SELEÇÃO PARA COOPERAÇÃO DE MÉDICOS
Edital n. 01/2009

PSIQUIATRIA
Código 137
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO.
Elas fazem parte da sua prova.
Este caderno contém as questões de Cirurgia Geral, Clínica Médica,
Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria e Saúde Pública e Conhecimentos Específicos.
Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no final deste caderno.
Ao receber a Folha de Respostas:
confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção;
assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra
correspondente à resposta solicitada em cada questão;
assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta
não será computada se houver marcação de mais de uma
alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.
NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA.
No período estabelecido para a realização da prova, está incluído o tempo necessário à transcrição
das respostas do rascunho para a Folha de Respostas.
ATENÇÃO: Conforme estabelecido no Edital n. 01/2009-UNIMED-BH, ―Será proibido, […] fazer uso
ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, pagers, beep […] ou qualquer
outro equipamento eletrônico. O uso […] determinarão a exclusão do candidato do processo
seletivo […].‖ (Item 7.20)
Nos termos do subitem 7.27 do Edital n. 01/2009-UNIMED-BH, ao terminar as provas ou findo o
prazo limite para sua realização, o candidato deverá entregar ao aplicador de sala o caderno de
questões da prova objetiva e a folha de respostas da prova objetiva devidamente preenchida e
assinada.

DURAÇÃO TOTAL DA PROVA: CINCO HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a).

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno
contém, ao todo, 70 (setenta) questões objetivas

cada

uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim
distribuídas: 4 (quatro) questões de Cirurgia Geral, 4
(quatro) questões de Clínica Médica, 4 (quatro) questões de
Ginecologia/Obstetrícia, 4 (quatro) questões de Pediatria e
4 (quatro) questões de Saúde Pública e 50 (cinquenta)
questões

de

Conhecimentos

Específicos,

todas

perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao
aplicador de provas, para que ele tome as providências
necessárias.
Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe
caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.
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 Conhecimentos Gerais
CIRURGIA GERAL
Questão 1
Em relação aos níveis de potássio do organismo, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) A maioria do potássio corporal encontra-se no espaço intracelular.
B) A hipomagnesemia geralmente acompanha a hipopotassemia.
C) As alterações eletrocardiográficas tendem a aparecer mais quando existe aumento
rápido do potássio.
D) O uso de bicarbonato de sódio ou de gluconato de cálcio são medidas importantes
para diminuição dos níveis séricos de potássio.

Questão 2
Em relação aos níveis de cálcio no organismo, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) A diminuição de albumina sérica favorece a diminuição do cálcio sérico total.
B) O diagnóstico de hipocalcemia deve basear-se no cálcio ionizado e não no nível total
sérico.
C) A depleção de magnésio pode determinar hipocalcemia.
D) A pancreatite e a rabdomiólise são causas de hipercalcemia.

Questão 3
Em relação à trombose venosa profunda de membros inferiores e tromboembolismo,
assinale a afirmativa INCORRETA.
A) A dor na panturrilha e coxa tende a melhorar com o repouso e a elevação do membro
acometido.
B) Com o exame de mapeamento duplex, pode-se determinar se o trombo é recente ou
antigo.
C) O sinal mais característico, porém não específico de trombose venosa da panturrilha,
é a limitação da dorsiflexão do pé.
D) Por ser um comprometimento venoso, não há risco de isquemia do membro afetado.
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Questão 4
Em relação à avaliação pré-operatória do paciente cirúrgico, assinale a afirmativa
INCORRETA.
A) A anemia predispõe a defeitos de cicatrização e infecção.
B) A história e o exame físico são os meios mais efetivos para se identificar fatores de
risco associados.
C) A idade cronológica é um dos melhores parâmetros para se avaliar o risco cirúrgico.
D) O percentual de peso perdido em decorrência do problema atual guarda relação com
a incidência de complicações pós-operatórias.
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CLÍNICA MÉDICA
Questão 5
Em relação aos distúrbios funcionais da tireoide, é CORRETO afirmar que
A) a maioria dos adultos com bócio endêmico têm hipotireoidismo.
B) bradicardia sinusal, anemia, constipação intestinal e menorragia são manifestações
do hipotireoidismo.
C) níveis séricos elevados do hormônio tireoestimulante
hipertireoidismo primário.

são encontrados no

D) no hipertireoidismo secundário a captação de iodo radioativo está diminuída.

Questão 6
Em relação à tromboembolia pulmonary, é INCORRETO afirmar que
A) d-dímero inferior a 300 ng/ml é uma forte evidência a favor de sua presença.
B) dor torácica, dispneia, tosse e hemoptise são as manifestações mais comuns.
C) menos de 10% dos pacientes com quadro fatal receberam tratamento, pois o
diagnóstico geralmente não é feito ante-mortem.
D) o uso do anticoagulante oral warfarina sódica na gravidez é absolutamente
contraindicado.

Questão 7
Analise as seguintes afirmativas sobre a doença vascular cerebral isquêmica.
I. Infartos lacunares geralmente são de bom prognóstico, com resolução parcial ou
completa, em até seis semanas.
II. No ataque isquêmico transitório, o déficit clínico se resolve completamente, em até
24 horas.
III. Para limitar a deterioração, se o déficit continua a progredir nas primeiras horas,
sempre se inicia a heparinização, mesmo que haja algum risco.
A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
B) apenas a afirmativa II está correta.
C) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
D) todas as afirmativas estão corretas.
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Questão 8
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I estabelecendo a melhor correlação
entre as classes de medicamentos hipotensores e seus possíveis efeitos ou limitações.
COLUNA I

COLUNA II

1. Bloqueadores beta-adrenérgicos

(

)

Agravamento de insuficiência
arterial periférica

(

)

Edema

(

)

Menor efeito em negros

(

)

Tosse

2. Bloqueadores do canal de cálcio
3. Bloqueadores dos receptores de
angiotensina
4. Inibidores da enzima conversora de
angiotensina

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA.
A) (4) (3) (1) (2)
B) (2) (1) (4) (3)
C) (1) (3) (2) (4)
D) (1) (2) (3) (4)
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GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
Questão 9
Um dos exames propedêuticos para avaliação indireta da ovulação é a biópsia
endometrial.
O dia do ciclo menstrual em que deve ser realizado esse exame é o
A) 3º.
B) 14º.
C) 20º.
D) 26º.

Questão 10
O tratamento da Tensão Pré-Menstrual (TPM) é feito de acordo com os sinais e sintomas
predominantes e geralmente deve ser iniciado sete a dez dias antes da data provável da
menstruação.
Assinale a classe farmacológica indicada para o tratamento da TPM grave e do distúrbio
disfórico pré-menstrual.
A) Inibidores da recaptação de serotonina
B) Ansiolíticos
C) Diuréticos
D) Anticoncepcionais orais cíclicos
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Questão 11
Analise as seguintes afirmativas concernentes à caracterização, ao tratamento e aos
exames complementares na pré-eclâmpsia leve.
I. Caracterização: elevação da pressão arterial materna acima de 140/90 mmHg em
qualquer idade gestacional, em gestante previamente normotensa.
II. Tratamento: ambulatorial com avaliações semanais e repouso domiciliar em
decúbito lateral esquerdo, se situação clínica estável.
III. Exames complementares: função renal (proteinúria de 24 horas, ureia, creatinina,
ácido úrico) hemograma com plaquetas, função hepática (TGO, TGP e LDH)
repetidos, semanalmente, se clínica estável.
A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) apenas a afirmativa I é verdadeira.
B) apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
C) apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
D) todas as afirmativas são verdadeiras.

Questão 12
Analise as seguintes afirmativas concernentes aos períodos clínicos do trabalho de parto
e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.
(

)

O primeiro período compreende o início do trabalho de parto, com a presença de
contrações (duas contrações com duração de 15 segundos durante um período de
10 minutos) até a dilatação completa do canal cervical.

(

)

O segundo período começa com a dilatação do colo completa (10 cm) e se encerra
com a expulsão total do feto.

(

)

O terceiro período compreende a expulsão da placenta.

(

)

O quarto período compreende a fase de observação e visa identificar qualquer
anormalidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
A) (V) (F) (V) (F)
B) (V) (V) (F) (F)
C) (F) (F) (F) (V)
D) (F) (V) (V) (V)
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 PEDIATRIA
Questão 13
Em crianças, a tétrade clássica de taquicardia, taquidispneia, hepatomegalia e aumento
do índice cardiotorácico ao RX de tórax em PA, sugerem fortemente o diagnóstico de
A) insuficiência renal aguda.
B) insuficiência respiratória obstrutiva (asma).
C) insuficiência cardíaca congestiva.
D) desidratação aguda do segundo grau.

Questão 14
São causas maternas de retardo do crescimento intrauterino, EXCETO
A) obesidade.
B) fumo.
C) álcool.
D) hemoglobinopatia SS.

Questão 15
Uma criança do sexo masculino, saudável ao nascimento, apresenta-se com peso de
3.200 gramas e estatura de 50,0 cm. Espera-se que, se tiver um crescimento e
desenvolvimento normais, com um ano de vida, esteja aproximadamente com
A) 7,0 Kg e 70 cm.
B) 9,5 Kg e 75 cm.
C) 10,5 Kg e 80 cm.
D) 11,0 Kg e 83 cm.

Questão 16
Assinale a droga que NÃO causa Síndrome de Abstinência Neonatal.
A) Difenidramina
B) Diazepan
C) Imipramina
D) Dipirona
9

SAÚDE PÚBLICA
Questão 17
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I relacionando cada estudo com a
respectiva medida de associação.
COLUNA I

COLUNA II

1. Ecológico

(

)

Odds Ratio

2. Caso-Controle

(

)

Risco Relativo

3. Seccional

(

)

Razão de Médias

4. Coorte

(

)

Razão de Prevalência

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA.
A) (2) (4) (1) (3)
B) (4) (2) (3) (1)
C) (3) (4) (2) (1)
D) (3) (1) (2) (4)

Questão 18
O estudo empreendido por Selikoff & Hammond para esclarecer os riscos associados à
exposição ao asbesto utilizou um grupo de trabalhadores, numa indústria de asbestos
identificados retrospectivamente e os comparou com um grupo de sujeitos não exposto da
população que não tinha contato com a empresa. A partir do exame de registros médicos
da empresa e do sistema de informação da mortalidade, encontrou-se uma associação
forte e significante entre exposição ocupacional ao asbesto e óbitos por cânceres de
pulmão, estômago e cólon.
Esse é um estudo caracterizado como:
A) seccional.
B) caso-controle.
C) coorte histórica.
D) ecológico.
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Questão 19
A participação da população no controle dos serviços de saúde prevista no Sistema Único
de Saúde – SUS é viabilizada pela
A) mobilização das comunidades por meio dos conselhos profissionais.
B) atuação das entidades representativas das comunidades nos diferentes níveis do
sistema.
C) integração dos serviços de saúde às necessidades da comunidade.
D) participação das comunidades nas campanhas de saúde.

Questão 20
Em relação ao financiamento do SUS, analise as seguintes afirmativas.
I.

As atividades hospitalares são pagas por meio das AIH’s que usam como critério o
pagamento por procedimento.

II.

O repasse de recursos da União para os municípios depende do tipo de gestão em
que o município se encontra.

III.

A forma de financiamento para a saúde surgida a partir do SUS deve conjugar
recursos da União, Estados e Municípios em percentuais equivalentes.

A análise permite concluir que
A) está correta apenas a afirmativa I.
B) estão corretas todas as afirmativas.
C) estão corretas apenas as afirmativas II e III.
D) estão corretas apenas as afirmativas I e II.
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Conhecimentos Específicos

Questão 21
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I associando os sintomas descritos à
sua respectiva denominação psicopatológica.
COLUNA I

COLUNA II

1. Alucinações cinestésicas

(

)

delírio de infestação

2. Cenostopatia

(

)

diminuição global da atenção

(

)

sensações alteradas de movimentos do corpo

(

)

sensações alteradas nas vísceras e no corpo
(ex. fígado despedaçando)

3. Hipoprosexia
4. Síndrome de Ekbom

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA.
A) (2) (1) (4) (3)
B) (4) (3) (1) (2)
C) (1) (3) (4) (2)
D) (4) (3) (2) (1)

Questão 22
Em relação ao juízo da realidade e suas alterações é INCORRETO afirmar que
A) as crenças culturais, mesmo se apresentam conteúdo absurdo, não podem ser
classificadas como sintomas psicopatológicos.
B) as ideias delirantes são impenetráveis, incapazes de serem atingidas pelo contato
empático entre pacientes e entrevistadores.
C) as ideias deliroides são secundárias a alterações em outras áreas da atividade mental
e psicologicamente compreensíveis.
D) as ideias prevalentes são baseadas em motivações afetivas e vivenciadas como
egodistônicas pelo indivíduo que as produz.
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Questão 23
Analise as seguintes afirmativas sobre a semiologia psiquiátrica e assinale com V as
Verdadeiras e com F as Falsas.
(

)

Sinais comportamentais objetivos são seus signos de maior interesse.

(

)

Sinais são inferidos pela observação direta do paciente.

(

)

Sintomas são interpretados da mesma forma em diversas culturas.

(

)

Sintomas são vivências subjetivas relatadas pelos pacientes.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
A) (V) (F) (V) (F)
B) (F) (V) (F) (V)
C) (V) (F) (F) (V)
D) (F) (V) (V) (F)

Questão 24
Com relação aos critérios de normalidade e doença em psicopatologia, assinale a
afirmativa INCORRETA.
A) Definem a normalidade como ausência de doença.
B) Exigem avaliação crítica porque relacionam-se com conceitos controversos.
C) Variam de acordo com os fenômenos específicos com os quais trabalhamos.
D) Variam de acordo com as opções filosóficas do profissional.
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Questão 25
Analise as seguintes afirmativas sobre o diagnóstico em psiquiatria e assinale com V as
Verdadeiras e com F as Falsas.
(

)

Dados clínicos são preponderantes na sua formulação.

(

)

Exames complementares são essenciais para a sua formulação.

(

)

Mecanismos etiológicos podem ser evidenciados em alguns quadros.

(

)

Vivências estressantes antes da eclosão do quadro, definem a sua natureza
psicogênica.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
A) (V) (F) (V) (F)
B) (F) (V) (F) (V)
C) (V) (F) (F) (V)
D) (F) (V) (V) (F)

Questão 26
Algumas características do paciente devem ser observadas para a condução adequada
da entrevista inicial em psiquiatria.
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I fazendo a relação das características
do paciente com o tipo de entrevista mais adequado.
COLUNA I
1. Entrevista aberta

baixo

nível

(

)

(

)

paciente organizado, de inteligência normal,
fora do estado psicótico

(

)

paciente muito tímido, ansioso, paranoide

2. Entrevista estruturada
3. Entrevista objetiva
(perguntas neutras)

COLUNA II
paciente desorganizado, de
intelectual, em estado psicótico

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA.
A) (1) (2) (3)
B) (3) (2) (1)
C) (2) (3) (1)
D) (2) (1) (3)
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Questão 27
Com relação às demências, é CORRETO afirmar que
A) demência do tipo Alzheimer é a mais prevalente apenas nos grupos etários acima dos
70 anos.
B) demência vascular é a mais prevalente nas faixas etárias entre 60 e 70 anos.
C) doenças reversíveis e potencialmente tratáveis podem ocorrer em até 15% das
pessoas demenciadas.
D) traumatismos cranianos podem produzir demências apenas quando forem repetitivos,
como nos pugilistas.

Questão 28
Analise as seguintes afirmativas concernentes ao diagnóstico da demência do tipo
Alzheimer.
I. Alterações da memória costumam ser precoces e proeminentes.
II. Alterações do pensamento, como delírios, indicam que se trata de outro transtorno
comórbido.
III. Déficits cognitivos
ocupacional.

causam

comprometimento

do

funcionamento

social

e

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão CORRETAS
A) apenas as afirmativas I e II.
B) apenas as afirmativas I e III.
C) apenas as afirmativas II e III.
D) todas as afirmativas.

Questão 29
Paciente masculino de 68 anos, com história pregressa de hipertensão arterial e
progressivo comprometimento cognitivo, foi conduzido a um serviço médico porque
apresentou, na última noite, piora abrupta dos sintomas cognitivos e confusão mental.
O diagnóstico mais provável seria
A) demência vascular.
B) doença de Alzhemeir.
C) doença de Parkinson.
D) síndrome psico-orgânica focal.
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Questão 30
Analise as seguintes afirmativas em relação ao delirium e assinale a afirmativa
INCORRETA.
A) As drogas utilizadas em tratamentos psiquiátricos, inclusive o lítio, representam uma
causa comum de delirium.
B) A idade avançada e ser do sexo masculino constituem fatores de risco para o
desenvolvimento do delirium.
C) O EEG pode ser um exame complementar útil no diagnóstico diferencial do delirium,
com relação à depressão.
D) O delirium é um
subdiagnosticado.

transtorno

comum,

apesar

de

ser

sub-reconhecido

e

Questão 31
Analise as seguintes afirmativas concernentes aos transtornos mentais devidos a uma
condição médica geral e assinale a afirmativa INCORRETA.
A) A melhora da causa infecciosa não está relacionada com a correspondente melhora
dos transtornos psicóticos.
B) O prognóstico das condições depressivas comórbidas ao uso de substâncias é melhor
do que nas depressões primárias.
C) Os sintomas de ansiedade secundária apresentam as mesmas características da
ansiedade primária.
D) O tratamento dos transtornos secundários do
comportamentais, como melhorar a higiene do sono.

sono

incluem

medidas

Questão 32
Analise as seguintes características relacionadas à intoxicação aguda por uso de álcool e
assinale a alternativa INCORRETA.
A) Atenção e julgamento comprometidos
B) Desinibição e agressividade
C) Hipotensão e hipotermia
D) Midríase ou, em caso de anóxia, miose
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Questão 33
Entre os sintomas apresentados abaixo, assinale a sequência mais sugestiva de
intoxicação aguda por sedativos e hipnóticos.
A) Amnésia anterógrada, instabilidade de humor com agressividade, atenção
comprometida, marcha instável, nível de consciência reduzido, lesões cutâneas
eritematosas ou bolhas
B) Apatia e letargia, argumentação, agressividade, julgamento comprometido, retardo
psicomotor, alucinações
C) Bradicardia, arritmias cardíacas, hipertensão, fraqueza muscular, convulsões
D) Euforia e desinibição, instabilidade do humor, ilusões auditivas, visuais ou táteis,
alucinações com orientação, comportamento estereotipado repetitivo

Questão 34
Analise as seguintes indicações dos benzodiazepínicos no tratamento da abstinência de
álcool e assinale com V as Verdadeiras e com F as Falsas.
(

) Alucinose

(

) Convulsões por abstinência

(

) Delirium tremens

(

) Tremor e agitação moderada

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
A) (V) (F) (V) (F)
B) (F) (V) (F) (V)
C) (V) (V) (V) (V)
D) (F) (V) (V) (V)
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Questão 35
Determinadas
esquizofrenia.

características

clínicas

permitem

o

diagnóstico

de

subtipos

de

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I fazendo a relação das características
do quadro com o subtipo da esquizofrenia.
COLUNA I
1. Depressão pós-esquizofrenia

(

2. Esquizofrenia
pseudoneurótica
3. Esquizofrenia simples

COLUNA II
) quadro de ansiedade flutuante com fobias,
sentimentos
ambivalentes,
sexualidade
caótica, sem sintomas psicóticos explícitos e
graves.

(

) perda gradual do impulso e ambição, sem
alucinações ou delírios persistentes.

(

) sintomas depressivos semelhantes aos da fase
residual da esquizofrenia ou pelo uso de
antipsicóticos, maior risco de suicídio.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA.
A) (1) (2) (3)
B) (3) (2) (1)
C) (2) (3) (1)
D) (2) (1) (3)

Questão 36
Analise as seguintes afirmativas concernentes à esquizofrenia refratária.
I.

Clozapina é o antipsicótico mais eficaz no seu tratamento.

II. Doenças crônicas como a esquizofrenia são refratárias ao tratamento.
III. Sexo masculino apresenta maior predisposição.
A partir dessa análise, pode-se concluir que estão CORRETAS
A) apenas as afirmativas I e II.
B) apenas as afirmativas I e III.
C) apenas as afirmativas II e III.
D) todas as afirmativas.
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Questão 37
Analise as seguintes afirmativas concernentes às características clínicas das síndromes
depressivas.
I.

Depressão atípica: ocorre em transtorno uni ou bipolar e cursa com
hipersensibilidade, aspectos histriônicos, aumento da reatividade do humor e do
apetite.

II. Depressão psicótica: depressão grave que cursa com sintomas psicóticos que podem
ser humor congruente ou não.
III. Distimia: depressão duradoura que cursa com baixa autoestima, irritabilidade,
frequente sensação de cansaço, baixa capacidade de concentração, dificuldade de
tomar decisões.
A partir dessa análise, pode-se concluir que estão CORRETAS
A) apenas as afirmativas I e II.
B) apenas as afirmativas I e III.
C) apenas as afirmativas II e III.
D) todas as afirmativas.

Questão 38
A designação neurose de ansiedade corresponde ao diagnóstico atual de
A) Agorafobia.
B) Fobia Social.
C) Transtorno de Ansiedade Generalizada.
D) Transtorno de Pânico.

Questão 39
A associação entre ataques de pânico e agorafobia foi observada pela primeira vez por
A) J. Breuer.
B) J. M. DaCosta.
C) Karl Westphal.
D) S. Freud.
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Questão 40
Analise as seguintes afirmativas concernentes ao Transtorno Obsessivo-Compulsivo
(TOC) e assinale a afirmativa INCORRETA.
A) A ansiedade é aliviada quando ocorrem as compulsões.
B) Os pacientes com TOC têm crítica sobre os sintomas, considerando as compulsões
irracionais.
C) Os pacientes tentam
pensamentos ou ações.

neutralizar

os

pensamentos

obsessivos

com

outros

D) O prognóstico do TOC está relacionado ao conteúdo do pensamento obsessivo.

Questão 41
Em relação aos transtornos somatoformes é CORRETO afirmar que,
A) na hipocondria, não há comprometimento do desempenho psicossocial do paciente
porque nenhuma doença física está associada.
B) no transtorno conversivo, a alteração do funcionamento corporal produz considerável
redução do desempenho.
C) no transtorno doloroso, indica-se a prescrição de analgésicos e sedativos para alívio
da dor e da ansiedade a essa associada.
D) no transtorno de somatização, as histórias médicas longas e complicadas são
elucidadas pelos exames físico e laboratoriais.

Questão 42
Em relação à dissociação, elemento central dos transtornos dissociativos, é INCORRETO
afirmar que
A) representa uma autodefesa frente a um trauma psicológico.
B) ajuda a pessoa a se distanciar do trauma no momento em que esse ocorre.
C) favorece a elaboração do evento traumático.
D) cria uma situação na qual os conteúdos mentais coexistem em uma consciência
paralela.
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Questão 43
Assinale a alternativa que melhor representa uma das características essenciais da
Bulimia Nervosa.
A) A indução de diarreia após episódio de compulsão periódico.
B) O ato de ingerir pequenas quantidades de comida o dia inteiro (beliscar).
C) O vômito autoinduzido.
D) O uso crônico de métodos diuréticos para desinchar.

Questão 44
Assinale o quadro psiquiátrico relacionado com o Sinal de Russel.
A) Bulimia Nervosa
B) Epilepsia temporal
C) Transtorno de Personalidade Antissocial
D) Transtorno Histriônico de Personalidade

Questão 45
Analise as seguintes afirmativas concernentes aos transtornos do sono e assinale a
alternativa INCORRETA.
A) A parassonia se instala de forma insidiosa durante o sono, sendo recordada ao
despertar.
B) A síndrome de apneia do sono pode levar à sonolência excessiva ou à
insônia.
C) As mudanças de turnos podem estar relacionadas com transtornos do sono e
sintomas somáticos.
D) O álcool pode ajudar a induzir o sono, mas frequentemente, provoca despertares
noturnos.
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Questão 46
Considerando os transtornos psiquiátricos do puerpério, assinale a alternativa
INCORRETA.
A) A diminuição súbita das concentrações de estrógenos e progesterona após o parto se
relaciona com a etiologia da psicose pós-parto.
B) A psicose pós-parto pode ser sugestiva de transtornos bipolares.
C) A psicose pós-parto se caracteriza por depressão, delírios e pensamentos suicidas.
D) O tratamento com estrógeno e progesterona é eficaz na psicose pós-parto.

Questão 47
As seguintes características são encontradas nos transtornos de personalidade, EXCETO
A) associam-se a padrões comportamentais anormais em diversos aspectos do
psiquismo e da vida social.
B) ocasionam sofrimento psíquico do qual o paciente se apercebe em fases mais tardias
da vida.
C) ocorrem independentemente da presença de lesões cerebrais evidentes ou outros
transtornos psiquiátricos.
D) relacionam-se com comportamentos mal-adaptativos que produzem dificuldades para
as pessoas próximas do paciente, mas não para esse.

Questão 48
Analise as seguintes características clínicas concernentes aos relacionamentos
interpessoais nos diversos tipos de transtornos de personalidade.
I.

Antissocial

facilidade de estabelecer e manter relações.

II. Borderline

sentimentos intensos, mas instáveis.

III. Paranoide

desconfiança excessiva.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão CORRETAS
A) apenas as afirmativas I e II.
B) apenas as afirmativas I e III.
C) apenas as afirmativas II e III.
D) todas as afirmativas.
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Questão 49
Inibição social, sentimento de inadequação e hipersensibilidade caracterizam o seguinte
transtorno de personalidade:
A) borderline.
B) dependente.
C) esquiva.
D) esquizotípica.

Questão 50
Com relação ao comportamento de uma pessoa com transtorno de identidade de gênero,
marque com V as afirmativas verdadeiras e com F as Falsas.
(

) Ela pode se sentir atraída por pessoas de ambos os sexos.

(

) Ela pode se sentir atraída por pessoas do mesmo sexo.

(

) Ela pode se sentir atraída por pessoas do sexo oposto.

(

) Ela pode não apresentar atração sexual por outra pessoa.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
A) (F) (V) (F) (V)
B) (F) (V) (F) (F)
C) (V) (V) (F) (V)
D) (V) (V) (V) (V)

Questão 51
Considerando a entrevista psiquiátrica do paciente com retardo mental, assinale a
alternativa que expressa a atitude correta do médico.
A) Explicitar ao paciente a impressão de que seu mau comportamento é a causa do
encaminhamento.
B) Fazer ao paciente perguntas direcionadas.
C) Orientar a entrevista pela idade mental do paciente.
D) Solicitar presença do cuidador na entrevista.
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Questão 52
Criança apresentando baixa estatura, hipotonia, obesidade, mãos e pés pequenos,
microorquia e criptorquidia, problemas ortopédicos, testa proeminente e estreitamento
temporal. História de comportamento compulsivo e agressividade, com hiperfagia e
impulsividade, automutilação da pele e retardo mental moderado.
Nesse caso, o diagnóstico provável é
A) síndrome de Algelman.
B) síndrome de Down.
C) síndrome de Prader-Willi.
D) síndrome de Williams.

Questão 53
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I associando os sintomas descritos a
seu respectivo diagnóstico sindrômico.
COLUNA I

COLUNA II

1. Síndrome de Asperger

(

) sintomas amnésicos agudos induzidos pelo álcool.

2. Síndrome de Briquet

(

) sintomas
álcool.

(

) transtorno na interação social e excentricidades
comportamentais sem atraso no desenvolvimento
da linguagem.

(

) transtorno de somatização.

3. Síndrome de Korsakoff
4. Síndrome de Wernicke

amnésicos

crônicos

produzidos

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA.
A) (2) (1) (4) (3)
B) (3) (4) (2) (1)
C) (4) (3) (1) (2)
D) (1) (3) (4) (2)
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pelo

Questão 54
M, 50 anos, sexo feminino, portadora de artrite reumatoide, em uso frequente de agentes
anti-inflamatórios, apresenta também diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar (TAB).
Dos estabilizadores de humor abaixo, assinale o que deveria ser evitado.
A) Carbonato de lítio.
B) Divalproato.
C) Topiramato.
D) Quetiapina

Questão 55
Considere as seguintes afirmativas em relação à perícia psiquiátrica e assinale com V as
Verdadeiras e com F as Falsas.
(

) O perito psiquiatra deverá explicitar ao periciado que não está ali na condição de
médico assistente.

(

) O perito psiquiatra deverá explicitar ao periciado que está ali por determinação do
juiz.

(

) O perito psiquiatra deverá certificar-se de que o examinando tem conhecimento da
finalidade da perícia.

(

) O perito psiquiatra
confidencialidade.

deverá

informar

ao

examinando

a

regra

da

não

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
A) (F) (V) (F) (V)
B) (F) (V) (F) (F)
C) (V) (V) (F) (V)
D) (V) (V) (V) (V)

Questão 56
Assinale o agente farmacológico que seria a primeira opção para o tratamento de
pacientes com Fobia Social.
A) Antagonistas beta-adrenérgicos
B) Benzodiazepínicos
C) IMAO
D) ISRS
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Questão 57
P., 30 anos, procura atendimento em um pronto atendimento apresentando priapismo.
Durante a anamnese, relata estar em uso de antidepressivo.
Assinale a medicação que provavelmente o paciente está usando.
A) Imipramina
B) Bupropiona
C) Fluvoxamina
D) Trazodona

Questão 58
M, 28 anos, sexo feminino, busca atendimento em um serviço de urgência, acompanhada
pela família que relata história de transtorno afetivo bipolar, diagnosticado há quatro anos,
em uso contínuo de carbonato de lítio, 900 mg/dia, divalproato, 500 mg/dia e haloperidol,
10 mg. Apresenta quadro de confusão mental, rigidez muscular, tremores, sudorese,
temperatura axilar de 39 graus, agitação, taquicardia e pressão arterial elevada.
Assinale a hipótese diagnóstica mais provável para esse caso.
A) Distonia aguda induzida por haloperidol
B) Evento adverso pela interação das associações medicamentosas
C) Intoxicação por lítio
D) Síndrome neuroléptica maligna

Questão 59
Em relação ao uso de metilfenidato na tratamento do TDAH, assinale a afirmativa
INCORRETA.
A) É um agente eficaz e com excelente registro de segurança.
B) Pode exacerbar o transtorno de tique.
C) Pode provocar resposta paradoxal em crianças hiperativas.
D) Tem como efeitos adversos: dores de cabeça e de estômago, náusea e insônia.
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Questão 60
Assinale a alternativa que NÃO se relaciona com deficiência de tiamina.
A) Apatia e irritabilidade
B) Depressão e falta de concentração
C) Sintomas psicóticos, como paranoia de ciúmes
D) Síndrome de Korsakoff

Questão 61
Os seguintes transtornos mentais apresentam alta prevalência em idosos, EXCETO
A) esquizofrenia de início tardio.
B) fobias.
C) transtornos depressivos.
D) transtornos por uso de álcool.

Questão 62
As seguintes manifestações sintomatológicas da depressão são mais específicas dos
idosos, EXCETO
A) delirante.
B) retraimento social.
C) perdas cognitivas.
D) queixas somáticas.

Questão 63
Analise as seguintes alternativas referentes aos prognosticadores de comportamento
agressivo do paciente psiquiátrico e assinale a INCORRETA.
A) Abuso de álcool
B) Estado maníaco
C) História de abuso na infância
D) História de comportamento violento
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Questão 64
Analise as seguintes afirmativas referentes ao atendimento de pacientes vítimas de
violência sexual e assinale com V as Verdadeiras e com F as Falsas.
(

) Configura uma emergência e requer intervenção psiquiátrica imediata.

(

) Exige registro no prontuário que pode ser utilizado como prova em processos
criminais.

(

) Obriga o médico a examinar a(o) paciente mesmo que contrariamente à sua
vontade.

(

) Obriga o médico a encaminhar a vítima para serviços de medicina legal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
A) (F) (F) (V) (V)
B) (F) (V) (F) (V)
C) (V) (F) (F) (V)
D) (V) (V) (F) (F)

Questão 65
Em relação à medicina psiquiátrica de emergência, é INCORRETO afirmar que
A) pacientes psicóticos representam a única indicação para o procedimento de
tranquilização rápida.
B) pacientes com suspeita de abuso de substâncias não devem ser medicados antes
que se esclareça a situação.
C) pacientes não psicóticos com ansiedade grave podem ser acalmados com medidas
não medicamentosas.
D) pacientes com maior risco de reações distônicas podem receber doses alternadas de
antipsicótico e benzodiazepínico.
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Questão 66
O perfil de efeitos colaterais de um antidepressivo é importante na determinação da sua
escolha.
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I fazendo a relação dos efeitos
colaterais com os antidepressivos.
COLUNA I

COLUNA II

1. Bupropiona

(

) efeitos gastrointestinais

2. ISRS

(

) hipotensão ortostática

3. Trazodona

(

) convulsões

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA.
A) (1) (2) (3)
B) (3) (2) (1)
C) (2) (3) (1)
D) (2) (1) (3)

Questão 67
Analise as seguintes indicações dos antipsicóticos.
I.

Olanzapina no tratamento da depressão bipolar.

II. Pimozida nos quadros de TOC com tiques.
III. Risperidona no tratamento de agitação na demência.
A partir dessa análise, pode-se concluir que estão CORRETAS
A) apenas as indicações I e II.
B) apenas as indicações I e III.
C) apenas as indicações II e III.
D) todas as indicações.
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Questão 68
A Resolução do Conselho de Saúde Suplementar n. 11, publicada no Diário Oficial da
União em 4 de novembro de 1998, regulamenta os procedimentos em saúde mental.
De acordo com essa Resolução, é INCORRETO afirmar que
A) cita 30 dias de internação para os quadros psiquiátricos.
B) define a psicoterapia de crise (máximo de 12 sessões anuais).
C) desobriga de cobertura as tentativas de suicídio por serem atos voluntários.
D) obriga a cobertura para todos os transtornos mentais codificados na CID-10.

Questão 69
As seguintes afirmativas estão de acordo com a legislação referente à internação
psiquiátrica (Lei n. 10.216), EXCETO
A) deverá ser comunicada ao Ministério Público se realizada de maneira involuntária.
B) poderá ser indicada pelo médico, de maneira involuntária, por motivos de defesa
social.
C) será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus
motivos.
D) será compulsória, quando determinada por medida judicial.

Questão 70
A regra fundamental da Psicanálise é a
A) associação Livre.
B) atenção Flutuante.
C) interpretação.
D) transferência.
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AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE
RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS
NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

