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TEMA PARA REDAÇÃO

Construa um texto dissertativo sobre o tema A valorização dos talentos na Era da Economia
do Conhecimento . O  constante na página ao lado e o texto da prova de Língua Portuguesa

fornecem elementos para a análise dessa questão. Seu texto deverá conter no mínimo 80 palavras, e

a versão final deverá ser escrita com caneta preta ou azul, em letra legível.

TÍTULO

________________________________________________________________________________________________

1

5

10

15

20

25

30



3 PSI - PSIQUIATRIA - VERSÃO A

INSTRUÇÕES PARA

 
A REDAÇÃO

Leia o tema.

Analise as idéias nele contidas e faça uma redação expondo seus pontos de vista e conclusões.

Dê um TÍTULO adequado ao texto.

Seu texto deverá conter o mínimo de 80 (oitenta) palavras.

A Redação que NÃO contiver o mínimo de 80 (oitenta) palavras terá 1 (hum) décimo deduzido por

omissão de cada palavra, até o limite de 70 (setenta) palavras.

À Redação com número inferior a 70 (setenta) palavras será atribuída nota zero.

A Redação deverá obrigatoriamente ser transcrita do rascunho para a folha de texto definitiva da

Prova de Redação, em tinta azul ou preta.

Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da redação, devendo o candidato

limitar-se a uma única folha padrão recebida, com 30 (trinta) linhas.

Receberá o grau 0 (zero) a redação realizada a lápis, assinada, rubricada ou que contenha palavras

ou marcas que a identifique.

A NÃO obediência ao tema e/ou tipo de texto proposto (dissertativo-argumentativo) anulará   a

redação.

O texto será avaliado a partir do uso adequado da norma culta da língua portuguesa, da coerência

textual, da coesão lexical e gramatical, da argumentação adequada, de acordo com o constante em

Edital.

TEMA  DA  REDAÇÃO

     É interessante como alguns acontecimentos se repetem na história da humanidade. Assim como as moedas
de ouro, que perderam lugar e status para o PIB (Produto Interno Bruto) dentro da economia padrão, o talento
(moeda da Grécia antiga) também deixou de ser moeda metal visível e palpável. No entanto seu status nos dias
atuais desfruta de forças jamais imagináveis. Vivemos em uma economia que é movida a talento.     

Na Era da Economia do Conhecimento , talento passa a significar uma série de aptidões naturais do ser
humano, todas elas classificadas com qualidades presentes desde a mais tenra idade ou mesmo adquiridas com
extrema facilidade em idades mais avançadas quando comparadas à população geral.

Adaptado de: Ana Beatriz B. Silva      Disponível em: http://www1.uol.com.br/vyaestelar/talento.htm.   Acessado em: 14 nov. 2007.

Tema:

A valorização dos talentos na Era da Economia do Conhecimento

http://www1.uol.com.br/vyaestelar/talento.htm
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Questões de 1 a 20
Língua Portuguesa

Texto 1 

O talento, uniformemente distribuído por toda a
população, (1) é essencialmente imprevisível. Esta
entidade fantástica, produto das variações sutis e
__________ na fiação infinitamente complexa de cada
cérebro humano, (2) desconhece __________ de gênero,
de raça ou de renda. Governada unicamente pela lei
probabilística dos grandes números (3) atravessa,
insensível, as fronteiras geográficas mais bem guardadas
ou os __________ sociais mais arraigados. Na Índia (4)

atropela o apartheid disfarçado em estrutura de casta e
em todo o mundo (5) ridiculariza os teóricos fascistas da
eugenia. Ao pai genial não se (6) assegura maior chance
de filhos especiais, embora estes, geralmente crescendo
em ambientes excepcionalmente estimulantes, possam
manifestar lampejos que sugerem, ao observador
desatento ou precondicionado, vínculos de natureza
genética. E há espaço para todos, que

 

vastas e
infinitamente complexas são as dimensões de
manifestação do talento humano.

Adaptado de: AMORIM, Sebastião. Revista Textual, vol. 1, n° 8, 2006, p. 9-10.

1. Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas do texto.

a) aliatórias  clivagem  estratos
b) aleatórias  clivajem  extratos
c) alhiatórias  clivajem  estratos
d) aleatórias  clivagem  estratos

2. Analise as afirmativas sobre as palavras do texto.

I. A palavra apartheid , por extensão, refere-se a
qualquer tipo de segregação racial.

II. As palavras manifestação , população e
variações são substantivos formados a partir

de verbos.
III. A palavra eugenia é formada pelo prefixo grego

eu- (perfeição) mais o radical grego gen-os
(gênero, espécie).

     Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a III.

3. A palavra destacada na última frase do texto é

a) uma preposição.
b) uma conjunção integrante.
c) um pronome relativo.
d) uma conjunção explicativa.

4. Considere as formas verbais enumeradas no texto,
e assinale a alternativa correta.

a) População é o  sujeito da forma verbal 1.
b) As formas verbais 1 e 2 têm o mesmo sujeito.
c) Entidade fantástica  somente é sujeito das

formas verbais 4, 5, 6.
d) As formas verbais 2, 3, 4 e 5 têm o mesmo

sujeito.

5. Analise as afirmativas.

I. Pais de temperamento genioso geram filhos
especiais.

II. Pode-se dizer que o talento é democraticamente
distribuído.

III. A maioria das pessoas acredita que o talento é
transmitido de pai para filho.

Qual(is) não encontra(m) suporte no texto?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a III.

INSTRUÇÃO: as questões de 6 a 12  referem-se ao
texto a seguir.

Texto 2

Ainda somos uma nação de chuteiras?

     Na construção dos mitos dentro do futebol brasileiro,
que tem em Pelé e Garrincha - e hoje Ronaldinho Gaúcho
-, como os grandes exemplos, predomina um discurso
construído de maneira a destacar o caráter natural dos
nossos grandes jogadores; parece que eles já nasceram
com talento e genialidade para jogar, gingar com a bola,
não necessitando esforço, treino, táticas... O protótipo
parece ser o malandro, Macunaíma, o jeitinho brasileiro...
Uma identidade malandra , onde nosso jeitinho tudo
solucionaria, afinal nossa esperteza macunaímica não
precisa de ajustes e melhorias. O futebol ainda visto com
a possibilidade utópica de construir um país de iguais,
sem distinção de cor, raça e classe social.     

(...) A cada Copa do Mundo vemos ressurgir a
imagem de uma nação todos como

 

um , celebrando-
se o sentimento de unidade nacional, sentimento esse
cada vez mais difuso e mesmo inexistente no restante
de tempo vivenciado entre os quatro anos que separam
uma copa da outra. A pátria de chuteiras , de Nélson
Rodrigues, parece ser a única possível ainda, mas sua
vivência está cada vez mais restrita ao período que envolve
os preparativos imediatamente anteriores e a realização
da competição esportiva em si.     

(...) Mas a vida segue e seguirá seu curso. As
massas sabem reapropriar-se desse espetáculo a sua

maneira, divertindo-se com a situação, gozando
catarticamente com a competição, sem perder de vista
sua transitoriedade e inclusive criando e ressemantizando
produtos a ela associados e lucrando com sua venda.
Afinal a Copa do Mundo acaba, seus heróis e seus
produtos desaparecem em  seguida, mas a situação
concreta que se vive, não.

          Adaptado de: M. J. Nercolini    Disponível em:< http://www.pacc.ufrj.br/literatura/

polemica1.php>.  Acessado em: 10 nov 2007.

http://www.pacc.ufrj.br/literatura/
polemica1.php>
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6. Analise as afirmativas sobre a  acentuação gráfica
das palavras do texto.

I. As palavras macunaímica (1° parágrafo) e
utópica (1° parágrafo) obedecem a mesma regra

de acentuação gráfica.
II. A palavra pátria (2° parágrafo) é acentuada pela

mesma regra de heróis (3° parágrafo).
III. As palavras Gaúcho (1° parágrafo) e país (1º

parágrafo) são acentuadas porque o u e i  são
tônicos, e  formam hiato com a vogal anterior.

     Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a III.

7. Assinale a alternativa em que a preposição não seja
regida por um nome.

a) para jogar (1° parágrafo).
b) de iguais (1° parágrafo).
c) ao período (2° parágrafo).
d) da competição (2º parágrafo).

8. Assinale a alternativa em que a palavra se em
situação concreta que se

 

vive (3° parágrafo) exerce
a mesma função que no texto.

a) Muito se fala de crise.
b) Registraram-se as ocorrências mais freqüentes.
c) Meu irmão não se feriu.
d) Ela indignou-se com a falta de educação do

funcionário.

9. Analise as afirmativas sobre a formação das palavras
do texto.

I. As palavras protótipo (1° parágrafo), ressurgir
(2° parágrafo) e reapropriar-se (3° parágrafo)
apresentam prefixos de origem latina.

II. A palavra macunaímica apresenta sufixo
formador de adjetivo.

III. A palavra ressemantizando (3° parágrafo) é
formada por derivação prefixal e sufixal.

      Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I e a II.
b) Apenas a I e a III.
c) Apenas a II e a III.
d) I, II e III.

10. Nas duas ocorrências da palavra como, destacadas
no texto, ela exerce a função de

a) um advérbio.
b) uma conjunção.
c) um pronome relativo.
d) uma preposição.

11. Segundo se pode depreender da leitura do texto,

I. os jogadores de futebol no Brasil têm por modelo
Macunaíma.

II. para o autor, o futebol se constitui num dos
tópicos principais na construção da identidade
nacional.

III. a imagem da nação todos por um se afirma a
cada Copa do Mundo.

      Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I e a II.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a II e a III.

12. De acordo com o texto, é incorreto afirmar que

a) o futebol é visto como força capaz de promover
a unidade nacional.

b) só precisa se esforçar aquele que não tem
talento.

c) o sentimento de brasilidade é reforçado durante
a realização da Copa e perdura até a próxima
competição.

d) o último parágrafo apresenta exemplos do nosso
jeitinho e identidade malandra referida no
primeiro parágrafo.

13. Preencha as lacunas da primeira coluna com os
pronomes da segunda coluna.

As duas oponentes discutiram entre ________,
mas não brigaram.
Depois de ________ explicar, você pode
argumentar.
É muito complicado para ________ alterar minha
senha.
Compreendi que o problema  era para ________
resolver.       

1. si       
2. eu       
3. mim

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
numérica correta, de cima para baixo.

a) 1 2 3 3
b) 1 2 3 2
c) 3 1 2 2
d) 1 3 2 3

14. Quanto à concordância nominal, assinale a
alternativa incorreta.

a) Minha agenda estava meia escondida, por isso
não a encontrei logo.

b) Custou caro aquela escolha.
c) A candidata expôs argumentos bastantes para

ser transferida.
d) O coordenador sempre chega ao meio-dia e meia.

(  )

(  )

(  )

(  )
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INSTRUÇÃO: as questões de 15 a 20 referem-se ao
texto a seguir.

Texto 3

O futebol é muito maior do que a criação artística

     
Por que cargas d água o futebol não tem na literatura

brasileira a correspondência de sua verdadeira dimensão
na nossa sociedade? (...) De _________ muito, o futebol
se infiltrou de tal forma no tecido social brasileiro que
está presente no nosso dia-a-dia de maneira sufocante.
Respiramos futebol e falamos de futebol, quer gostemos
ou não de futebol. Ele já faz parte da própria natureza do
brasileiro. Mas isso não está devidamente expresso na
poesia ou na prosa, nem impresso nas obras espalhadas
pelas galerias de arte, tampouco projetado nas telas de
cinema, representado devidamente nos palcos ou
capturado em seu rico gestual pelas coreografias de balé.
     Talvez a resposta esteja com o professor, ensaísta,
poeta, escritor e gênio em geral, Décio Pignatari, que,
_________ propósito, me disse certa vez: É que o futebol
é muito maior do que a criação artística .       

O que o mestre queria dizer, se entendi, é que o
futebol incorpora a graça do balé, a dinâmica do cinema,
a expressão do ser e dos movimentos das artes plásticas;
ele cria os mais inverossímeis personagens, tece as
tramas mais insólitas que a ficção possa conceber e
nos derrama um belo verso, ao menos, _________ cada
partida. Assim, criou sua própria semântica, uma
linguagem que dispensa as demais.                

Adaptado de: Alberto Helena Jr.   Disponível em:
< http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk030912.htm>.                                                           

Acessado em: 10 nov. 2007.

15. Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas do texto.

a)  a  à  a
b) há  a  a
c)  à  à  à
d) há  a  à

16. Analise as expressões.

1. que está presente no nosso dia-a-dia (1°
parágrafo).

2. que , ________ propósito, me disse certa vez
(2° parágrafo).

3. que dispensa as demais (3° parágrafo).

Em qual(is) dela(s), a palavra destacada não retoma
um antecedente?

a) Apenas na 1.
b) Apenas na 2.
c) Apenas na 3.
d) Apenas na 1 e 2.

17. Considere as afirmativas sobre a expressão quer
gostemos ou não .(1º parágrafo)

I. A expressão poderia ser substituída, sem
qualquer alteração do significado da expressão,
por gostando ou não .

II. A palavra quer poderia ser eliminada sem que
houvesse qualquer alteração no significado da
expressão.

III. A expressão poderia ser substituída por caso
tenhamos ou não gosto por , sem prejuízo para
o significado do trecho.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) I, II e III.

18. Todos os trechos abaixo contém palavras
empregadas no sentido conotativo, à exceção de

a) falamos de futebol .
b) o futebol se infiltrou de tal forma
c) no tecido social brasileiro
d) e nos derrama um belo verso, .

19. Considere as afirmações sobre o texto.

I. A expressão cargas d água indica que o autor
está perplexo diante da dúvida expressa por sua
indagação.

II. A  pergunta feita nas duas primeiras linhas é
respondida em parte no texto.

III. O autor atribui a Décio Pignatari a elevação do
futebol à categoria de manifestação artística.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a III.

20. Analise as afirmativas sobre os Textos 1, 2, e 3.
Assinale (V), se a afirmativa for verdadeira, e (F), se
for falsa.

Definido no Texto 1, o talento é atribuído aos
jogadores de futebol como algo natural e que
não exige esforço, no Texto 2.
Nos Textos 2 e 3, o futebol é o tema do texto,
fonte privilegiada de orgulho nacional e guardião
da unidade nacional.
O caráter de imprevisibilidade atribuído a talento
no Texto 1 é reforçado no Texto 3.
Tanto no Texto 2 quanto no 3, o futebol tem um
papel fundamental na vida do brasileiro.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
correta das letras, de cima para baixo.

a) V V V F
b) F V F V
c) V  F F V
d) F F V V

(  )

(  )

(  )

(  )

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk030912.htm>
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Questões de 21 a 60
Especialidade

21. Segundo o DSM-IV, são critérios diagnósticos para
delirium devido a uma condição médica geral todos
os itens listados a seguir, exceto um deles.
Assinale-o.

a) Distúrbio da consciência (entendido como
redução da clareza da compreensão do
ambiente) com habilidade reduzida para focar,
manter ou trocar a atenção.

b) Uma alteração na cognição (como déficit de
memória, desorientação, distúrbios da
linguagem) ou desenvolvimento de um distúrbio
de percepção que não é atribuível a uma
demência pré-existente ou em evolução.

c) O distúrbio se desenvolve em um longo período
de tempo (geralmente meses ou anos) e tende
a ser estável durante o curso do dia.

d) Há evidência nos achados de história clínica,
exame físico ou resultados laboratoriais de que
a alteração seja causada por conseqüências
fisiológicas diretas de uma condição médica
geral.

22. Em um paciente com delirium e agitação
psicomotora que interfere com os cuidados da
equipe de saúde e com a realização de exames
diagnósticos, pode-se instituir a farmacoterapia para
evitar auto-agressão e permitir os cuidados
necessários. Nessa situação, a medicação de
escolha é

a) Anti-histamínicos.
b) Barbituratos.
c) Benzodiazepínicos.
d) Haloperidol.

23. A situação clínica em que se observa a alteração de
múltiplas funções corticais, incluindo memória,
pensamento, orientação, compreensão, cálculo,
aprendizado, linguagem e julgamento, sem
alterações da consciência se enquadra na definição
da CID10 de

a) Delirium.
b) Demência.
c) Esquizofrenia.
d) Transtorno do déficit de atenção.

24. Sobre o diagnóstico de transtornos amnésticos,
considere as seguintes afirmações:

I. O fator essencial desses distúrbios é a alteração
adquirida na habilidade de aprender e resgatar
novas informações, acompanhada pela
incapacidade de resgatar conhecimentos
previamente adquiridos ou eventos passados.

II. O diagnóstico é mantido quando essa perda de
memória ocorre em um contexto de habilidade
reduzida de manter ou mudar a atenção ou em
associação com problemas funcionais
significativos devidos ao comprometimento de
múltiplas habilidades intelectuais.

III. Os transtornos amnésticos são síndromes
secundárias causadas por doenças cerebrais  ou
sistêmicas, uso de drogas ou efeitos adversos
medicamentosos.

Assinale a alternativa correta.

a) Todas as afirmações são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

25. Em uma perspectiva psiquiátrica, as mais
importantes complicações neurobiológicas
associadas à infecção pelo HIV  são os distúrbios
cognitivos associados ao HIV. Nesse contexto, o
ponto principal para diferenciar a demência
associada ao HIV do distúrbio neurocognitivo leve
associado ao HIV é

a) a duração da sintomatologia apresentada e
tempo decorrido desde o diagnóstico de infecção
pelo HIV.

b) a extensão do quanto o distúrbio cognitivo
interfere com as atividades cotidianas do
indivíduo.

c) o grau de complicações orgânicas associadas
à infecção pelo HIV.

d) o tipo de déficit cognitivo observado.

26. Assinale a alternativa correta.

a) As alterações neuropsiquiátricas observadas nos
pacientes com a síndrome da imunodeficiência
adquirida (AIDS) são sempre devidas
exclusivamente aos efeitos do citomegalovírus
no sistema nervoso central.

b) A demência associada ao HIV ocorre
predominantemente nas fases iniciais da AIDS.

c) A prevalência do distúrbio neurocognitivo leve
associado ao HIV aumenta com a progressão
da AIDS.

d) O quadro franco de demência associada ao HIV
pode ser um fator de bom prognóstico.
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27. Quais as causas mais prevalentes de lesões
cerebrais expansivas em AIDS?

a) Abscessos.
b) Linfomas.
c) Hematomas.
d) Toxoplasmose.

28. Assinale a alternativa que contém apenas formas
ativas do tetraidrocanabinol encontrado na maconha.

a) 11-hidroxi-tetraidrocanabinol e Delta9-
tetraidrocanabinol.

b) 11-nãocarboxi-D- tetraidrocanabinol e 9-carboxi-
tetraidrocanabinol.

c) 9-carboxi-tetraidrocanabinol e 11-hidroxi-
tetraidrocanabinol.

d) Delta9-tetraidrocanabinol e 11-nãocarboxi-D-
tetraidrocanabinol.

29. Ainda em relação à maconha, todas as afirmações
a seguir são verdadeiras, exceto uma delas.
Assinale-a.

a) A dose inalada necessária para produzir efeitos
farmacológicos em humanos varia de 2 a 22 mg.

b) A maconha ingerida necessita uma dose três
vezes maior do que a maconha fumada para
produzir efeitos semelhantes porque somente 3
a 6% do tetraidrocanabinol ingerido é absorvido
pelo trato gastrointestinal.

c) Aproximadamente dois terços da droga é
eliminada via renal e o terço restante é eliminado
pela circulação entero-hepática nas fezes.

d) O metabólito 11-nãocarboxi-tetraidrocanabinol
possui a mais alta concentração na urina e é o
metabólito utilizado nos exames toxicológicos
de rotina.

30. Qual a habilidade que o usuário tem que desenvolver
para realizar suas tarefas eficientemente, apesar da
tolerância atribuída ao efeito do álcool?

a) comportamental.
b) farmacocinética.
c) farmacodinâmica.
d) reversa.

31. As alterações na marcha, dificuldades para
permanecer em pé e nistagmo leve observadas em
alcoolistas são características da

a) Fragmentação do sono.
b) Degeneração cerebelar.
c) Neuropatia periférica.
d) Psicose.

32. Paciente alcoolista há mais de dez anos,
interrompeu o uso há dois dias e iniciou com quadro
de hiperatividade autonômica (sudorese profusa e
taquicardia), tremores das mãos, insônia, vômitos,
agitação psicomotora e ansiedade. Isso causou
comprometimento de suas atividades sociais e
ocupacionais. Não há quaisquer outras condições
médicas ou outra doença mental que possam estar
associadas. Não há alucinações visuais ou confusão.
Esse quadro é compatível com a definição da DSM-
IV de

a) Abstinência de álcool.
b) Dependência de álcool.
c) Delírio relacionado à abstinência de álcool.
d) Intoxicação alcoólica.

33. Assinale a alternativa correta.

a) A maioria dos usuários de drogas inalantes
progride para distúrbios graves na idade adulta.

b) O uso de substâncias inalantes psicoativas está
associado com risco aumentado de futuros
diagnósticos de personalidade anti-social e
transtornos por uso de outras drogas.

c) Entre adultos dependentes de substâncias
psicoativas, a identificação de antecedentes de
uso de drogas inalantes aumenta o risco para
personalidade antisocial, fobia social, uso de
múltiplas substâncias e uso de drogas injetáveis.

d) Dentre um grupo de adultos usuários de heroína,
aqueles que foram usuários de drogas inalantes
constituem um grupo marginal com condições
ambientais desfavoráveis e um caminho
específico de adição.

34. Assinale a alternativa correta.

a) A teoria hiperdopaminérgica se baseia, dentre
outros, no fato de substâncias que aumentam a
atividade dopaminérgica produzirem quadros de
psicose paranóide muito semelhantes à
esquizofrenia.

b) As observações de que existe correlação entre
o grau de comprometimento pela esquizofrenia
e o fluxo sangüíneo diminuído no córtex pré-
frontal e um volume hipocampal diminuído,
suportam as teorias neuroanatômicas da etiologia
desta doença.

c) Embora existam evidências muito sugestivas de
um componente genético da esquizofrenia, ainda
não está elucidado qual o mecanismo nem quais
os genes estariam envolvidos nesse processo.

d) O padrão epidemiológico de distribuição da
esquizofrenia suporta a teoria imune reacional à
infecção viral.

35. O estupor catatônico da esquizofrenia pode
responder dramaticamente à injeção endovenosa de

a) Barbituratos de curta-ação.
b) Benzodiazepínicos.
c) Epinefrina.
d) Opióides.
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36. Em relação ao tratamento do transtorno
esquizoafetivo, assinale a alternativa correta.

a) Estudos comparando lítio com carbamazepina
mostram superioridade do lítio para o tipo
depressivo e para o tipo bipolar.

b) Na acatisia, a redução da dosagem do agente
antipsicótico, o uso de benzodiazepínico ou de
um antagonista beta-adrenérgico podem ter
efeitos significativos na melhora do quadro.

c) Os inibidores seletivos da recaptação de
serotonina estão contra-indicados no tipo bipolar.

d) Já existe fundamentação de bom nível de
evidência de que a risperidona e a olanzapina
são superiores ao haloperidol nessa situação
clínica.

37. É a alteração do humor mais comum no puerpério:

a) Depressão puerperal.
b) Euforia puerperal
c) Psicose puerperal.
d) Tristeza puerperal.

38. Em relação ao tratamento da psicose puerperal,
assinale a alternativa correta.

a) A exposição prolongada a agentes antipsicóticos
convencionais deve ser minimizada, pelo risco
de discinesia.

b) A psicose puerperal pode ser manejada em
caráter ambulatorial, sem a necessidade de
farmacoterapia imediata.

c) O ácido valpróico e a carbamazepina são os
agentes mais utilizados nessa situação.

d) O uso de lítio está contra-indicado, pois é
secretado no leite materno.

39. Assinale a alternativa na qual todas as
características listadas diferenciam a depressão
unipolar do distúrbio bipolar.

a) Antecedentes de mania ou hipomania, episódios
pós-parto, número de episódios e resposta ao
lítio.

b) Antecedentes de mania ou hipomania, história
familiar de doença unipolar, episódios que duram
três meses e resposta ao lítio.

c) Antecedentes de mania ou hipomania, história
familiar de doença unipolar, episódios que duram
três meses e início da doença na terceira década
de vida.

d) Antecedentes de mania ou hipomania, história
familiar de doença unipolar, sexo feminino e início
da doença na terceira década de vida.

40. Após iniciado o tratamento medicamentoso para a
depressão, o tempo necessário para se avaliar a
resposta ao tratamento (e decidir pela manutenção
ou troca do medicamento) é de

a) 7 a 14 dias.
b) 3 a 4 semanas.
c) 6 a 8 semanas.
d) 3 a 4 meses.

41. Qual o tratamento de escolha para a mania aguda?

a) Barbitúricos.
b) Benzodiazepínicos.
c) Carbonato de Lítio.
d) Gabapentina.

42. Segundo o DSM-IV, compulsões podem ser definidas
como

a) Comportamentos repetitivos ou ações mentais
que a pessoa executa por medo de determinado
evento ou situação ou em cumprimento a regras
rígidas.

b) Pensamentos, impulsos ou imagens que a
pessoa tenta ignorar ou suprimir ou neutralizar
com outros pensamentos ou ações.

c) Pensamentos, impulsos ou imagens
relacionados a preocupações excessivas sobre
os problemas da vida real.

d) Pensamentos recorrentes e persistentes,
impulsos ou imagens que são vivenciadas, em
algum momento durante o distúrbio, inapropriado
e que causa marcada ansiedade ou estresse.

43. A algofobia se refere ao medo irracional de

a) Dor.
b) Lugares abertos.
c) Mar.
d) Mudanças.

44. O distúrbio em que a pessoa tem medo e evita estar
em lugares ou situações nas quais a fuga possa
ser difícil ou nas quais a ajuda possa não estar
disponível no caso de incapacidade súbita é também
denominado

a) Agorafobia.
b) Agrafobia.
c) Ailurofobia.
d) Claustrofobia.

45. No manejo inicial de pacientes portadores de
transtorno do pânico não complicado, pode-se
utilizar quaisquer das opções terapêuticas a seguir,
exceto uma delas. Assinale-a.

a) Bupropiona.
b) Citalopram.
c) Paroxetina.
d) Sertralina.
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46. Em relação aos transtornos alimentares, todas as
afirmações a seguir são verdadeiras, exceto uma
delas. Assinale-a.

a) Pacientes com anorexia nervosa apresentam um
índice maior de depressão maior, ansiedade,
transtornos obsessivo compulsivos e fobia social.

b) Pacientes com bulimia nervosa apresentam
comorbidades com depressão e abuso de
substâncias psicoativas.

c) Não existem variações significativas de
prevalência da doença entre populações de
culturas diferentes, como ocidentais e asiáticas.

d) Parece haver uma tendência de ocorrência
familiar da anorexia nervosa.

47. Ataques irresistíveis de sono relaxante que ocorrem
diariamente há mais de três meses, com episódios
breves de perda bilateral do tônus muscular,
associadas a emoções intensas e  intrusões
recorrentes de elementos de movimentos rápidos
dos olhos (REM) na transição entre o sono e a vigília,
com alucinações hipnopômpicas ou hipnagógicas
ou paralisia do sono no início ou no final dos
episódios de sono. O transtorno não é devido e nem
está associado a efeitos diretos  de uma substãncia
ou outra condição médica geral. Essa descrição é
compatível, segundo o DSM-IV, com

a) Catatonia.
b) Hiperssonia idiopática.
c) Narcolepsia.
d) Síndrome de Kleine-Levin.

48. No transtorno de estresse pós-traumático, uma
característica que o diferencia de outras situações
é

a) a imaginação de uma situação fictícia
assustadora.

b) a reexperiência do fenômeno estressante já vivido
ou testemunhado.

c) o medo de algo imaginário e inexplicado.
d) o pensamento recorrente sobre fatos não

relacionados à vida real.

49. Níveis patológicos de dissociação da identidade
estão fortemente relacionados à

a) abuso de drogas psicoativas.
b) depressão.
c) idade avançada.
d) trauma.

50. Em relação às parafilias, considere as seguintes
afirmações.

I. Abandono parental, recorrência de abuso sexual,
físico e psicológico, exposição à violência
parental, prostituição ou intoxicação crônica,
costumam compor os cenários cotidianos de
pessoas com parafilias e agressores sexuais.

II. Há associação de parafilia com anormalidades
da estrutura cerebral, onde uma organização
neural anormal gera uma desvantagem social,
com intenções anormais e julgamento social
comprometido e diminuição do auto-controle
sobre impulsos anti-sociais.

III. A definição, segundo o DSM-IV, de fetichismo
transvéstico contempla quadros em que, por um
período de pelo menos 6 meses, um homem
heterossexual apresenta, de forma recorrente,
desejos, fantasias ou comportamentos sexuais
envolvendo travestismo que causam desconforto
ou comprometem suas atividades sociais,
ocupacionais ou outras áreas importantes.

Assinale a alternativa correta.

a) Todas as afirmações são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

51. Os transtornos da personalidade são definidos no
DSM-IV como um padrão duradouro de experiências
internas e comportamentais que se desviam
marcadamente das expectativas da cultura do
indivíduo. Esse padrão é manifestado por desvios
em duas (ou mais) das seguintes áreas:

a) Afetividade, cognição, controle dos impulsos e
relacionamento interpessoal.

b) Afetividade, cognição, humor, memória.
c) Atenção, afetividade, memória e controle dos

impulsos.
d) Atenção, cognição, humor e memória.

52. Considere a seguinte descrição: Um padrão de
emocionalidade extrema e busca por atenção,
iniciando na juventude e se apresentando em uma
variedade de contextos, como: sentindo-se
desconfortável quando não é o centro das atenções:
interações com outras pessoas geralmente
caracterizado por sexualidade inapropriadamente
sedutora ou comportamento provocante, rápida
mudança e superficialidade de emoções, uso da
aparência para chamar a atenção para si, estilo de
discurso  excessivamente impressionista e sem
detalhes, auto-dramatização, teatralidade e
expressão exagerada das emoções e facilmente
influenciável por outras pessoas ou circunstâncias.
Considere também os relacionamentos mais íntimos
do que eles realmente são. Assinale a alternativa
que apresenta o transtorno de personalidade
correspondente.

a) Transtorno anti-social.
b) Transtorno esquizóide.
c) Transtorno histriônico.
d) Transtorno narcisístico.
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53. Nos transtornos do déficit de atenção e
hiperatividade, todas as substâncias listadas a
seguir mostram resultados de efetividade, exceto:

a) Dextroanfetamina.
b) Fluoxetina.
c) Metanfetamina.
d) Metilfenidato.

54. Considere as seguintes afirmações:

I. Os homens idosos apresentam o maior índice
de suicídios em relação a outros grupos etários,
em contraste com o maior índice de tentativas
de suicídios em mulheres jovens.

II. A doença depressiva, as doenças físicas
desabilitantes, o isolamento social e a dor
crônica são fatores associados à morte por
suicídio em idosos.

III. Sintomas depressivos estão associados a uma
maior mortalidade e predizem o declínio cognitivo
subseqüente e a demência.

Assinale a alternativa correta.

a) Todas as afirmações são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

55. Assinale a alternativa correta.

a) O uso concomitante de lítio e aspirina resulta
no aumento da concentração sérica de lítio.

b) O uso concomitante de lítio e diuréticos
tiazídicos pode ocasionar aumento da
concentração sérica do lítio.

c) O uso concomitante de lítio e indometacina
resulta na diminuição da concentração sérica
do lítio.

d) O uso concomitante de lítio e manitol pode
aumentar a concentração sérica do lítio.

56. Criança com três anos de idade, a ingesta
persistente ou recorrente de substâncias não
nutritivas, pelo menos duas vezes por mês, por três
meses, sem outras alterações mentais ou
comportamentais, num comportamento alimentar
diverso do padrão cultural onde vive. Segundo o
DSM-IV, essa descrição é diagnosticada como

a) Anorexia.
b) Bulimia.
c) Corpofagia.
d) Pica.

57. Paciente se torna desinibido, com atitudes pouco
diplomáticas, impulsivo, grosseiro, sem empatia e
sem qualquer preocupação com os sentimentos dos
outros. Não faz planos e demonstra pouco ou
nenhuma preocupação com sua doença ou futuro.
O humor é irritável e lábil, com momentos de euforia.
Esta jocoso e inconveniente. Há perda de moderação
social e familiaridade indevida com estranhos.
Apesar das alterações comportamentais, não
apresenta déficits neurológicos e linguagem,
memória e visão estão normais. Esse quadro é
muito sugestivo de

a) Doença de Parkinson.
b) Doença de Alzheimer.
c) Demência.
d) Síndrome orbitofrontal.

58. Desde os doze anos de idade, paciente apresenta
múltiplos tiques motores e vocais,  várias vezes ao
dia, quase que diariamente, por mais de um ano.
Nunca houve um período livre dos tiques por mais
de 3 meses consecutivos. Não há qualquer outra
condição médica geral  ou efeito de substância que
possam ser atribuídas como causa. O diagnóstico
mais provável é de

a) Distrofia muscular de Duchenne.
b) Doença de Huntington.
c) Doença de Tourette.
d) Doença de Wilson.

59. Considere as seguintes afirmações, sobre o paciente
suicida:

I. A ausência de planos futuros, desistência de seus
bens pessoais, elaboração de um testamento e
perda pessoal recente significam um risco
aumentado de suicídio.

II. Os fatores de risco social e psiquiátrico para o
suicídio incluem tentativa prévia, antecedentes
de doença psiquiátrica crônica, alta hospitalar
recente, solidão, desemprego e
responsabilização por apresentar sintomas
depressivos.

III. Medidas úteis para cuidar de um paciente
depressivo suicida internado incluem a busca,
no momento da internação, por pertences que
possam ser utilizados para o suicídio, e essa
busca deve ser repetida todas as vezes em que
houver exacerbação da ideação suicida.

Assinale a alternativa correta.

a) Todas as afirmações são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

60. Em relação à eletroconvulsoterapia, todas as
afirmações a seguir são verdadeiras, exceto uma
delas. Assinale-a.

a) A eletroconvulsoterapia é efetiva, mesmo em
pacientes que falharam na resposta a um ou mais
medicamentos ou tratamento combinado.

b) A eletroconvulsoterapia unilateral é mais efetiva
do que a bilateral, mas parece ter mais efeitos
cognitivos adversos.

c) É efetiva tanto nas formas psicóticas quanto nas
não-psicóticas de depressão.

d) Geralmente, 8 a 12 sessões são necessárias.




