políticos da extrema-direita.
irônica em relação à posição da França.

III.

LEGISLAÇÃO E ÉTICA

IV.

QUESTÃO 9

V.

De acordo com a Lei 11.892/2008, os Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos Federais possuem
natureza jurídica de ____, detentoras de ____ administrativa,
patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. As
lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e III, apenas.
II e IV, apenas.
I, II e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

Cursos superiores de tecnologia visando à formação de
profissionais para os diferentes setores da economia.
Cursos de licenciatura, bem como programas especiais
de formação pedagógica, com vistas à formação de
professores para a educação básica, sobretudo nas áreas
de língua portuguesa, ciências sociais e matemática, e
para a educação profissional.
Cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação
de profissionais para os diferentes setores da economia e
áreas do conhecimento.
Cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento
e especialização, visando à formação de especialistas nas
diferentes áreas do conhecimento.
Cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado
e doutorado que contribuam para promover o
estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e
tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação
tecnológica.

Estão corretos:

fundações públicas / autonomia.
autarquia / autonomia.
fundações públicas / dependência.
autarquia / dependência.
empresas públicas / tutela.

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

QUESTÃO 10

I, II e III, apenas.
III, IV e V, apenas.
I, II, III e IV, apenas.
I, III, IV e V, apenas.
I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 12

Avalie se os Institutos Federais têm, entre outras, as seguintes
finalidades e características:

De acordo com a Lei 8027/90, que dispõe sobre normas de
conduta dos servidores públicos civis da União, das Autarquias
e das Fundações Públicas, são faltas administrativas puníveis
com a pena de suspensão por até noventa dias, cumulada, se
couber, com a destituição do cargo em comissão, entre outras,
as seguintes, EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a.

I.

Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos
os seus níveis e modalidades, formando e qualificando
cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos
setores da economia, com ênfase no desenvolvimento
socioeconômico local, regional e nacional.
II. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como
processo educativo e investigativo de geração e adaptação
de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e
peculiaridades regionais.
III. Promover a integração e a verticalização da educação
básica à educação profissional e educação superior,
otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e
os recursos de gestão.
IV. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência
de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à
preservação do meio ambiente.

(A) retirar, sem prévia autorização, por escrito, da autoridade
competente, qualquer documento ou objeto da repartição.
(B) opor resistência ao andamento de documento, processo
ou à execução de serviço.
(C) recusar fé a documentos públicos.
(D) atuar como procurador ou intermediário junto a
repartições públicas.
(E) atribuir a outro servidor público funções ou atividades
estranhas às do cargo, emprego ou função que ocupa,
exceto em situação de emergência e transitoriedade.
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QUESTÃO 15

QUESTÃO 13

Avalie se, de acordo com a Lei 8027/90, as seguintes afirmativas
são falsas (F) ou verdadeiras (V):

Avalie se as definições a seguir estão corretas, de acordo com
a Lei nº 12.527/11:

 Aos casos de improbidade administrativa, insubordinação
grave em serviço e revelação de segredo de que teve
conhecimento em função do cargo ou emprego, entre
outros, aplica-se a penalidade de demissão.
 Constitui infração grave, passível de aplicação da pena
de demissão, a acumulação remunerada de cargos,
empregos e funções públicas, vedada pela Constituição
Federal, estendendo-se às autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e fundações mantidas
pelo Poder Público.
 Os servidores públicos civis são obrigados a declarar, no
ato de investidura e sob as penas da lei, quais os cargos
públicos, empregos e funções que exercem, abrangidos
ou não pela vedação constitucional, devendo fazer prova
de exoneração ou demissão, na data da investidura, na
hipótese de acumulação constitucionalmente vedada.

I.

autenticidade: qualidade da informação que pode ser
conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou
sistemas autorizados.
II. disponibilidade: qualidade da informação que tenha
sido produzida, expedida, recebida ou modificada por
determinado indivíduo, equipamento ou sistema.
III. integridade: qualidade da informação não modificada,
inclusive quanto à origem, trânsito e destino.
IV. primariedade: qualidade da informação coletada na
fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem
modificações.
Estão corretas apenas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II.
I e IV.
III e IV.
I, II e III.
II, III e IV.

V, V e V.
V, F e F.
F, V e F.
F, V e V.
F, F e V.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 14

Avalie se, de acordo com o Código de Ética Médica, são
Princípios Fundamentais, EXCETO:

QUESTÃO 16

A Lei nº 12.527/11 preconiza que os procedimentos nela
previstos destinam-se a assegurar o direito fundamental de
acesso à informação e devem ser executados em conformidade
com os princípios básicos da administração pública e com
as seguintes diretrizes, EXCETO UMA, que está ERRADA.
Assinale-a.

(A) A Medicina é uma profissão a serviço da saúde do
ser humano e da coletividade e será exercida sem
discriminação de nenhuma natureza.
(B) O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser
humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo
de zelo e o melhor de sua capacidade profissional.
(C) Para exercer a Medicina com honra e dignidade, o médico
não necessariamente deve ter boas condições de trabalho
nem ser remunerado de forma justa.
(D) O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano
e atuará sempre em seu benefício. Jamais utilizará seus
conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral,
para o extermínio do ser humano ou para permitir e
acobertar tentativa contra sua dignidade e integridade.
(E) O médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob
nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade profissional,
nem permitir quaisquer restrições ou imposições que
possam prejudicar a eficiência e a correção de seu trabalho.

(A) Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo
como exceção.
(B) Divulgação de informações de interesse público tão
somente mediante solicitação.
(C) Utilização de meios de comunicação viabilizados pela
tecnologia da informação.
(D) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência
na administração pública.
(E) Desenvolvimento do controle social da administração
pública.
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QUESTÃO 17

QUESTÃO 19

Em relação à responsabilidade profissional do médico, avalie
se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

Em relação à internação psiquiátrica, avalie as afirmativas a
seguir:

 É vedado ao médico causar dano ao paciente, por ação ou
omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou
negligência; a responsabilidade médica é sempre pessoal
e não pode ser presumida.
 É vedado ao médico deixar de assumir responsabilidade
sobre procedimento médico que indicou ou do qual
participou, mesmo quando vários médicos tenham
assistido o paciente.
 É vedado ao médico deixar de atender em setores de
urgência e emergência, quando for de sua obrigação fazêlo, expondo a risco a vida de pacientes, mesmo respaldado
por decisão majoritária da categoria.
 É vedado ao médico afastar-se de suas atividades
profissionais, mesmo temporariamente, sem deixar outro
médico encarregado do atendimento de seus pacientes
internados ou em estado grave.

I.

A internação psiquiátrica somente será realizada mediante
laudo médico circunstanciado que caracterize os seus
motivos.
II. São considerados os seguintes tipos de internação
psiquiátrica: i) internação voluntária: aquela que se dá com
o consentimento do usuário; ii) internação involuntária:
aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a
pedido de terceiro; e iii) internação compulsória: aquela
determinada pela Justiça.
III. A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de
dez dias, ser comunicada ao Ministério Público Estadual
pelo responsável técnico do estabelecimento no qual
tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser
adotado quando da respectiva alta.
IV. A internação compulsória é determinada, de acordo com
a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em
conta as condições de segurança do estabelecimento,
quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados
e funcionários.

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V, V, V e V.
V, F, V e F.
F, V, F e V.
V, F, V e V.
F, V, F e F.

Estão corretas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 18

Em relação aos direitos das pessoas portadoras de transtornos
mentais, as afirmativas a seguir estão corretas, EXCETO:

I e III, apenas.
II e IV, apenas.
I, II e III, apenas.
I, II e IV, apenas.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

(A) É direito da pessoa portadora de transtorno mental ser
tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos
invasivos possíveis e ser tratada, preferencialmente, em
serviços comunitários de saúde mental.
(B) É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da
política de saúde mental, a assistência e a promoção de
ações de saúde aos portadores de transtornos mentais,
com a devida participação da sociedade e da família, a qual
será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim
entendidas as instituições ou unidades que ofereçam
assistência em saúde aos portadores de transtornos
mentais.
(C) A internação, em qualquer de suas modalidades, será
indicada quando os recursos extra-hospitalares se
mostrarem insuficientes.
(D) O tratamento pode levar, como contingência acessória, à
reinserção social do paciente em seu meio.
(E) O tratamento em regime de internação será estruturado
de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora
de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de
assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e
outros.

Estudos observacionais nos quais os indivíduos são classificados
(ou selecionados) segundo o status de exposição, sendo
seguidos, em geral por longo tempo, para avaliar a incidência
da doença são denominados estudos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

de caso-controle.
de coorte.
amostrais estratificados.
transversais.
de dados categorizados.

QUESTÃO 21

Um grupo de 100 pessoas está sendo acompanhado no tempo
e algumas variáveis são observadas. Uma dessas variáveis
é a idade dos indivíduos. Se no início do estudo a média das
idades era igual a M e a variância das idades era igual a V, então
quatro anos depois a média e a variância das idades serão
respectivamente iguais a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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M + 0,4 e V + 16.
M + 4 e V + 4.
M + 4 e V.
M + 0,04 e V + 4.
M + 0,04 e V + 16.
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 25

“O trabalho tem sido reconhecido como importante fator de
adoecimento, de desencadeamento e de crescente aumento
de distúrbios psíquicos. Os determinantes do trabalho
que desencadeiam ou agravam distúrbios psíquicos irão,
geralmente, se articular a modos individuais de responder,
interagir e adoecer, ou seja, as cargas do trabalho vão incidir
sobre um sujeito particular portador de uma história singular
preexistente ao seu encontro com o trabalho.”

Em relação ao metilfenidato, avalie se as afirmativas a seguir
são falsas(F) ou verdadeiras (V):
 É um agente estimulante moderado do sistema nervoso
central (SNC) indicado como adjuvante a intervenções
psicológicas, educacionais e sociais no tratamento de
distúrbios de hiperatividade.
 Os efeitos esperados durante o tratamento do TDAH
com esse medicamento são o aumento da atenção e a
diminuição da inquietação em crianças hiperativas
 Seu uso não é recomendado em crianças menores de seis
anos de idade, pois não são estabelecidos os critérios de
segurança e efetividade para essa faixa etária.
 A dose de metilfenidato de liberação imediata no
tratamento de crianças com TDAH pode variar de 0,3 a 0,7
mg/kg, administrado 2 ou 3 vezes ao dia, ou seja, 0,9 a 2,1
mg/kg/dia.

(Cadernos de Atenção Básica - Programa Saúde da Família, Caderno
5: Saúde do Trabalhador – Ministério da Saúde. p. 31)

Avalie se, entre outros, são sinais e sintomas de distúrbios
psíquicos:
I.
II.
III.
IV.
V.

modificação do humor
fadiga
distúrbio do sono (falta ou excesso)
alcoolismo
absenteísmo

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Estão corretos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II e III, apenas.
II, IV e V, apenas.
I, II, III e IV, apenas.
II, III, IV e V, apenas.
I, II, III, IV e V.

V, V, V e V.
V, V, V e F.
F, V, F e V.
V, F, V e V.
V, V, F e V.

QUESTÃO 26

Dos antipsicóticos a seguir, o que causa menos efeito sobre os
níveis de prolactina é:

QUESTÃO 23

As afirmativas a seguir em relação ao transtorno do pânico (TP)
estão corretas, EXCETO:

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

(A) é caracterizado pela presença de ataques súbitos de ansiedade,
recorrentes, acompanhados de sintomas físicos e afetivos.
(B) atinge duas vezes mais homens do que mulheres,
especialmente entre a segunda e a terceira década da vida
(C) diferentes classes de antidepressivos, são usadas no
tratamento.
(D) afeta 3,5% da população ao longo da vida.
(E) é uma doença crônica.

QUESTÃO 24

Em relação ao transtorno de déficit de atenção com
hiperatividade (TDAH) é correto afirmar que, EXCETO:
(A) é uma desordem comportamental que tem origem na
infância.
(B) são características essenciais: sinais de impulsividade,
hiperatividade ou inquietude e desatenção inconsistentes
com o nível de desenvolvimento.
(C) embora muitos indivíduos tenham sintomas tanto de
desatenção como de hiperatividade-impulsividade, um ou
outro padrão pode ser predominante.
(D) o transtorno é mais frequente no sexo feminino.
(E) o diagnóstico é essencialmente clínico e subjetivo, baseado
exclusivamente no histórico do comportamento, devendo
ser feito pela exclusão de outras doenças ou problemas
socioambientais.
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flufenazina.
haloperidol.
clozapina.
pimozida.
pipotiazina.

MÉDICO/ÁREA: PSIQUIATRIA

CADERNO 1

QUESTÃO 27

QUESTÃO 29

Avalie se as afirmativas a seguir, acerca de mecanismos de
defesa do ego são falsas (F) ou verdadeiras (V):

O transtorno de personalidade borderline apresenta, entre
outras, as seguintes características, EXCETO:

I.

(A) falta de consideração para com o outro.
(B) perturbações da autoimagem, do estabelecimento de
projetos e das preferências pessoais.
(C) sensação crônica de vacuidade.
(D) relações interpessoais intensas e instáveis.
(E) tendência a adotar um comportamento autodestrutivo,
compreendendo tentativas de suicídio e gestos suicidas.

Mecanismos de defesa são processos psíquicos
inconscientes que aliviam o ego do estado de tensão
psíquica entre o id intrusivo, o superego ameaçador e as
fortes pressões que emanam da realidade externa.
II. Nesse jogo, as forças lutam entre si; surge então a
ansiedade, cuja função é a de assinalar um perigo interno.
Esses mecanismos entram em ação para possibilitar
que o ego estabeleça soluções de compromisso para
problemas que é incapaz de resolver, ao permitir que
alguns componentes dos conteúdos mentais indesejáveis
cheguem à consciência de forma disfarçada.
III. A eficiência desses mecanismos depende de o ego
alcançar maior ou menor integração dessas forças
mentais conflitantes, pois diferentes modalidades de
formação de compromisso podem tornar-se sintomas
psiconeuróticos; quanto mais o ego estiver bloqueado
em seu desenvolvimento, enredado em antigos conflitos
(fixações) e apegando-se a modos arcaicos de operação,
maior é a possibilidade de sucumbir a essas forças.
IV. A psicanálise visa a paulatinamente transformar porções
do id em recursos do ego, para tornar consciente o que
é inconsciente; desse modo, a mente poderá encontrar
soluções previamente inacessíveis ao ego imaturo.

QUESTÃO 30

Em relação ao transtorno de personalidade antissocial, NÃO é
correto afirmar que:
(A) Inicia na infância ou começo da adolescência e continua na
idade adulta.
(B) Para diagnóstico deve-se considerar indivíduo com ao
menos 18 anos e com história de alguns sintomas de
Transtorno da Conduta antes dos 15 anos.
(C) A psicoterapia analítica é recomendada.
(D) Os portadores do transtorno não são empáticos, tendem a
ser insensíveis e cínicos e a desprezar os sentimentos, os
direitos e os sofrimentos do outro, podem ter autoestima
enfatuada e arrogante, ser opiniáticos, autossuficientes ou
vaidosos.
(E) Os pacientes antissociais podem jamais se conformar
às regras da sociedade; podem, entretanto, aprender
a conhecer algumas vantagens de revisar seu
comportamento e considerar os sentimentos dos outros.

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V, F, V e V.
V, V, V e F.
F, V, F e V.
V, V, V e V.
V, V, F e V.

QUESTÃO 31

Avalie se são características do transtorno de personalidade
histriônico:

QUESTÃO 28

Avalie se são mecanismos de defesa do ego:
I.
II.
III.
IV.
V.

I.
II.
III.
IV.
V.

negação.
projeção.
repressão.
deslocamento.
formação reativa.

Estão corretas:

Estão corretos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

afetividade superficial e lábil.
dramatização e teatralidade.
egocentrismo.
perfeccionismo.
autocomplacência.

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

I, II e III, apenas.
II, III, IV e V, apenas.
I, II, III e IV, apenas.
II, IV e V, apenas.
I, II, III, IV e V.
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I, II e III, apenas.
II, IV e V, apenas.
I, II e IV, apenas.
I, II, III e V, apenas.
I, II, III, IV e V.
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QUESTÃO 32

QUESTÃO 35

Em relação ao uso de benzodiazepínicos no tratamento dos
estados de ansiedade, avalie se as afirmativas a seguir são
falsas (F) ou verdadeiras (V):

Avalie se constituem causas comuns de delirium em idosos:
I.
II.
III.
IV.

 continuam a ser usados no tratamento dos estados de
ansiedade aguda e para o rápido controle dos ataques de
pânico.
 o alprazolam parece ser menos seletivo do que outros
benzodiazepínicos no tratamento da síndrome do pânico
e da agorafobia.
 são desvantagens de seu uso: risco de dependência,
depressão das funções do SNC e efeitos amnésico.

Estão corretas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

infecções.
falência cardíaca.
efeitos iatrogênicos de drogas.
isquemia cerebral.

V, V e V.
V, F e V.
F, V e F.
V, F e F.
F, V e V.

I e IV, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 36

A saúde do idoso está estreitamente relacionada com sua
capacidade de gerir a própria vida ou cuidar de si mesmo.
A saúde do idoso é determinada pelo funcionamento
harmonioso de quatro domínios funcionais: cognição, humor,
mobilidade e comunicação. A perda dessas funções resulta nas
grandes síndromes geriátricas. Uma das principais etiologias da
incapacidade cognitiva é a demência. As seguintes afirmativas
em relação à demência estão corretas, EXCETO:

QUESTÃO 33

Avalie se, no tratamento da mania, as seguintes afirmativas são
falsas (F) ou verdadeiras (V):
 O lítio é bem absorvido, não tem ligação proteica e não é
metabolizado pelo fígado, mas excretado pelo rim; quando
adequadamente utilizado (respeitando tolerância e usando
doses mínimas eficazes) o lítio será bem tolerado e os
efeitos colaterais iniciais – principalmente gastrintestinais
– melhoram com o tempo.
 Os antipsicóticos de primeira geração continuam sendo
utilizados no controle dos sintomas maníacos, associados
ao lítio ou a outros estabilizadores do humor.
 Os antipsicóticos atípicos ou de segunda geração são hoje
amplamente empregados no tratamento da mania por
sua eficácia e tolerabilidade, aliados ao menor risco de
indução de efeitos colaterais extrapiramidais.
 Os benzodiazepínicos não estão indicados no tratamento
da mania em si, mas podem ser usados como adjuvantes
no controle de sintomas ansiosos, agitação ou insônia.

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

seu início é insidioso.
evolui lentamente.
a fala apresenta-se normal.
a atenção é usualmente normal.
apresenta alteração da memória recente e remota.

QUESTÃO 37

Avalie se os efeitos colaterais principais do lítio incluem:
I.
II.
III.
IV.

hipotireoidismo.
queda na função renal.
cólicas, diarreia.
poliúria, polidipsia.

As afirmativas são respectivamente:

Estão corretos:

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

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

V, V, V e V.
V, F, F e V.
V, V, V e F.
F, F, F e F.
F, V, V e V.

QUESTÃO 34

Os quadros clínicos de delirium apresentam, entre outras, as
seguintes características, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

início agudo.
curso flutuante durante o dia/ intervalos lúcidos presentes.
déficit de atenção.
alterações psicomotoras (hiperatividade, mas não
hipoatividade).
(E) pensamento desorganizado.
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I e II, apenas.
III e IV, apenas.
I, II e III, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.
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QUESTÃO 38

QUESTÃO 40

Avalie se, de acordo com a CID 10, são características da
personalidade paranoica:

Em relação aos sintomas de depressão de pacientes com
demência de Alzheimer, avalie se as afirmativas a seguir são
em geral falsas (F) ou verdadeiras (V):

I. Sensibilidade excessiva face às contrariedades.
II. Tendência a perdoar insultos.
III. Tendência a distorcer os fatos, interpretando as ações
imparciais ou amigáveis dos outros como hostis ou de
desprezo.
IV. Sentimento combativo e obstinado de seus próprios
direitos.

 Acredita-se que sintomas como humor depressivo
clinicamente significativo, diminuição de prazer aos
contatos sociais ou usuais, isolamento ou retraimento
social, alteração do apetite e do ciclo vigília-sono, alterações
psicomotoras, irritabilidade, fadiga e sentimento de
inutilidade, desesperança ou culpa excessiva e inapropriada,
pensamentos recorrentes de morte e ideação suicida
estejam presentes, associados ou isolados, em pacientes
com demência de Alzheimer (DA), o que pode resultar em
incapacidade física e morte prematura.
 A frequência de depressão maior em pacientes com DA
varia 23% a 38%.
 Pacientes com DA deprimidos têm maior deficiência
na execução das atividades de vida diária e maior
probabilidade de apresentarem episódios de agitação,
além de apresentarem mais riscos de institucionalização e
aumento do estresse no cuidador.
 A depressão no idoso é considerada como um processo
multifatorial, ou seja, desencadeada por diferentes
aspectos: sociais, psíquicos, cognitivos e físicos; dessa
forma, tornam-se difíceis o diagnóstico e o tratamento
desses pacientes, sendo viável a associação de diferentes
tratamentos de caráter farmacológico e não farmacológico.

Estão corretas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e III, apenas.
II e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 39

Em relação aos transtornos da personalidade e do
comportamento do adulto, as seguintes afirmativas estão
corretas, EXCETO:
(A) esse agrupamento compreende diversos estados e tipos
de comportamento clinicamente significativos que tendem
a persistir e são a expressão característica da maneira de
viver do indivíduo e de seu modo de estabelecer relações
consigo próprio e com os outros.
(B) alguns destes estados e tipos de comportamento aparecem
precocemente durante o desenvolvimento individual sob
a influência conjunta de fatores constitucionais e sociais,
enquanto outros são adquiridos mais tardiamente durante
a vida.
(C) os transtornos específicos da personalidade, os transtornos
mistos e outros transtornos da personalidade, e as
modificações duradouras da personalidade representam
modalidades de comportamento em geral fugidias, que se
manifestam sob a forma de reações flexíveis a situações
pessoais e sociais de natureza pouco variada.
(D) tais transtornos representam desvios extremos ou
significativos das percepções, dos pensamentos, das
sensações e particularmente das relações com os
outros em relação àquelas de um indivíduo médio de
uma dada cultura; tais tipos de comportamento são
geralmente estáveis e englobam múltiplos domínios do
comportamento e do funcionamento psicológico.
(E) tais transtornos frequentemente estão associados a
sofrimento subjetivo e a comprometimento de intensidade
variável do desempenho social.

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V, V, V e V.
V, F, V e V.
V, V, F e F.
F, F, F e V.
F, F, F e F.

QUESTÃO 41

Assinale a opção que apresenta apenas medicamentos
contraindicados na gravidez por aumentarem o risco de
malformações congênitas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

clomipramina e nortriptilina.
tranilcipromina e haloperidol.
fluoxetina e sulpirida.
selegilina e amitriptilina.
trifluoperazina e imipramina.

QUESTÃO 42

Em relação ao transtorno depressivo breve recorrente, NÃO é
correto afirmar que:
(A) apresenta recorrência de episódios breves de sintomas
depressivos.
(B) tipicamente, os episódios duram de 2 a 4 dias.
(C) não causam sofrimento clinicamente significativos.
(D) o padrão de comorbidade ao longo da vida e atual é similar
ao do transtorno depressivo maior.
(E) a idade mais típica de início parece ser a adolescência.
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QUESTÃO 43

QUESTÃO 46

O transtorno psicótico breve é uma perturbação que envolve o
início súbito de ao menos um dos seguintes sintomas psicóticos
positivos, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As afirmativas a seguir acerca de manifestações clínicas da
mania são, de um modo geral, verdadeiras, EXCETO:
(A) autoestima exacerbada é frequentemente acentuada.
(B) hiperatividade é observada com frequência.
(C) pacientes raramente se distraem ou relatam incapacidade
de se concentrar.
(D) pacientes muitas vezes se envolvem em atividades com
elevado potencial de consequências prejudiciais que não
reconhecem (bebedeiras, brigas, situações de risco físico).
(E) necessidade reduzida de sono é frequente.

delírios.
alucinações.
agitação psicomotora.
discurso desorganizado.
comportamento catatônico.

QUESTÃO 44

Em relação às psicoses induzidas por drogas, avalie se as
afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

QUESTÃO 47

Avalie se as afirmativas a seguir, relativas a retardo mental, são
falsas (F) ou verdadeiras (V):

I-

As psicoses induzidas por substâncias químicas podem ser
causadas por abuso crônico, mas não por abstinência.
II- Os pacientes não fazem relatos fidedignos, tornando
valiosos os dados obtidos através de testes objetivos,
como pesquisa toxicológica, e de amigos e familiares.
III- Pacientes com psicoses graves, como esquizofrenia,
frequentemente abusam de substâncias químicas, o que
pode produzir um quadro clinicamente muito confuso; em
certas ocasiões os componentes de tais estados mistos só
podem ser isolados em um ambiente hospitalar livre de
substâncias químicas.

 Retardo mental leve: amplitude aproximada do QI entre
50 e 69 (em adultos, idade mental de 9 a menos de 12
anos). Provavelmente devem ocorrer dificuldades de
aprendizado na escola. Muitos adultos serão capazes de
trabalhar e de manter relacionamento social satisfatório e
de contribuir para a sociedade.
 Retardo mental moderado: amplitude aproximada do QI
entre 35 e 49 (em adultos, idade mental de 6 a menos de
9 anos). Provavelmente devem ocorrer atrasos acentuados
do desenvolvimento na infância, apenas um percentual
reduzido dos pacientes aprende a desempenhar algum
grau de independência quanto aos cuidados pessoais
e adquirir habilidades adequadas de comunicação e
acadêmicas. Os adultos mostram-se incapazes de trabalhar
na comunidade.
 Retardo mental grave: amplitude aproximada de QI entre
20 e 40 (em adultos, idade mental de 3 a menos de 6 anos).
Provavelmente deve ocorrer a necessidade de assistência
contínua.
 Retardo mental profundo: QI abaixo de 20 (em adultos,
idade mental abaixo de 3 anos). Devem ocorrer limitações
graves quanto aos cuidados pessoais, continência,
comunicação e mobilidade.

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V, V e V.
F, V e V.
V, F e F.
F, V e F.
F, F e V.

QUESTÃO 45

Em relação aos distúrbios ansiosos, NÃO é correto afirmar que:
(A) são a forma mais prevalente de distúrbio psiquiátrico na
população geral, com os distúrbios fóbicos representando
a maior parte dos distúrbios ansiosos.
(B) os sintomas de ansiedade são comuns em pacientes de
clínica geral.
(C) a avaliação da ansiedade deve incluir uma determinação
de sintomas de ansiedade, início e evolução da ansiedade,
história pregressa de ansiedade, outros sintomas
psiquiátricos e seu tratamento, história familiar de
ansiedade e outros distúrbios psiquiátricos, medicamentos
utilizados, incluindo medicamentos sem prescrição
médica, e se há história de abuso de substâncias químicas
ou doença orgânica.
(D) distúrbios ansiosos geralmente são intermitentes e
raramente são persistentes.
(E) a história psiquiátrica familiar do paciente com distúrbio
ansioso frequentemente é positiva para ansiedade,
depressão ou alcoolismo.

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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V, V, V e V.
V, V, F e F.
F, V, V e V.
V, F, V e V.
F, F, F e F.
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QUESTÃO 48

QUESTÃO 50

Em relação ao uso da naltrexona, NÃO é correto afirmar que:

Em relação ao uso abusivo do álcool e às estratégias de
prevenção e promoção da saúde referentes a esse uso, avalie se,
em geral, as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

(A) é usada no tratamento de alcoolismo e como antagonista
no tratamento da dependência de opioides administrados
exogenamente.
(B) mecanismo de ação: bloqueio dos receptores de opioides.
(C) a posologia inicial é de 25 mg/dia durante dois dias; a dose
de manutenção é de 50 mg/dia.
(D) está contraindicada em casos de: cirrose, insuficiência
hepática, dependência de opioides, gravidez.
(E) os efeitos adversos incluem rash cutâneo, disfunção
sexual, acne, fadiga, gosto metálico na boca.

 a frequência do consumo abusivo de bebidas alcoólicas é
próxima dos 20,0%, igualmente distribuída entre homens
e mulheres; nos dois sexos, a frequência é maior nas faixas
etárias mais jovens, entre 18 e 44 anos de idade.
 O uso do álcool é cultural, sendo permitido em quase
todas as sociedades do mundo. Informações sobre “saber
beber com responsabilidade e as consequências do uso
inadequado de álcool” ainda são insuficientes e não
contemplam a população de maior risco para o consumo,
que são os adolescentes e os adultos jovens.
 O diagnóstico e tratamento precoces da dependência
ao álcool têm papel fundamental no prognóstico desse
transtorno, o que se amplia em uma perspectiva global
de prevenção e promoção da saúde, e se agrava ao
constatarmos o despreparo significativo e a desinformação
das pessoas que lidam diretamente com o problema, sejam
elas usuários, familiares ou profissionais de saúde. Nesse
sentido, educar a população é fundamental e as atividades
preventivas devem ser orientadas ao fornecimento de
informações e discussão dos problemas provocados pelo
consumo do álcool, tendo como fundamento uma visão
compreensiva do consumo do álcool como fenômeno
social, e ao mesmo tempo individual.

QUESTÃO 49

O modelo de trabalho em equipes multiprofissionais na área
da saúde é, mais do que uma tendência, uma realidade.
O Programa Nacional de Atenção Básica, por exemplo,
materializa a Estratégia Saúde da Família na atuação de equipes
multiprofissionais. Trabalhar em equipe, entretanto, não é
trivial, o processo não resulta apenas da soma dos esforços
especializados individuais. Pensando no médico como um dos
componentes de uma equipe composta por profissionais de
diversas áreas, avalie se as recomendações a seguir devem ser
seguidas por todos e são importantes para o sucesso de um
trabalho em equipe multiprofissional na área da saúde:
I-

Realizar reuniões periódicas da equipe a fim de discutir em
conjunto o planejamento e avaliação das ações da equipe,
a partir do uso dos dados disponíveis.
II- Acompanhar e avaliar sistematicamente as ações
implementadas, visando à readequação do processo de
trabalho.
III- Realizar trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando
áreas técnicas e profissionais de diferentes formações.
IV- Participar de atividades de educação permanente.

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Estão corretas as recomendações:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, apenas.
I, II e III, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

11

F, V e V.
V, F e V.
V, V e F.
F, F e V.
F, F e F.

