MÉDICO - PSQUIATRIA
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
· Além deste caderno, você deverá ter recebido o CARTÃO-RESPOSTA para a
Prova Escrita Objetiva e o CADERNO DE RESPOSTA para a Prova Escrita
Discursiva (REDAÇÃO). Caso não tenha recebido o cartão ou o caderno de
reposta, peça-o ao fiscal.
· Verifique se este caderno contém SESSENTA questões.
· Verifique se seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem
no CARTÃO-RESPOSTA e na capa do CADERNO DE REDAÇÃO. Em caso
afirmativo, assine o cartão-resposta.
· Leia atentamente as instruções gerais que constam nos dois documentos.
· No CARTÃO-RESPOSTA, atribuir-se-á pontuação zero a toda questão com
mais de uma alternativa assinalada.
· Não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para cálculo, portar
material de consulta, nem copiar as alternativas no CARTÃO-RESPOSTA.
· O tempo disponível para esta prova, incluindo o preenchimento do CARTÃORESPOSTA, é de quarto horas e meia (13h às 17h 30min).
· Para preencher o CARTÃO-RESPOSTA, utilize caneta azul ou preta.
· Quando terminar, entregue ao fiscal o CARTÃO-RESPOSTA, o CADERNO DE
REDAÇÃO e o CADERNO DE QUESTÕES.
· O candidato que se retirar do local de realização desta prova, após três horas
e meia do seu início, poderá levar o caderno de questões.

APÓS O AVISO PARA INÍCIO DAS PROVAS, VOCÊ DEVERÁ
PERMANECER NO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO POR,
NO MÍNIMO, SESSENTA MINUTOS.
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PS: Stanislaw Ponte Preta era o pseudônimo
utilizado por Sérgio Porto para assinar parte de sua
obra, em especial sua produção humorística.

LÍNGUA PORTUGUESA

***

TEXTO I

QUESTÃO 1 - No último parágrafo do texto, o
narrador súbito interpela quem o lê, uma leitora,
que representa seu público leitor: “Como, minha
senhora?” Ao lançar mão desse procedimento,
o autor

Vamos acabar com esta folga
Stanislaw Ponte Preta
O negócio aconteceu num café. Tinha uma
porção de sujeitos, sentados nesse café,
tomando umas e outras. Havia brasileiros,
portugueses, franceses, argelinos, alemães, o
diabo.

(A) muda de assunto, demonstrando receio de
não agradar seus leitores.
(B) demonstra irritação e pouco controle dos
rumos da própria narrativa.
(C) evidencia estar consciente de ter quebrado
as expectativas dos leitores.
(D) hesita quanto a ter encontrado o final mais
adequado para sua narrativa.
(E) revela que sua narrativa é certamente
baseada em acontecimentos verídicos.

De repente, um alemão forte pra cachorro
levantou e gritou que não via homem pra ele ali
dentro. Houve a surpresa inicial, motivada pela
provocação e logo um turco, tão forte como o
alemão, levantou-se de lá e perguntou:
— Isso é comigo?
— Pode ser com
respondeu o alemão.

você

também

—

QUESTÃO 2 - No texto, “De repente”
(2º parágrafo) e “picardia” (6º parágrafo) podem
ser substituídos, sem alteração de sentido, por
respectivamente:

Aí então o turco avançou para o alemão e
levou uma traulitada tão segura que caiu no
chão. Vai daí o alemão repetiu que não havia
homem ali dentro pra ele. Queimou-se então
um português que era maior ainda do que o
turco. Queimou-se e não conversou. Partiu para
cima do alemão e não teve outra sorte. Levou
um murro debaixo dos queixos e caiu sem
sentidos.

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

provavelmente; elegância.
subitamente; malandragem.
subitamente; hesitação.
provavelmente; malandragem.
calmamente; agilidade.

QUESTÃO 3 - O registro coloquial é uma marca
bem característica não apenas do autor, mas
também da crônica como gênero. Um exemplo
desse coloquialismo está logo no começo do
texto em “Tinha uma porção de sujeitos,
sentados nesse café, tomando umas e outras.”
A construção frasal em registro mais formal que
mantém o mesmo sentido da frase empregada
pelo autor e que apresenta emprego do verbo
de acordo com a norma culta é:

O alemão limpou as mãos, deu mais um
gole no chope e fez ver aos presentes que o
que dizia era certo. Não havia homem para ele
ali naquele café. Levantou-se então um inglês
troncudo pra cachorro e também entrou bem. E
depois do inglês foi a vez de um francês, depois
de um norueguês etc. etc. Até que, lá do canto
do café levantou-se um brasileiro magrinho,
cheio de picardia para perguntar, como os
outros:
— Isso é comigo?

(A) Haviam diversos sujeitos, sentados nesse
café, tomando umas e outras.
(B) Haviam uma porção de sujeitos, sentados
nesse café, tomando umas e outras.
(C) Encontravam-se uma porção de sujeitos,
sentados nesse café, tomando umas e
outras.
(D) Havia diversos sujeitos, sentados nesse
café, tomando umas e outras.
(E) Tinham diversos sujeitos, sentados nesse
café, tomando umas e outras.

O alemão voltou a dizer que podia ser.
Então o brasileiro deu um sorriso cheio de
bossa e veio vindo gingando assim pro lado do
alemão. Parou perto, balançou o corpo e...
pimba! O alemão deu-lhe uma porrada na
cabeça com tanta força que quase desmonta o
brasileiro.
Como, minha senhora? Qual é o fim da
história? Pois a história termina aí, madame.
Termina aí que é pros brasileiros perderem
essa mania de pisar macio e pensar que são
mais malandros do que os outros.

QUESTÃO 4 - “Aí então o turco avançou para o
alemão e levou uma traulitada tão segura que
caiu no chão” (5º parágrafo). A conjunção que

PORTO, Sérgio (Stanislaw Ponte Preta). Tia Zulmira e
eu. Rio de Janeiro: Agir, 2007.
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assume o mesmo sentido do conectivo “e”,
presente nessa frase, é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Buarque, por exemplo (...). No bem e no mal,
na riqueza e na pobreza, na saúde e na
doença, estamos casados historicamente com
um analfabetismo de fundo.

mas.
onde.
que.
enquanto.
porquanto.

WISNIK, José Miguel. O Globo. Segundo Caderno. 18
de dez. 2010.

QUESTÃO 6 – Segundo o autor, um dos
sintomas
do
analfabetismo
está
no
“desaproveitamento escolar”. O prefixo des-,
nessa expressão, concorre para

QUESTÃO 5 - Leia atentamente as duas frases
e a seguir assinale a opção correta:
I. O homem que aceitou o desafio levou um
murro e caiu fulminado.

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

II. O homem, que aceitou o desafio, levou um
murro e caiu fulminado.
Considerando a pontuação, a opção que
explica corretamente o sentido de cada frase é:

criticar a normatização da língua.
exigir mais rigor na educação.
sugerir a ineficácia metodológica.
apontar a falta de interesse discente.
acusar a alienação do estudante.

QUESTÃO 7 – O uso de advérbios, numa
oração, identifica uma situação específica. Da
mesma forma, a presença de metáforas pode
ampliar o alcance dessa situação. Sendo
assim, na oração que conclui o texto II, os
adjuntos
adverbiais
estabelecem,
metaforicamente,
o panorama de um
analfabetismo

(A) Na frase I, pressupõe-se que apenas um
homem foi esmurrado; na frase II, está
pressuposto que mais de um homem levou
um murro.
(B) Nas duas frases, está pressuposta a
existência, no mínimo, de dois homens: um
que levou um murro e outro que não sofreu
essa ação.
(C) Nas duas frases, está pressuposta a
existência de apenas um homem, e este,
consequentemente, levou um murro e caiu
fulminado.
(D) Na frase I, pressupõe-se que existe mais de
um homem; na frase II, faz-se menção a
apenas um homem que levou um murro e
caiu fulminado.
(E) Nas duas frases, pressupõe-se a existência
de, no mínimo, dois homens, e apenas na
primeira o homem aceitou o desafio e caiu
fulminado.

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

endêmico.
episódico.
recente.
parcial.
atávico.

QUESTÃO 8 – Ao se referir à música popular
brasileira, Wisnik cita Caetano. Para este, a
MPB
(A)
(B)
(C)
(D)

prejudica o domínio da língua.
encontra em Chico Buarque sua exceção.
encontra obstáculos entre os seriosos.
propicia o tratamento maniqueísta da
cultura.
(E) concorre para estagnar a cultura.

TEXTO II
Analfomegabetismo

TEXTO III

Os assuntos da coluna de Caetano Veloso
no domingo passado me tocam. O
reconhecimento do precário letramento médio
brasileiro tem sido um dos meus bordões por
aqui.
Caetano
identifica
num
certo
analfabetismo difuso a força de gravidade da
nossa vida mental, presente na desatenção e
no desaproveitamento escolar, e até no estilo
errático de escrita dele mesmo, Caetano. Para
ele, a incultura difusa se reflete tanto na
importância abusiva dada à música popular (em
que me incluo) como naqueles seriosos que
reagem de maneira menor à força poética da
canção e às qualidades literárias de Chico

Homem buscando a cura
“Kali carbonicum, leu no rótulo do vidro. Em
seguida, abriu-o e deixou caírem três glóbulos
na tampa, tendo cuidado para não tocá-lo com
os dedos. Tomando as mesmas precauções,
despejou-os embaixo da língua, fechou os
olhos e sentiu o gosto açucarado das bolinhas
brancas. Esmerava-se tanto no ritual, que mais
parecia um sacerdote ministrando a comunhão.
Faltava somente o cálice e a patena. A fé
religiosa era a mesma.
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Na página duzentos e vinte e seis do
‘Tratado de Homeopatia’ estava escrito, em
letras bem grandes: medo de solidão, tristes
pressentimentos sobre o futuro e, mais adiante,
o grande achado: sono de aparecimento súbito.
O padre Francisco Limeira riu satisfeito.
Acertara em cheio, dessa vez à noite, poderia
reger sem vexames o seu amado coro de
seminaristas. O Tantum Ergo voltaria a ser
cantado com o mesmo brilho das celebrações
antigas. Era um pesquisador obsessivo, por
muito pouco não se formara em medicina e
tinha certeza de que não se enganara na
escolha do medicamento.”

REDAÇÃO
Seguem abaixo dois blocos que corroboram
a discussão temática do TEXTO I.
I) “Os brasileiros sempre foram mais espertos
do que os outros. Brasileiro leva vantagem e
gosta de se dar bem: por isso consegue
sobreviver em meio às maiores adversidades.
Apesar dos obstáculos, tudo o que os
brasileiros se propõem a fazer, fazem melhor
do que todo o mundo.”
II) “Os brasileiros se acham mais espertos do
que os outros, mas não o são. Brasileiro nunca
sabe se mobilizar em defesa de seus
interesses: por isso vai sempre sair no prejuízo.
Os brasileiros não têm competência para gerir
sua própria vida, nem no aspecto privado nem
no público.”

BRITO, Ronaldo Correia de. Retratos imorais. Rio de
Janeiro: Objetiva, 2010

QUESTÃO 9 – “Kali carbonicum, leu no rótulo
do vidro.” A expressão grifada encontra
correspondência sintática em:
(A) “sentiu o gosto açucarado das bolinhas
brancas.” (1º parágrafo)
(B) “parecia um sacerdote ministrando a
comunhão.” (1º parágrafo)
(C) “O padre Francisco Limeira riu satisfeito.”
(2º parágrafo)
(D) “Era um pesquisador obsessivo”. (2º
parágrafo)
(E) “por muito pouco não se formara em
medicina.” (2º parágrafo)

Observe que, nesses dois blocos de
afirmações,
colhidas
aleatoriamente
no
discurso que os brasileiros costumam proferir
sobre si mesmos, há dois aspectos dignos de
atenção: eles são construídos com base em um
tipo de generalização chamado estereótipo e,
além disso, seus emissores, embora sejam
brasileiros, não se incluem de fato enquanto tal.
“O brasileiro só gosta de falar de si na terceira
pessoa”, já observaram, entre outros, Sérgio
Buarque de Holanda e João Ubaldo Ribeiro.

QUESTÃO 10 – O título do conto, “Homem
buscando a cura”, refere-se a uma ação em
processo. Ao longo do texto, pode-se inferir que
tal busca já vem ocorrendo há algum tempo.
Assinale, dentre as passagens transcritas
abaixo, aquela cuja flexão do tempo verbal
indica uma maior anterioridade dessa ação:

Elabore uma dissertação discutindo em
que medida os dois aspectos acima
apontados devam ser considerados como
obstáculos
para
a
percepção
dos
brasileiros, enquanto agentes históricos.

(A) “Tomando
as
mesmas
precauções,
despejou-os embaixo da língua, fechou os
olhos e sentiu o gosto açucarado das
bolinhas brancas.” (1º parágrafo)
(B) “Esmerava-se tanto no ritual, que mais
parecia um sacerdote ministrando a
comunhão. Faltava somente o cálice e a
patena.” (1º parágrafo)
(C) “...
medo
de
solidão,
tristes
pressentimentos sobre o futuro e, mais
adiante, o grande achado: sono de
aparecimento súbito.” (2º parágrafo)
(D) “O Tantum Ergo voltaria a ser cantado com
o mesmo brilho das celebrações antigas.”
(2º parágrafo)
(E) “... por muito pouco não se formara em
medicina e tinha certeza de que não se
enganara na escolha do medicamento.” (2º
parágrafo)

ORIENTAÇÕES:
1- Redija
o
seu
texto,
com
aproximadamente 30 linhas, de acordo com a
norma culta escrita da língua;
2- Não escreva sob a forma de versos
(poesia) nem a lápis;
3- Selecione, organize
fatos, opiniões e ideias;

e

interrelacione

4- Não restrinja sua abordagem a casos
particulares e específicos;
5- Coloque um título em seu texto;
6- Não assine nem identifique a sua prova.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

INFORMÁTICA
QUESTÃO 11 – Atualmente, no mercado, há
vários sistemas operacionais. Caracterizam-se
como exemplos de sistema operacional:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Internet Explorer e Windows XP.
Windows Vista e Firefox.
Write e Windows Vista.
Ubuntu e Windows 7.
Linux e Outlook.

QUESTÃO 15 – Quando se executa um
programa, ele é transferido, via cópia, para a
memória do computador. Esta, por sua vez,
permite um acesso mais rápido e faz a
transição entre o processamento da CPU e um
novo armazenamento no disco rígido. A
memória descrita é do tipo

QUESTÃO 12 – Diversos equipamentos
(notebook, tablet, smartphone, por exemplo)
armazenam informações de modo binário. Um
byte é composto por
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

=SOMA(B2:C2)
=DESVPAD(B2:D2)
=SOMASE(B2:D4)
=MÉDIA(B2:C2)
=B2+C2

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

7 bits.
8 bits.
9 bits.
10 bits.
12 bits.

EPROM.
ROM.
BIOS.
MMU.
RAM.

DIREITOS E DEVERES

QUESTÃO 13 – O Word é um programa
voltado para

QUESTÃO 16 – Um candidato foi aprovado em
concurso público para provimento de cargo
efetivo, sendo nomeado. Após a nomeação,
tomou posse, entretanto, sem justa causa,
deixou de entrar em exercício no prazo
determinado por lei. Para a hipótese, ele estará
sujeito à

(A) produzir apresentações, slide-shows e gifs
animados no formato ppt.
(B) elaborar planilhas eletrônicas compostas
por fórmulas, scripts e gráficos.
(C) elaborar documentos que contenham
parágrafos, tabelas e imagens.
(D) navegar na rede mundial de computadores,
editar e enviar e-mails sem vírus.
(E) compilar e executar programas descritos
nas linguagens Java e C++.

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

QUESTÃO 14 – A figura a seguir representa
uma planilha eletrônica desenvolvida no
Microsoft Excel 2007. Ela possui quatro colunas
(Aluno, Nota1, Nota2 e Media). A fórmula
utilizada na célula D2, para efetuar o cálculo da
média aritmética das notas dos alunos, é:

dispensa.
demissão.
destituição.
disponibilidade.
exoneração de ofício.

QUESTÃO 17 – Uma candidata foi aprovada
em concurso público de provas para ocupar o
cargo de provimento efetivo de enfermeira, sob
o regime jurídico estatutário, em uma entidade
autárquica. Ela adquirirá a estabilidade no
serviço público, de acordo com a vigente
Constituição, ao completar o prazo de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

dois anos da posse.
dois anos da nomeação.
dois anos de efetivo exercício.
três da nomeação.
três anos de efetivo exercício.

QUESTÃO 18 – Considerando a Lei
8.112/1990, são formas de provimento e
vacância de cargo público, respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
4

aposentadoria e reintegração.
nomeação e falecimento.
exoneração e demissão.
recondução e reversão.
promoção e reversão.

Cargo: Médico - Psiquiatria - 2012

QUESTÃO 19 – De acordo com o art. 37 da
Constituição Federal, os atos de improbidade
administrativa importarão a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(D) necrofilia.
(E) clismafilia.
QUESTÃO 24 - João, um afro-brasileiro, 45
anos de idade, relata ter iniciado, aos 30 anos,
uso de bromazepam prescrito por seu
cardiologista na dose de 3mg/dia. Com o
passar do tempo, aumentou progressivamente
a dose da medicação pela perda de sua
eficácia. Atualmente, faz uso de 2 comprimidos
de 6mg a cada 8 horas. A conduta inicial no
tratamento para retirar o benzodiazepínico deve
ser

suspensão dos direitos políticos.
impessoalidade do autor.
transferência do servidor.
vacância do titular.
legalidade do ato.

QUESTÃO 20 – Uma universidade pública
federal realizou concurso para uma vaga de
professor efetivo. Ao tomar conhecimento
disso, um professor estrangeiro interessou-se
pela vaga. Nesse caso, a Lei 8.112/90

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

retirar 1/5 da dose.
retirar 1/3 da dose.
retirar 1/2 da dose.
retirar todo benzodiazepínico sem trocar
por outro.
(E) não alterar a dose do benzodiazepínico
inicialmente.

(A) permite somente cientistas estrangeiros.
(B) permite
somente
pesquisadores
estrangeiros.
(C) permite a participação do professor
estrangeiro.
(D) não permite estrangeiros em nenhum
cargo.
(E) não permite a inscrição do professor
estrangeiro.

QUESTÃO 25 - Paciente, masculino, 68 anos,
com história de depressão recorrente em uso
de tranilcipromina 30mg/dia, fez uma tentativa
de suicídio com o uso de uma navalha com
cortes profundos nos punhos e no pescoço.
Familiares levaram-no a uma emergência
clínica onde foi atendido pelo clínico e pelo
cirurgião. Após o atendimento inicial, ele foi
transferido para emergência psiquiátrica. Qual a
terapêutica psiquiátrica imediata mais indicada?

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21 - Com relação à Estimulação
Magnética Transcraniana, pode-se afirmar que
(A) o campo magnético gerado pela bobina
despolariza as células do cérebro até a
profundidade de 5cm.
(B) sua eficácia é comprovada em inúmeros
estudos no tratamento da fobia social.
(C) sua realização é feita sob anestesia geral.
(D) sua eficácia preliminar foi comprovada no
transtorno de estresse pós-traumático.
(E) sua utilização provoca queimaduras e dor
no escalpo dos pacientes.

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

QUESTÃO 26 - A menor V., 11 anos de idade,
é levada por sua mãe a um psiquiatra, pois
“não quer mais ir à escola e fica chorando o dia
todo no quarto”. A mãe informa que este quadro
surgiu há 3 dias. Quando indagada, V. afirma
que não quer ir à escola alegando: “Meus
colegas vão rir de mim”. No decorrer da
entrevista, diz: “Eu não consigo mais estudar;
meus cadernos e livros estão sujos!”. A mãe
relata que V. apresenta há alguns meses a
recusa em tocar em peças de roupa e qualquer
outro objeto que tenham caído no chão. V.
afirma: “Está sujo, eu não vou encostar nisso”.
Qual a hipótese diagnóstica mais provável para
o quadro apresentado por V.?

QUESTÃO 22 - Exames de neuroimagem são
indispensáveis para o diagnóstico de qual tipo
reversível de demência?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sertralina.
Lorazepam.
Imipramina.
Eletroconvulsoterapia.
Haloperidol.

hidrocefalia de pressão normal.
degeneração hepato-lenticular.
doença de Alzheimer.
doença de Pick.
doença de Creutzfeld-Jacob.

QUESTÃO 23 - O uso de enemas como parte
da estimulação sexual faz parte da parafilia
denominada

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

(A) coprofilia.
(B) urofilia.
(C) hipoxifilia.
5

Depressão.
Fobia social.
Fobia específica.
Transtorno bipolar do humor.
Transtorno obsessivo-compulsivo.
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QUESTÃO 27 - A alucinação háptica pode ser
definida como

suco, a paciente a agrediu e quebrou vários
objetos no quarto falando “coisas sem sentido”.
A paciente apresenta como diagnóstico mais
provável esquizofrenia do subtipo

(A) falsa percepção de toque ou sensação de
superfície.
(B) falsa sensação de que algo está ocorrendo
no corpo ou em relação a ele.
(C) falsa percepção do paladar, como um gosto
desagradável.
(D) falsa percepção na qual os objetos são
vistos como de tamanho reduzido.
(E) falsa percepção de ordens às quais a
pessoa é incapaz de resistir.

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

QUESTÃO 32 - Paciente feminina, 32 anos,
professora de história, procura atendimento
psiquiátrico por apresentar medo de assinar
seu nome diante de um fiscal ao realizar
concursos públicos, afirmando: “Eu morro de
medo só de pensar que ele pode pegar minha
identidade e dizer que a assinatura não confere
na frente de todos! Só de pensar que todo
mundo vai me olhar com cara de reprovação...
Eu fico tão nervosa que suo muito, minhas
mãos tremem, a boca seca, tenho falta de ar e
meu intestino desarranja de tal forma que eu
nem consigo sair de casa para ir fazer a prova.
Daí acabo perdendo todas as chances de
ingressar no serviço público. Isso atrapalha
tanto a minha vida!” O diagnóstico mais
provável é de

QUESTÃO 28 - São medicamentos indicados
no tratamento do Transtorno de Estresse PósTraumático:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

haloperidol e sertralina.
clozapina e amitriptilina.
haloperidol e amitriptilina.
sertralina e amitriptilina.
sertralina e clozapina.

QUESTÃO 29 - Com relação ao uso de
antipsicóticos atípicos na mania aguda, o
medicamento
que
apresenta
eficácia
equiparável ao haloperidol e ao valproato em
estudos clínicos é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

aripiprazol.
olanzapina.
quetiapina.
risperidona.
ziprasidona.

depressão maior.
fobia social.
transtorno de ajustamento.
transtorno de ansiedade generalizada.
transtorno de pânico.

QUESTÃO 33 - Segundo a DSM-IV-TR, os
problemas
psicossociais
e
ambientais
correspondem ao eixo

QUESTÃO 30 - Demência, associada a
alucinações, características parkinsonianas e
sinais extrapiramidais, com a ocorrência de
efeitos adversos pronunciados, quando se
utilizam
medicamentos
antipsicóticos,
caracteriza o quadro de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

paranoide.
desorganizado.
catatônico.
indiferenciado.
residual.

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

demência vascular.
demência de Pick.
doença dos corpos de Lewy.
doença de Huntington.
doença de Binswanger.

I.
II.
III.
IV.
V.

QUESTÃO 34 - Com relação à simulação podese afirmar que
(A) tem como principal fator que a diferencia
dos transtornos factícios a presença de um
objetivo claramente definível.
(B) é uma característica importante na
cooperação
durante
a
avaliação
diagnóstica.
(C) apresenta boa adesão no tratamento
prescrito pelos pacientes.
(D) ocorre o alívio dos sintomas com o uso da
hipnose.
(E) ocorre com mais frequência em mulheres.

QUESTÃO 31 - Paciente feminina, 25 anos, é
levada à avaliação psiquiátrica por seus pais
com relato de episódio de heteroagressivadade.
Segundo os pais, há alguns meses apresenta
períodos em que permanece por horas
“olhando para o nada” e “conversando sozinha”.
Quando conversavam com a paciente, ela
repetia as últimas palavras ditas por eles. Antes
de agredir os pais, a paciente permaneceu
deitada em sua cama sem se mover durante
horas. Quando sua mãe foi lhe oferecer um
6
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QUESTÃO 35 - O Sr. L., 42 anos, sofre uma
queda de uma escada e quebra a perna direita.
O mesmo é internado no serviço de ortopedia
de um hospital geral. No terceiro dia de
internação, o plantonista é chamado, uma vez
que o paciente se encontra progressivamente
mais ansioso e agressivo. Quando indagado
sobre hábitos de consumo alcoólico, o Sr. L.
alega: “Eu bebo só de vez em quando, umas
duas ou três cervejinhas, nada de mais!”. É
medicado com benzodiazepínico (diazepam 10
mg VO) e depois se acalma. Durante a noite, o
plantonista é chamado novamente, pois o
paciente encontrava-se insone, sudoreico,
agitado e agressivo, acusando a equipe de
enfermagem de sequestrá-lo e falando, por
vezes, coisas sem sentido. O diagnóstico do
quadro apresentado pelo paciente L. é

QUESTÃO 39 - Um juiz nomeia um psiquiatra
como perito do Juízo em um caso no qual um
homem, 35 anos, foi preso por ter sido
identificado, em uma filmagem, friccionando a
sua genitália em mulheres desavisadas em um
vagão do metrô. Após longa entrevista, o
acusado alega que apresenta episódios de
incrível desejo de encostar sua região genital
em diversas mulheres, negando qualquer outro
sintoma.

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

QUESTÃO 40 - A Sindrome de Kleine-Levin é
caracterizada pela associação de

O diagnóstico mais provável é o de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

síndrome de Wernicke.
síndrome de Korsakoff.
delirium tremens.
intoxicação alcoólica.
transtorno amnéstico persistente.

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

QUESTÃO 36 - Diversos medicamentos
causam alterações comportamentais graves
quando utilizados por períodos prolongados.
Entre as substâncias abaixo, aquela que pode
induzir ideias suicidas é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

L-Dopa.
Metronidazol.
Ivermectina.
Interferon.
Ibuprofeno.

Qual das opções descreve melhor a alteração
psicopatológica da jovem?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Que tipo de delírio esse comentário sugere?

Alucinação Hipnogógica.
Alucinação Cenestésica.
Alucinação Sinestésica.
Delirium.
Alucinação Hipnopômpica.

QUESTÃO 42 - Diversos quadros infantis
geram transtornos de desenvolvimento. A
síndrome caracterizada por comprometimento
global da interação social, com prejuízo
qualitativo da comunicação e comportamento,
com interesses e atividades restritas, e que
acomete mais crianças do sexo masculino é
denominada

Persecutório.
Religioso.
De auto- referência.
Niilista.
De otello.

QUESTÃO 38 - A síndrome demencial de início
subagudo, acompanhada por alucinações
visuais e abalos mioclônicos, sugere um quadro
de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

hipersonia e aumento do apetite.
ataxia e enurese noturna.
hipersexualidade e redução do apetite.
descontrole dos impulsos e insônia crônica.
anorexia e ciúme patológico.

QUESTÃO 41 - Jovem, 23 anos, sexo feminino,
visita o psiquiatra devido à preocupação com
episódios recorrentes nos quais ela vê o
fantasma de sua avó logo antes de pegar no
sono.

QUESTÃO 37 - Uma jovem, 32 anos, é
avaliada por um psiquiatra. Em seu discurso, a
paciente refuta tanto sua própria existência
quanto a do mundo ao seu redor.

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

transtorno de Personalidade Anti-social.
transtorno Obsessivo – Compulsivo.
frotteurismo.
voyeurismo.
fetichismo.

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

pelagra.
doença de Pick.
doença de Levy.
hipovitaminose b12.
encefalopatia de Creutzefeld-Jacob.

retardo Mental.
síndrome de Rett.
transtorno opositivo desafiador.
autismo Infantil.
TDAH.

QUESTÃO 43 - As doenças vasculares podem
atingir diversos órgãos e sistemas. O transtorno
7
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psiquiátrico mais frequentemente associado à
Acidente Vascular Cerebral é

Déficit de Atenção e Hiperatividade,
tratamento mais eficaz é o de

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

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

transtorno do Pânico.
depressão.
esquizofrenia.
ansiedade Generalizada.
transtorno do stress pós Traumático.

QUESTÃO 44 - Um psiquiatra está viajando
pelo sudeste da Ásia e é chamado para atender
um rapaz que está com medo de que seu pênis
esteja encolhendo e possa recuar para seu
abdome. Ele está convencido de que isso
causará sua morte. O rapaz atribui o sintoma à
masturbação excessiva. O diagnóstico mais
provável é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

esquizofrenia paranoide.
delírios de incubus.
satiríase.
amoque.
koro.

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

hipocondria.
transtorno dissociativo.
transtorno conversivo.
síndrome de da Costa.
transtorno Factício.

QUESTÃO 50 - Como sintomas clássicos, a
Síndrome Neuroléptica Maligna apresenta

memantina.
tioridazina.
zuclopentixol.
bupropiona.
paroxetina.

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

QUESTÃO 46 - Com relação ao uso da Eletro
Convulsoterapia (ECT), é conveniente afirmar
que

hipotermia e Rigidez.
hipertermia e Hipoglicemia.
hipotermia e Confusão Mental.
hipertermia e Hipertensão.
hipertermia e Flacidez.

QUESTÃO 51 - Homem, solteiro, 55 anos, com
sobrepeso importante, procura o psiquiatra por
quadro de fadiga excessiva e sonolência diurna
excessiva. Tem perdido a hora para o trabalho
e, ocasionalmente, dorme sobre sua mesa de
trabalho. A hipótese diagnóstica principal é

(A) só tem atuação nos episódios depressivos
graves.
(B) existem diversas contraindicações ao ECT.
(C) apresenta melhora sobre sintomas motores
da Doença de Parkinson.
(D) nunca é recomendado como tratamento de
primeira escolha.
(E) é tão eficaz quanto os antidepressivos.

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

QUESTÃO 47 - Os medicamentos psiquiátricos
podem levar a alterações sobre o peso
corporal. Anorexia e perda de peso são efeitos
colaterais mais associados com
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

clonidina.
metilfenidato.
clomipramina.
carbamazepina.
bupropiona.

QUESTÃO 49 - Uma paciente do sexo feminino
é reinternada pela sexta vez em hospital clínico
de sua cidade nos últimos 2 anos. Nas últimas
duas vezes, apresentou grave infecção urinária
e permaneceu internada por diversos dias, pois
suas urinoculturas vinham persistentemente
positivas,
apesar
da
antibioticoterapia
adequada. Uma das auxiliares de enfermagem
da noite percebeu que a paciente buscava
catéter contaminado já descartado no lixo e o
colocava à noite em sua uretra, reinfectando-se
propositalmente. O diagnóstico provável é de

QUESTÃO 45 - Uma jovem, 18 anos, há 2 anos
vem arrancando constantemente seus fios de
cabelo e comendo o bulbo
capilar.
A
medicação mais indicada para esse caso é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o

narcolepsia.
insônia Terminal.
apnéia do sono.
hipersonia Diurna Idiopática.
cataplexia.

QUESTÃO 52 - Um homem, 27 anos, é levado
até o Pronto Socorro pelas assistentes sociais
responsáveis por um abrigo de moradores de
rua. Ele afirma não se lembrar quem é. Diz que,
há aproximadamente um mês, despertou em
uma rua do Rio de Janeiro, mas não sabe como
chegou lá. Ao exame físico, sem alterações,
não se recorda de nada sobre sua origem ou
vida pretérita, mas consegue realizar cálculos
complexos com certa facilidade, bem como

tacrina.
mirtazapina.
fluoxetina.
nortriptilina.
trifluoperazina.

QUESTÃO 48 - Para o controle dos sintomas
cognitivos e comportamentais do Transtorno do
8
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falar algumas frases em inglês. Entre seus
pertences, não há nenhuma identificação, mas
possui um canhoto de passagem de ônibus de
Porto Alegre ao Rio de Janeiro, datado de um
mês atrás. Qual o diagnóstico mais provável
para esse caso?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 57 - Qual das medicações tem seu
uso contraindicado quando o paciente está em
uso de tranilcipromina?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Síndrome Pós Concussional.
Depressão Psicótica.
Fuga Dissociativa.
Transtorno de transe e possessão.
Amnésia Alcoólica.

QUESTÃO 58 - Vários efeitos podem ser
considerados como “secundários” ao bloqueio
da via dopaminérgica túbero-infundibular.
Dentre eles, destaca-se

QUESTÃO 53 - Durante apreciação do exame
psíquico, o examinador avalia a psicopatologia
do entrevistado. A interpretação de provérbios é
um modo de examinar a capacidade de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

julgamento.
pensamento Abstrato.
controle dos impulsos.
inteligência.
linguagem.

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

carbamazepina.
quetiapina.
topiramato .
lamotrigina.
oxcarbazepina.

haloperidol.
risperidona.
trifluoperazina.
pimozide.
amilsulpirida.

QUESTÃO 60 - No tratamento da dependência
de nicotina, a forma que apresenta as taxas de
cessação mais altas é

QUESTÃO 55 - Dentre os agentes
farmacológicos usados no tratamento da
insônia, relacionados abaixo, aquele que pode
provocar um quadro de delirium anticolinérgico
é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

anorexia.
galactorréia.
acatisia.
sedação.
hipotensão Postural.

QUESTÃO 59 - Entre as drogas abaixo, a que
apresenta maior risco, quando usada em
pacientes com doenças cardíacas, é

QUESTÃO 54 - Devido a um risco aumentado
de rash cutâneo, o medicamento que deve ter
sua doses elevadas lentamente é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Bromocriptina.
Imipramina.
Meperidina.
Nortriptilina.
Prometazina.

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

amitriptilina.
fenobarbital.
trazodona.
triazolam.
zolpidem.

QUESTÃO 56 - Com relação à anorexia
nervosa, pode-se afirmar que
(A) não costuma cursar com alterações
clínicas.
(B) não existem subtipos clínicos desse
distúrbio.
(C) inicia-se, comumente, entre 20 e 24 anos
de idade.
(D) é mais frequente sua comorbidade com
transtornos de uso de substâncias.
(E) colecionar receitas é uma evidência de que
os
pacientes
estão
constantemente
pensando em alimentos.
9

modafinila.
bupropiona.
adesivos de nicotina.
terapia comportamental.
associação de adesivos de nicotina e
bupropiona.
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RASCUNHO
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