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MÉDICO PSIQUIATRA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

QUESTÃO 01
Analise as afirmações acerca do texto, julgando-as
verdadeiras (V) ou falsas (F):

No lugar do outro
ROSELY SAYÃO

( ) Segundo a autora, a falta de empatia é uma das
causas da crise de relações humanas que vivemos
hoje;
( ) Pelas características inerentes ao texto, pode-se
afirmar que o gênero textual é o texto de divulgação
científica;
( ) “Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que
têm aprendido muito com nossa dificuldade em
conviver com as diferenças e de respeitá-las;” o
pronome destacado está se referindo aos termos
crianças e adolescentes;
( ) “Pais
e
professores
têm
reclamado
de
comportamentos
provocativos,
desrespeitosos,
desafiadores e desobedientes dos mais novos.” Este
trecho é um período simples.

Estamos vivendo uma crise intensa: a das relações
humanas.
Todos
os
dias
testemunhamos
ou
protagonizamos, tanto na vida presencial quanto na
virtual, comportamentos e atitudes que vão do ódio
declarado ou sutil ao desdém em relação ao outro. As
relações humanas, sempre tão complexas, exigem, no
entanto, delicadeza, atenção e compromisso social. Tem
sido difícil manter a saúde mental e a qualidade de vida
no contexto atual.
Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm
aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com
as diferenças e de respeitá-las; de tentar colocar-se no
lugar do outro para compreender suas posições e atitudes;
de ter compaixão; de conflitar em vez de confrontar; de
agir com doçura, por exemplo. Conseguir fazer isso é ter
empatia com o outro.
Pais e professores têm reclamado de comportamentos
provocativos,
desrespeitosos,
desafiadores
e
desobedientes dos mais novos. Entretanto, se
pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à autoobservação, constataríamos essas características também
em nós, adultos.
(...)
Desenvolver a empatia é uma condição absolutamente
necessária para ensiná-la aos mais novos. Aliás, eles
podem tê-la mais facilmente do que nós.
Um pai me contou, comovido, que conversava com um
amigo a respeito da situação de muitos refugiados de
países em guerra e que comentou que não adiantava a
busca por outro local, já que a crise de empregos era
mundial. Seu filho, de sete anos, que estava por perto,
perguntou de imediato: “Pai, se tivesse guerra aqui, você
preferiria que eu morresse?”. Ele mudou de ideia.
Estacionar o carro em vaga de idosos, grávidas e
portadores de deficiência é mais do que contravenção: é
falta de empatia. Reclamar da lentidão dos velhos é mais
do que desrespeito: é falta de empatia. Agredir
ostensivamente o outro por suas posições é mais do que
dificuldade em lidar com as diferenças: é falta de empatia.
O mesmo modo, reclamar do comportamento dos mais
novos é falta de empatia.
A empatia pode provocar uma grande mudança social, diz
Roman Krznari, estudioso do tema. Vamos desenvolvê-la
para ensiná-la?

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, F, V, F;
B) V, F, F, V;
C) F, V, F, V;
D) F, F, V, V.
QUESTÃO 02
Observe os aspectos gramaticais do texto e assinale a
opção correta:
A) “Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns
momentos à auto-observação, constataríamos essas
características também em nós, adultos. A conjunção
“entretanto” tem valor semântico de explicação;
B) “Agredir ostensivamente o outro por suas posições é
mais do que dificuldade em lidar com as diferenças...”.
O termo destacado é um adjetivo;
C) No trecho “Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria
que eu morresse?” as aspas foram usadas para indicar
a fala de alguém no texto;
D) “Um pai me contou, comovido, que conversava com
um amigo a respeito da situação de muitos refugiados
de países em guerra e que comentou que não adiantava
a busca por outro local, já que a crise de empregos era
mundial.”. O verbo destacado está no pretérito perfeito
do indicativo.

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 22 de Setembro de
2015.
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QUESTÃO 03
A tirinha servirá de base para a questão:

Analise as afirmativas sobre aspectos gramaticais do texto:
I. Assim como “nojenta” no segundo quadrinho, são escritas com j as palavras “jeito”, “jejum” e “ojeriza”;
II. A oração “se não tomar sopa”, no primeiro quadrinho, é uma oração subordinada adverbial concessiva;
III. A crase usada no último quadrinho se justifica por estar numa locução adverbial feminina;
IV. A palavra “asco”, no último quadrinho, significa desprezo.
Estão corretas, apenas:
A) I e III;
B) I, II e III;
C) I, III e IV;
D) II, III e IV.
QUESTÃO 04
Marque a opção verdadeira quanto à Redação Oficial:
A) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos, e o destinatário
dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos
outros Poderes;
B) O Ofício é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens
enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para
expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional matérias
que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de interesse
dos Poderes Públicos e da Nação;
C) Quanto à linguagem utilizada na Redação Oficial, prevalece a norma culta da língua, porém pode-se usar regionalismos
e neologismos, quando a situação comunicativa assim o permitir;
D) Todas as modalidades de comunicação oficial seguem o mesmo padrão, não havendo diferenças nem características
específicas para cada expediente.
QUESTÃO 05
Assinale a opção correta quanto às regras gramaticais de concordância nominal, regência verbal e colocação de pronomes
átonos:
A) O verbo ensinar é sempre transitivo direto;
B) Na frase “É proibido a entrada de estranhos” a concordância está de acordo com a Gramática Normativa;
C) O verbo obedecer é transitivo direto;
D) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem precedência de palavras que atraem o
pronome, usa-se a mesóclise.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o
da Integralidade. Este princípio diz que:

QUESTÃO 09
A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo
sistemático de coleta, consolidação, análise
disseminação de dados sobre eventos relacionados
saúde. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e
para falso:

A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, então,
cada cidadão, independentemente da etnia, da religião
e da condição socioeconômica, tem direito a utilizar os
serviços do SUS;
B) Todos possuem direito, mas nem todos têm as mesmas
condições para acessar esse direito; então, o Estado
deve prover as condições para que as pessoas sejam
tratadas de forma justa, ou seja, que cada um seja
tratado conforme sua necessidade;
C) A assistência deve ser fornecida visando atender todas
as necessidades da população, atuando na prevenção,
na cura e na reabilitação dos problemas de saúde e
também sobre os determinantes de saúde;
D) Deve-se tratar com desigualmente os desiguais.

e
e
à
F

( ) As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas
com as demais ações e serviços desenvolvidos e
ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para
garantir a integralidade da atenção à saúde da
população;
( ) Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de
ações que proporcionam o conhecimento, a detecção
ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual
ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar
as medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos;
( ) Atualmente, a Vigilância Epidemiológica não trabalha
apenas com as doenças e os agravos já instalados,
mas também vigia os fatores de risco e os
determinantes/condicionantes do processo saúdedoença, articulando ações preventivas com outros
setores;
( ) Entre as atividades da Vigilância Sanitária, está a
fiscalização de estabelecimentos em que ocorrem a
produção e a prestação de serviços.

QUESTÃO 07
O processo para a formação dos Conselhos de Saúde deve
ser democrático e divulgado largamente entre
profissionais e comunidade. Para compor um Conselho, é
necessário realizar eleições para os cargos titulares e
suplentes, os quais têm uma divisão paritária. Os usuários
do serviço devem ocupar:
A) 20% das vagas;
B) 25 % das vagas;
C) 50% das vagas;
D) 65% das vagas

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F, F;
B) V, F, V, V;
C) F, V, F, V;
D) F, F, V, V.

QUESTÃO 08
O Pacto em defesa do SUS visa reforçar os princípios do
sistema, fortalecendo a participação popular e informando
a população sobre seu funcionamento e forma de gestão.
Sobre este pacto, analise as afirmativas abaixo:

QUESTÃO 10
A gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é
bastante complexa e envolve uma série de regras que
devem ser seguidas por cada um dos Entes da Federação.
Acerca do financiamento da saúde no Brasil, assinale a
afirmativa correta:

I.

O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de
iniciativas que busquem a repolitização da saúde,
como um movimento que retoma a Reforma Sanitária
Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS;
II. Ampliação e fortalecimento das relações com os
movimentos sociais, em especial os que lutam pelos
direitos da saúde e cidadania e a elaboração e
publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS
são algumas das ações deste pacto;
III. Entre as prioridades deste pacto estão a saúde do
Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da
mama e a redução da mortalidade infantil e materna.

A) Os recursos para manutenção da prestação dos serviços
das ações e do serviço de saúde serão transferidos para
uma só conta-corrente no Bloco de Custeio;
B) A utilização dos recursos deve corresponder e estar
vinculada às ações inseridas apenas na Programação
Anual de Saúde;
C) Nas regras atuais para a construção de uma Unidade
Básica de Saúde, uma conta deve ser aberta para o
recebimento do recurso financeiro e esta deve perdurar
até o final da execução da obra pelo Município;
D) A transferência de recursos para o financiamento de
ações não previstas nos planos de saúde pode ser
realizada desde que autorizada pelo gestor municipal.

Estão corretas:
A) Apenas I e II;
B) Apenas I e III;
C) Apenas II e III;
D) Todas as afirmativas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
Em relação a Dependência Química, analise as afirmativas
abaixo:

QUESTÃO 13
O Exame do Estado Mental do paciente é observado
durante toda a coleta dos dados com o próprio
entrevistando e ou familiares. Podemos afirmar
corretamente:

A) Existem substâncias psicoativas que são inofensivas e
presentes em produto de uso doméstico que não
provocam dependência;
B) São consideradas drogas depressoras: barbitúricos,
tabaco, opioides e álcool;
C) Há evidencias atuais de que a cocaína é fator de risco
para infarto e acidente vascular encefálico em jovens;
D) O uso crônico de maconha está relacionado à
infertilidade e diminuição de até 50% na produção de
testosterona em homens.

A) As funções psíquicas mais afetadas nos transtornos
psicóticos são: inteligência, memória, percepção
sensorial, vivência do tempo e do espaço;
B) As ilusões e alucinações visuais são mais frequentes nas
psicoses orgânicas;
C) Na avaliação da função volitiva deve-se diferenciar
maneirismos e ecopraxias;
D) No grupo C dos Transtornos de personalidade são
verificados traços de instabilidade emocional,
manipulação, sadismo.

Estão corretas, apenas:
A) I e II;
B) II e III;
C) II e IV;
D) I, III e IV.

QUESTÃO 14
Sobre o Delirium assinale V para verdadeiro e F para falso:
( )A
alteração
psicopatológica
central
é
o
comprometimento da consciência;
( ) Não faz parte dos exames complementares para
avaliação do caso a solicitação de Líquido Cérebroespinhal;
( ) É fundamental na fisiopatologia do Delirium a
insuficiência colinérgica gerada especialmente na
formação reticular do tronco cerebral;
( ) Figura entre os transtornos mais frequentes em
enfermarias de clínica médica e de cirurgia cardíaca,
com maior prevalência em idosos e crianças.

QUESTÃO 12
Os principais padrões de consumo de álcool mencionados
na literatura científica são o uso moderado de álcool e
abuso ou dependência de álcool. A afirmação que pode ser
considerada correta sobre o consumo do Álcool:
A) A OMS estabelece que 15 doses/semana e 10
doses/semana é respectivamente, o consumo aceitável
para homens e para mulheres;
B) O Beber pesado periódico (BPE) é o consumo de 6 ou
mais doses de bebidas alcoólicas, em uma única
ocasião, por homens, pelo menos uma vez nas últimas
duas semanas;
C) Pode ser consumido, se for em pequenas quantidades,
por mulheres grávidas ou tentando engravidar e
alcoolistas em recuperação;
D) O álcool é a segunda droga lícita mais consumida no
Brasil.

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F, F;
B) V, F, V, V;
C) F, V, F, V;
D) F, F, V, V.
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QUESTÃO 15
A sexualidade humana é um dos fundamentos da
personalidade e se faz presente desde o nascimento.
Sobre os Transtornos da Sexualidade NÃO podemos
afirmar:

QUESTÃO 18
Homem, 30 anos de idade, levado ao Serviço de Pronto
Atendimento após ter se envolvido em discussão e
agressão física com amigo. Relata que faz uso de remédio
que o ajuda a ficar acordado e se concentrar pois estuda
para as provas de concurso e nos últimos dias não tem
dormido, nem tem apetite, sente-se mais irritado e
agressivo. Ao exame físico, há hipertensão, taquicardia,
midríase e leve tremor nas mãos. Nega qualquer sintoma
psicótico. Nega histórico de transtorno psiquiátrico. Sobre
este caso, analise as afirmativas abaixo:

A) O uso de hidroclorotiazida, benzodiazepínicos e
anfetaminas estão relacionados a disfunção erétil;
B) O desejo sexual aumentado em homens chama-se
Satiríase, esse ocorre mais em jovens e em quadros
demenciais e maníacos frequentemente;
C) O Sadismo sexual tem como característica o desvio da
atração sexual envolvendo impulsos sexuais, objetos
inanimados ou partes do corpo;
D) As
perversões
sexuais
são
condições
predominantemente masculinas e entre elas a pedofilia
é a perversão mais diagnosticada.

I.

Exame toxicológico de urina para anfetamina deverá
ser realizado para confirmação antes de ser iniciado o
Flumazenil;
II. São manifestações emergenciais de intoxicação com
anfetaminas: violência, paranoia, ansiedade, delirium;
III. Pode ser considerado diagnóstico diferencial
intoxicações com cocaína, com alucinógenos e com
fenciclidina.

QUESTÃO 16
A interconsulta psiquiátrica vem sendo cada vez mais
necessária pelo contexto de desospitalização após a
Reforma Psiquiátrica e a relevância que o sofrimento
mental se apresenta em todos os níveis de atenção à
saúde. Acerca deste tema, é correto afirmar:

Estão corretas:
A) Apenas I e II;
B) Apenas I e III;
C) Apenas II e III;
D) Todas as afirmativas.

A) Em pacientes com infarto do miocárdio recente e angina
instável não se aconselha paroxetina e sertralina pois
são risco C para os portadores dessas condições;
B) Não existe benefício na prescrição de antidepressivos
tricíclicos para portadores de quadros dermatológicos e
depressão;
C) A Prevalência de Depressão associada a Síndrome de
Cushing é acima de 50% e os sintomas depressivos
podem anteceder a sintomatologia da Síndrome;
D) A mania em pacientes com infecção por HIV deve-se a
Transtorno Bipolar como comorbidade e não deve ser
considerada secundária a AIDS.

QUESTÃO 19
Desde 1950 a eficácia do lítio foi estabelecida para
tratamento da mania e outras manifestações de alterações
de humor. Sobre o lítio é correto afirmar:
A) O lítio é excretado no leite materno, mas não nas fezes
e no suor;
B) A cardiotoxicidade do lítio diminui em pacientes com
dietas de restrição de sódio e com uso de inibidores da
enzima conversora da angiotensina;
C) As modificações mais comuns no ECG são achatamento
ou inversão da onda T;
D) A hemodiálise deve ser instituída se o nível sérico de
lítio estiver acima de 2mEq/l.

QUESTÃO 17
O Suicídio é atualmente considerado um importante
problema de Saúde Pública.
Podemos afirmar
corretamente que:
A) A presença de transtorno mental é obrigatória para a
ocorrência do suicídio;
B) A prevalência de suicídio é maior em mulheres solteiras
do que em homens;
C) Ideias esparsas de suicídio que invadem o pensamento
da pessoa, sem apresentar outras manifestações de
auto agressividade constituem as ideias de morte;
D) A faixa etária de maior risco para suicídio completado é
acima de 70 anos.
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QUESTÃO 20
J.M.S, 36 anos, chega à emergência com relato de estar
ouvindo vozes, em que Deus estaria dizendo para matar
seu bebê. Acredita que o bebê é o demônio e deve ser
morto para salvar o mundo. Os sintomas acima iniciaram
após o parto, há mais ou menos 48 horas, sem histórico
de quadro psiquiátrico e ou de usos de drogas anterior. O
que deve ser considerado correto:

QUESTÃO 22
Os Transtornos Depressivos são a principal causa de
incapacitação em todo mundo e contribuem de forma
importante para a carga global de doenças. (OMS, 2017).
E sobre esses transtornos, analise as afirmativas abaixo:
I.

Os estudos recentes consideram aproximadamente
10% o risco de herança genética no transtorno
depressivo maior;
II. O neuroticismo, ou seja, Afetividade Negativa, é um
fator de risco para o desenvolvimento de episódios
depressivos;
III. A possibilidade de comportamento suicida é frequente
durante os episódios depressivos e a maioria dos
suicídios completados é precedida por tentativas sem
sucesso;
IV. No transtorno depressivo persistente o humor
deprimido deve estar presente pelo período mínimo de
dois anos, em crianças e adolescentes o período
mínimo é de um ano.

A) O provável diagnóstico da paciente é Esquizofrenia
Paranoide e deve ser iniciado imediatamente o
tratamento pelo risco para o bebê;
B) Um único sintoma psicótico em pessoa sem história de
uso de substância ou de problema médico relacionado
a psicose, o diagnóstico de psicose sem outra
especificação deve ser considerado;
C) A primeira abordagem a ser realizada deve ser
prescrever um antipsicótico de segunda geração pelo
perfil da paciente;
D) O relato acima se assemelha a Simulação e devemos
investigar melhor a história com a família para
esclarecer o ganho externo.

Estão corretas:
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas

QUESTÃO 21
Homem de 40 anos, cujo screening toxicológico de urina
teve resultados positivos para cocaína, opiáceos e
benzodiazepínicos, apresentou convulsão 48 horas depois
de ser preso e encarcerado. Há relato de que 12 horas
antes da convulsão estava ansioso, com náuseas,
diaforético e com tiques musculares. A alternativa correta
para o quadro acima:

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

QUESTÃO 23
Nas atuais classificações e achados relacionados aos
Transtornos Alimentares pode-se verificar incorreta a
afirmação na opção:

A) O paciente deve ser mantido em repouso pois não
envolve risco de morte nessa condição;
B) O Paciente deverá ser tratado e monitorado pois há
risco de morte por abstinência aos Benzodiazepínicos;
C) O Flumazenil deve ser a primeira droga a ser usada em
ambiente hospitalar de emergência para esse paciente;
D) Deve-se investigar se o indivíduo acima apresenta
hipersonia e hiperfagia para concluir que a etiologia é a
abstinência de opiáceos.

A) Na Anorexia Nervosa o achado mais marcante no exame
físico é a emaciação e sinais de hipotensão, hipotermia
e bradicardia são comuns;
B) A amenorreia e a perda de densidade óssea mineral
associadas a desnutrição, presente na Anorexia, são
completamente reversíveis;
C) Indivíduos com Bulimia nervosa não estão geralmente
dentro da faixa normal, sendo comum nos obesos;
D) O
comportamento
compensatório
inapropriado
recorrente da Bulimia está presente no Transtorno de
Compulsão Alimentar.
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QUESTÃO 24
Em relação ao Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC)
assinale V para verdadeiro e F para falso:

QUESTÃO 26
Sobre a Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe
sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de
Transtornos Mentais. Assinale a opção correta:

( ) Dentre as opções de tratamento considera-se a
cingulotomia e a leucotomia límbica como alternativas
para portadores de TOC grave;
( ) É frequente achado de TOC em adultos de mais de 40
anos, sem qualquer histórico psiquiátrico ou lesão
orgânica anterior;
( ) A Fluvoxamina é o único ISRS liberado para
tratamento de TOC em crianças.

A) Acha-se no art. 2º: “Os direitos da pessoa com
Transtorno Mental, independente de questões
ideológicas, as necessidades de tratamento do paciente
devem ser fornecidas pelo Poder Público.”;
B) Os tipos de internações possíveis na Lei 10.216 são:
voluntária e involuntária. Ficando a internação
compulsória para determinação judicial em casos que
se questiona o risco para a comunidade;
C) O término da internação voluntária se dá com o
consentimento do paciente e a alta por escrito do
médico assistente;
D) A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo
de quarenta e oito horas, ser comunicada ao Ministério
Público Estadual pelo responsável técnico do
estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse
mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva
alta.

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, F, F;
B) V, F, V;
C) F, V, F;
D) F, F, V.
QUESTÃO 25
A Psiquiatria Social traz contribuições importantes para as
mudanças nas abordagens em Saúde Mental em todo
mundo e no Brasil. Sobre a evolução histórica dessa é
incorreto afirmar:

QUESTÃO 27
Nos idosos os Transtornos Mentais apresentam-se com
características clínicas e seguem padrões de tratamento
diferentes das demais faixas etárias. Acerca deste tema,
assinale a afirmativa correta:

A) No início do século XX, Juliano Moreira, assume como
administrador do Hospital dos Alienados do Brasil,
surpreende inserindo hospital-dia; articulação equipe
técnica – familiares no tratamento dos internos;
B) Gustavo Riedel, em 1923, dá continuidade ao projeto
de Juliano Moreira, negando o movimento que floresceu
à época chamado de Eugenia;
C) Na Inglaterra, surge o movimento da Antipsiquiatria,
trazendo o preceito de que não havia doença mental, a
sociedade era opressiva por definição;
D) O Movimento de Luta Antimanicomial teve importante
papel na defesa ideológica da Reforma Psiquiátrica
Brasileira e permanece atuante.

A) A ocorrência de Delirium é um mau prognóstico e a
abordagem crucial em todos os casos é detectar e tratar
a causa subjacente ao transtorno;
B) No tratamento da Depressão na Demência os
antidepressivos são mais eficazes do que intervenções
psicossociais, principalmente, nos quadros mais leves;
C) O uso de ansiolíticos em idosos com Parkinson deve ser
cuidadoso já que pioram a disponibilidade de dopamina
nos gânglios da base. A melhor opção seria midazolam
e zolpidem apenas uma vez ao dia;
D) Os estudos mostram que ECT não é indicado em idosos
por piorar os déficits cognitivos.
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QUESTÃO 28
Paciente trazido pela família à ambulatório de psiquiatria
por ter desenvolvido, a menos de 24 horas, um delírio no
qual, várias pessoas que lhe são familiares foram
substituídas por sósias. A opção correta sobre esse
aspecto psicopatológico descrito é:
A) Síndrome de Capgras;
B) Delírio sensitivo de referência;
C) Síndrome de Fregoli;
D) Demência de Alzheimer.
QUESTÃO 29
Sobre as vantagens da terapia cognitivo-comportamental
em grupo podemos enumerar, exceto:
A) A possibilidade de os integrantes identificarem
problemas semelhantes nos seus pares;
B) Prevenção de problemas pelo aprendizado com outros;
C) Possibilidade de dar e receber “feedback” sobre a forma
de se relacionar;
D) A narrativa é substituída pela a ação e interpretação.
QUESTÃO 30
Sobre a importância da Neuroimagem na prática clínica e
as últimas evidências das pesquisas utilizando essas
informações nos transtornos psicóticos, especialmente na
Esquizofrenia podemos afirmar corretamente:
A) O aumento do ventrículo cerebral é imagem
patognomônica da Esquizofrenia;
B) A perda das sinapses é a maior razão para perda de
volume cerebral no indivíduo com Esquizofrenia;
C) Devem ser solicitados apenas no primeiro psicótico
agudo, quadros com psicopatologia não usual, presença
de sintomas de Demência e de Sinais Neurológicos;
D) Recentemente, constatou-se que na Esquizofrenia
ocorre aumento das estruturas cerebrais causando a
neurodegeneração característica da doença.

8 de 8

