
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
CONCURSO PÚBLICO

Não deixe de preencher as informações a seguir.

Prédio Sala

Nome

Nº de Identidade Órgão Expedidor UF Nº de Inscrição

MMÉÉDDIICCOO // PPSSIIQQUUIIAATTRRAA

AATENÇÃO

�� Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.

�� Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinqüenta) questões objetivas de múltipla

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez)

questões do SUS e 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos.

�� Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,

imediatamente, ao Fiscal.

�� Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o

Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.

�� Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um

Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide

com o seu Número de Inscrição.

�� As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica

azul ou preta.

�� Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao preenchimento

do Cartão-Resposta. O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranqüilidade.

�� Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em

silêncio.

BOA SORTE !
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LÍNGUA PORTUGUESA

Filosofia dos epitáfios

1.
2.
3.
4.

“Saí, afastando-me do grupo, e fingindo ler os epitáfios. E, aliás, gosto dos epitáfios; eles são, entre a gente
civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo ao menos
da sombra que passou. Daí vem, talvez, a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum; parece-
lhes que a podridão anônima os alcança a eles mesmos.”

(Machado de Assis)

01. Do ponto de vista da tipologia textual, é CORRETO afirmar que o texto 1, “Filosofia dos epitáfios”, é um texto
predominantemente

A) dissertativo.
B) descritivo. D) narrativo, com uso do discurso indireto.
C) narrativo. E) descritivo, com uso do discurso direto.

02. O vocábulo inconsolável, linha 3, apresenta um prefixo que indica

I. movimento para dentro.
II. o mesmo valor do prefixo apresentado no vocábulo “irreal.”
III. valor de privação, negação.
IV. o mesmo valor do prefixo apresentado no vocábulo “ingerir.”

Estão CORRETAS:

A) I, II e IV. B) I e III. C) II e III. D) I, II e III. E) I e IV.

Leia o texto abaixo para responder às questões 03, 04 e 05.

Oliver Blanchar ataca o que chama de “cultura do desemprego”, ou seja, a visão pessimista do futuro, baseada em
estatísticas do presente e apoiada numa certa tolerância para com o fenômeno que as redes de suporte ao
desempregado asseguram, especialmente em alguns países da Europa Ocidental.

(Carlos Eduardo Lins da Silva, Folha de São Paulo, 1996, com adaptações)

03. Em relação às idéias do texto, assinale a opção INCORRETA.

A) As redes de suporte ao desemprego garantem tolerância em relação ao fenômeno do desemprego.
B) Alguns países da Europa ocidental possuem redes de suporte ao desempregado.
C) Segundo Oliver Blanchar, ‘cultura do desemprego’ é a visão pessimista do futuro no que se refere ao mercado de trabalho.
D) Olivier Blanchar, diante das estatísticas do presente, defende uma visão pessimista do futuro.
E) As estatísticas da atualidade e a tolerância em relação ao fenômeno do desemprego fundamentam uma visão pessimista do

futuro.

04. Em relação aos elementos do texto, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as seguintes afirmativas.

( ) “Apoiada” significa difundida.
( ) “Tolerância” significa indulgência, consentimento.
( ) “Ataca” significa reprova, opõe-se.
( ) “Redes” não significa conjuntos de instituições e agências interligadas que se destinam a prestar serviços.
( ) “Fenômeno” significa fato de natureza social.

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

A) F, V, F, V, V. B) V, F, V, F, F. C) F, V, V, F, V. D) F, V, F, V, F. E) V, V, V, F, F.

05. Assinale a ÚNICA alternativa que apresenta o uso da(s) vírgula(s) da mesma forma em que aparece(m) no trecho
“(...) “cultura do desemprego”( , )ou seja( , ) a visão (...)”

A) As frutas, que estavam maduras, caíram no chão.
B) “Pois, seu Pedrinho, saci é uma coisa que eu juro que existe.”
C) O homem, que mente, não merece confiança.
D) A garota, Fernanda, saiu muito cedo.
E) “O cavalo calou-se, isto é, recolheu o movimento do rabo”.
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06. Leia o anúncio abaixo.

GERENTES DE LOJA

Requisitos:
*Experiência mínima de 3 anos de gerência.
*Sexo feminino.
*Idade entre 30 e 40 anos.
Nível superior.
Usuária de computador.
Salário Excepcional
Os interessados deverão enviar currículos com foto para rua das Belezas, n.10, Recife – PE, Cep. 51031-420.

Recursos Humanos.

Este anúncio apresenta uma inadequação de concordância nominal em:

A) Os interessados deverão enviar.
B) Idade entre 30 e 40 anos. D) Nível superior
C) Gerentes de loja. E) Experiência mínima de 3 anos em gerência.

Leia o texto a seguir e responda a questão 07.

“Coesão e coerência são aspectos importantes na articulação textual e, por isso mesmo, estão intimamente
relacionados. Essa relação se estabelece na medida em que a coerência se vincula ao conteúdo, e a coesão, à forma
de expressão desse conteúdo.” (Maria Luiza Abaurre)

07. Assinale a alternativa que utiliza um elemento coesivo inadequado, provocando um efeito de incoerência.

A) O livro é muito interessante, apesar de ter 570 páginas.
B) Mesmo morando no Rio de Janeiro há cinco anos, Shirley não conhece o Corcovado.
C) João, o pintor, foi despedido, porque se negou a pintar a casa, uma vez que estava chovendo.
D) Marcella e Antônio não se entendem, mas um fala inglês, e o outro, espanhol.
E) Acordei às 7 horas, apesar de ter ido deitar às 2 horas da manhã.

08. Na tira abaixo, tem-se uma figura de pensamento. Assinale a alternativa que corresponde a essa figura.

A) Hipérbole. B) Ironia. C) Antítese. D) Eufemismo. E) Apóstrofe.

09. Sobre o trecho abaixo,

“...às três horas, senti as primeiras pontadas... era meu rapaz que estava chegando. Tivemos que fazer tudo às
pressas, não havia, ainda, completado os 9 meses. Minhas mãos estavam trêmulas e entre uma contração e outra,
agradecia veementemente a Deus. Não bastava um simples obrigada... (Estudante do 2 ano do Ensino Médio)

o sinal indicativo da crase foi empregado em “...às três horas....” e “às pressas” por se tratar, respectivamente, de uma

A) locução prepositiva – locução conjuntiva.
B) locução adverbial – locução adverbial. D) locução adverbial – locução conjuntiva.
C) locução conjuntiva – locução prepositiva. E) locução adverbial – locução prepositiva.

10. Sobre o trecho “Não bastava um simples obrigada” NÃO é correto afirmar.

A) Na expressão ‘muito obrigado’, o particípio ‘obrigado’, é usado com valor de adjetivo e, como tal, deve concordar em
gênero e número com o referente do pronome a que se refere.

B) A expressão deve ser entendida como eu estou muito obrigado (a) a você (igual a grato a você).
C) No texto, o agradecimento parte de uma mulher. Portanto, deve assumir a forma feminina (obrigada).
D) Se o agradecimento parte de um homem, deve assumir a forma masculina.
E) A mulher pode usar a expressão ‘muito obrigado’, e o homem pode usar a expressão ‘muito obrigada’, sem causar nenhum

problema à norma culta.
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SUS

ASSINALE V NAS ASSERTIVAS VERDADEIRAS E F, NAS FALSAS. ESSE ENUNCIADO SE REFERE ÀS
QUESTÕES DE 11 A 14.

11. A Lei Orgânica da Saúde, em relação aos princípios ou diretrizes do SUS, estabelece

( ) descentralização dos serviços para os municípios com direção única, em cada esfera do governo.
( ) universalidade do acesso ao sistema, com atendimento preferencial à população de baixa renda.
( ) integralidade da assistência à saúde, incorporando ações e serviços individuais e coletivos, preventivos e

curativos.
( ) liberdade da iniciativa privada para prestar assistência técnica à saúde.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) F, F, V, V. B) F, V, F, F. C) V, F, F, F. D) V, F, V, V. E) V, V, V, F.

12. Contraria os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS):

( ) a integralidade da assistência, estabelecendo duas redes, sendo uma de atenção curativa e outra de atenção
preventiva.

( ) a igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
( ) a divulgação de informações quanto ao potencial de serviços e sua utilização pelo usuário.
( ) a integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) F, V, V, V. B) V, F, V, V. C) V, V, F, V. D) V, V, V, F. E) V, V, V, V.

13. A Constituição Brasileira de 1988, em relação à saúde, estabeleceu que

( ) a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo que a base do Sistema Único de Saúde (SUS) é representada
pela integração das ações e serviços públicos de saúde numa rede regionalizada e hierarquizada.

( ) a saúde é direito de todos os trabalhadores e dever do Estado, sendo que a base do SUS é representada pela
integração de uma rede centralizada, coordenada pelo Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde.

( ) a saúde é direito de todos os trabalhadores registrados ou não e dever do Estado, sendo que a base do SUS é
representada pela integração de uma rede centralizada, coordenada pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

( ) a saúde é direito de todos e dever do Estado, desde que existam recursos orçamentários previstos nas esferas
federal, estadual e municipal, sendo que a base do SUS é representada pela rede municipalizada de saúde
hierarquizada em nível de estados.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) F, V, F, F. B) F, F, V, F. C) V, F, F, F. D) F, F, F, V. E) F, F, F, F.

14. Na Constituição Brasileira de 1988, a saúde é vista como um

( ) direito de consumidor, assegurado pela regulamentação do mercado.
( ) completo bem-estar físico, psíquico e social, não apenas a ausência de doenças.
( ) direito de cidadania, garantido por políticas sociais e econômicas.
( ) dever do Estado em preservá-la através de atenção médica.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) V, F, F, F. B) F, V, F, F. C) F, F, F, F. D) F, F, F, V. E) F, F, V, F.

15. A Lei Orgânica de Saúde nº 8.080, em seu “Capítulo II - Dos Princípios e Diretrizes”, estabelece que

A) a universalidade de acesso aos serviços de saúde é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.

B) seja assegurada a igualdade da assistência à saúde sem preconceito de cor e raça.
C) em nível executivo, as ações de saúde sejam integradas, apenas, às ações de saneamento básico.
D) no estabelecimento de prioridades, na alocação de recursos e na orientação programática, seja utilizada a epidemiologia.
E) seja preservada a autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física.
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16. Com relação à Lei nº 8.142, é CORRETO afirmar que

A) dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços
correspondentes.

B) dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.

C) o Sistema Único de Saúde em cada esfera de governo contará com a Conferência Nacional de Saúde como instância
colegiada de caráter permanente e deliberativo.

D) a representação dos usuários será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos, apenas para os Conselhos de
Saúde.

E) a Conferência de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde.

17. Tendo por base a NOB-SUS, 1996, assinale a assertiva FALSA.

A) Tem por finalidade primordial promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder público municipal e do Distrito
Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos seus munícipes.

B) Dentre outras coisas, redefine os mecanismos e os fluxos de financiamento, reduzindo progressiva e continuamente a
remuneração por produção de serviços e ampliando as transferências de caráter global, Fundo a Fundo, com base em
programações ascendentes, pactuadas e integradas.

C) Nela, a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é constituída dos gestores federal e estadual.
D) Nela, a gerência é conceituada como sendo a administração de uma unidade ou de um órgão de saúde que se caracteriza

como prestador de serviços ao Sistema.
E) Estabelece que o gestor do sistema municipal é responsável pelo controle, pela avaliação e pela auditoria dos prestadores de

serviços de saúde (estatais ou privados) situados em seu município.

18. Com base na NOAS 01/2001, é FALSO afirmar que

A) a elaboração e a aprovação do Plano Diretor de Regionalização cabem às Secretarias de Estado da Saúde e do Distrito
Federal.

B) o processo de regionalização constitui estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior eqüidade.
C) o Plano Diretor de Regionalização deve garantir, dentre outras coisas, o acesso dos cidadãos a um conjunto de ações e

serviços o mais próximo possível de sua residência.
D) a região de saúde entendida como a base territorial de planejamento da atenção à saúde é definida pela Secretaria de Estado

da Saúde.
E) uma região ou uma microrregião de saúde pode compreender um ou mais módulos assistenciais.

19. Com relação ao processo de participação popular e controle social, é FALSO afirmar.

A) A participação popular visa estabelecer parcerias entre Estado e sociedade civil para que juntos possam atingir o objetivo
desejado por todos, que é a melhoria das condições de vida de toda a população.

B) Em sentido amplo, o controle social é entendido como a capacidade da Sociedade organizada em interferir nas políticas
públicas, interagindo com o Estado na definição de prioridades e na elaboração dos planos de ação do município, do estado
ou do governo federal, avaliando objetivos, processos e resultados.

C) É nos Conselhos de Saúde que se efetiva a participação da comunidade na fiscalização e na condução das políticas de
saúde.

D) De acordo com o artigo 14, da Constituição de 1988, são instrumentos de participação popular através dos quais o povo
opina acerca de determinada matéria.

E) O referendo, enquanto instrumento de participação popular, precede decisão importante ou elaboração de uma lei ou
reforma da Constituição.

20. A responsabilidade do Poder Público em relação à saúde

A) é exclusiva.
B) é privativa. D) exclui o papel da sociedade.
C) é concorrente. E) não exclui o papel da família, da comunidade e dos próprios indivíduos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Considerando-se em conta que os fatores estressantes são evidentes em portadores de patologias clínicas associadas
a patologias psíquicas (comorbidades), identificamos, segundo Evans et al. (2005), a Depressão em índice elevado
em um dos grupos de patologias abaixo descritas, não relacionadas a doenças do Sistema Nervoso Central.

A) Diabete melito e Hipertireoidismo.
B) Diabete melito e Câncer de Pele. D) Dor, Câncer e Diabete Melito.
C) Obesidade e Infecção por HIV. E) Taquicardia Paroxística Supraventricular e Cólon Irritável.
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22. Qual dos fatores infracitados NÃO está associado à recorrência da Depressão?

A) Suspensão dos ISRS antes dos 6 meses de tratamento.
B) Retorno ao trabalho que executava antes da crise depressiva.
C) Problema de comorbidade clínica crônica.
D) Abandono da Psicoterapia, iniciada desde o começo do tratamento.
E) Perda de parente em 1° grau.

23. A respeito dos exames complementares em Psiquiatria, é correto afirmar, EXCETO.

A) Os exames complementares são, apenas, ferramentas diagnósticas.
B) Podem e devem ser solicitados para afastar (ou confirmar) processos físicos e orgânicos que sejam de interesse para o caso.
C) Devem ser solicitados como rotina, em todos os casos.
D) Devem ser pedidos, apenas, quando se julgar necessário.
E) Podem ser úteis na investigação etiopatogênica do transtorno em estudo.

24. Durante o exame de um paciente portador de episódio maníaco, devemos encontrar, mais comumente, alterações
psicopatológicas, tais como:

A) humor depressivo ou irritável, fuga de idéias, delírio de grandeza e distraibilidade.
B) humor expansivo ou irritável, fuga de idéias, delírio de grandeza e distraibilidade.
C) humor depressivo ou irritável, descarrilhamento do pensamento, delírio de ruína ou culpa e normoprosexia.
D) humor depressivo ou irritável, desagregação do pensamento, delírio de ruína ou culpa e normoprosexia.
E) humor expansivo ou irritável, fuga de idéias, delírio de ruína ou culpa e distraibilidade.

25. Dentre as mulheres que realizaram laqueadura tubária, qual a motivação mais freqüentemente alegada para a
procura da recuperação de sua fertilidade?

A) Desejo de nova gravidez.
B) Resolver a briga com o esposo que não concordou com a cirurgia.
C) Restaurar sua imagem corporal.
D) Mostrar que pode voltar a ser mãe outra vez.
E) Apenas por autopunição, buscando mais um sofrimento pós-operatório.

26. Dentre os pacientes que apresentam a “Síndrome de Fadiga Crônica”, o quadro psiquiátrico mais freqüentemente
encontrado é o(a)

A) uso crônico / abuso de anfetaminas.
B) depressão. D) síndrome de dependência do álcool.
C) estresse psicossocial. E) hipertireoidismo.

27. Conforme estudos realizados nos últimos 15 (quinze) anos, o gene responsável pelo aparecimento da Doença de
Alzheimer Familiar de Início Tardio situa-se no Cromossoma

A) 14. B) X. C) 19. D) Y. E) 21.

28. Em estudos realizados em pacientes portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica, a(s) alteração(ões)
neuropsicológica(s) mais comumente detectada(s) foi(foram)

A) menor auto-estima que os normotensos.
B) menor capacidade para desenvolver e manter as relações afetivas.
C) perda progressiva da capacidade de “insight”.
D) deterioração da memória e maior nível de ansiedade.
E) menor rendimento no trabalho.

29. Com relação ao uso prolongado de psicofármacos, é CORRETO afirmar que

A) o uso prolongado de medicamentos psicoativos levará o organismo a alterações adaptativas nos receptores, podendo causar
o fenômeno de “UP” ou “Down regulation”.

B) o uso prolongado das substâncias que não são controladas pela portaria do n° 344 DIMED com a notificação de receituário
tipo B não causa problemas ao usuário.

C) apenas o uso prolongado de anticonvulsivantes merece atenção especial, por serem (alguns deles) estabilizadores do humor.
D) a Discinesia Tardia não tem relação com o uso de neurolépticos por tempo prolongado.
E) o uso de ácido valpróico não provoca alopecia ou ganho de peso.
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30. Com relação ao uso abusivo de álcool por parte de gestantes, é CORRETO afirmar que

A) há um risco de má-formação fetal que chega à casa dos 45 %.
B) defeitos cardíacos, retardo mental e deficiência de crescimento podem ser conseqüências da Síndrome Alcoólica Fetal.
C) não há desequilíbrio hormonal que possa pôr em risco a saúde da gestante ou do seu concepto.
D) é sobejamente conhecida a forma como o etanol age intra-útero.
E) é insignificante o risco desse consumo para o concepto.

31. Para que possamos diagnosticar o Transtorno de Conduta no adolescente, é necessário que ocorram os seguintes
sintomas:

A) roubo sem confrontação com a vítima.
B) arrombar a casa ou carros alheios.
C) destruir deliberadamente propriedades alheias.
D) todos os sintomas descritos nos itens A e B em, pelo menos, duas ocasiões.
E) todos os sintomas descritos nos itens A, B e C, por, no mínimo, 06 (seis) meses.

32. Na Anorexia Nervosa, em mulheres, encontramos

A) medo intenso de ganhar peso.
B) episódios recorrentes de orgia alimentar, apresentando amenorréia por 02 (dois) meses.
C) dismorfopsia.
D) vômitos auto-induzidos, sem alterações do fluxo menstrual.
E) as respostas A e C estão corretas quando há amenorréia por, ao menos, 03 (três) ciclos menstruais.

33. Dentre as afirmativas abaixo, assinale a INCORRETA.

A) A enzima Aldeído Desidrogenase converte o acetaldeído em ácido acético.
B) A enzima Álcool Desidrogenase transforma o etanol em acetaldeído.
C) Os orientais apresentam deficiência das 02(duas) enzimas citadas acima, o que lhes causa rubor facial, sudorese e

taquicardia.
D) O Disulfiram, usado em tratamentos aversivos para o alcoolismo, atua bloqueando a enzima Álcool Desidrogenase.
E) É necessário se esclarecer ao paciente em uso do Disulfiram quanto aos efeitos adversos que ocorrem com a ingesta

concomitante de bebidas alcoólicas devido ao sério risco de vida que advém dessa combinação.

34. Sobre as características do Sistema de Recompensa Central em pacientes aditos às substâncias psico-ativas, assinale
a INCORRETA.

A) Há uma ativação da Via Mesolímbica Dopaminérgica.
B) Há um reforço de comportamentos hedônicos.
C) A potência dos estímulos das substâncias é comparável à dos estímulos naturais.
D) Há ativação na Área Tegmentar Ventral.
E) Há evidente modulação Gabaérgica.

35. Dentre as doenças abaixo discriminadas, qual a que pode ser confundida com sintomas conversivos e/ou
dissociativos?

A) Esclerose Tuberosa.
B) Esclerose Múltipla. D) Demência Multi-infarto.
C) Síndrome de Sturge-Weber. E) Gliomatose Cerebral.

36. Dentre os Transtornos de Personalidade abaixo citados, qual o que possui maior evidência de associação familiar
com Esquizofrenia, além de agregação familiar do próprio Transtorno de Personalidade?

A) Transtorno de Personalidade Esquizotípico.
B) Transtorno de Personalidade Anancástico. D) Transtorno de Personalidade “Borderline”.
C) Transtorno de Personalidade Esquizóide. E) Transtorno de Personalidade Paranóide.

37. Em relação ao Delirium, todas as afirmativas abaixo são falsas, EXCETO.

A) Trata-se de uma Síndrome neurocomportamental crônica decorrente da quebra da homeostase cerebral.
B) Deve-se, invariavelmente, as perturbações sistêmicas ou do Sistema Nervoso Central.
C) Invariavelmente evolui para a demenciação, independentemente do seu fator etiológico.
D) Não se associa a maior tempo de hospitalização e pior recuperação funcional.
E) Acontece, apenas, durante o período diurno, não sendo descritas ocorrências noturnas.
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38. Com base nos estudos epidemiológicos sobre Transtornos Mentais realizados no Brasil, assinale a alternativa
INCORRETA.

A) Em torno de 10,6 a 18,6 % das crianças brasileiras apresentam transtornos psiquiátricos e emocionais.
B) Excluindo a Dependência à Nicotina, os Transtornos Depressivos e Fóbico-Ansiosos foram os mais prevalentes ao longo da

vida, na população brasileira.
C) A prevalência de transtornos psiquiátricos em adultos variou de 30 a 51 % na população de algumas cidades brasileiras.
D) Ao longo do ciclo de vida, a população entre 25 e 54 anos compreende a faixa etária que menos apresenta transtornos

mentais.
E) Cerca de 5% da população brasileira acima de 60 anos apresenta quadro demencial.

39. Paciente do sexo feminino, 66 anos de idade, chega ao ambulatório com queixas de “medo de cair ou de ser
derrubada pelo vento forte”, há aproximadamente 30 dias. Chegou à sala, carregando sacolas com compras em
ambas as mãos. Relata que não gosta de passar em praças ou em ruas abertas, pois teme “passar mal”, sempre
preferindo usar os ônibus cheios e deambular em locais com muita gente. Não há relato de quedas ou de fraturas
anteriores. Ao exame psíquico, não apresenta alterações formais, apenas nota-se humor ansioso.
Para o caso acima, o diagnóstico mais provável e conduta seria:

A) Agorafobia – Psicoterapia Comportamental.
B) Agorafobia – Inibidores Seletivos de Recaptação de Serotonina.
C) Fobia de Espaço – Inibidores Seletivos de Recaptação de Serotonina.
D) Fobia de Espaço – Inibidores Seletivos de Recaptação de Serotonina + Investigação clínica.
E) Transtorno de Pânico – Inibidores Seletivos de Recaptação de Serotonina.

40. O tratamento neurocirúrgico conhecido como Capsulotomia Anterior por Raios Gama é indicado para

A) pacientes com diagnóstico de Transtorno Obsessivo-Compulsivo em comorbidade com Síndrome de Tourette.
B) pacientes com diagnóstico de Transtorno Obsessivo-Compulsivo que recusam a participar da Terapia Cognitivo-

Comportamental.
C) pacientes com diagnóstico de Transtorno Obsessivo-Compulsivo que não melhoram com o uso de ISRS (inibidores

seletivos de recaptação de serotonina).
D) todos os pacientes com diagnóstico de Transtorno Obsessivo-Compulsivo que não responderam ao uso da combinação

ISRS + neurolépticos.
E) pacientes com diagnóstico de Transtorno Obsessivo-Compulsivo que não responderam às várias modalidades de tratamento,

incluindo as de 1ª linha e apenas em caráter experimental.

41. Dentre os fatores de risco a serem considerados no atendimento de urgência / emergência de um paciente com
suspeita de comportamento suicida, devemos atentar para todos os fatores abaixo, EXCETO.

A) Idade acima de 60 anos, sexo masculino, cor branca.
B) Divorciado ou viúvo recente, bissexual, profissional de saúde.
C) Suporte sócio-familiar, religiosidade exagerada.
D) Adição a drogas psico-ativas, transtornos psicóticos e ansiosos.
E) História familiar de suicídio, abuso sexual na infância.

42. J.A.S., 20 anos de idade, comemorava haver sido aprovado no vestibular, tendo, na festa de comemoração, ingerido
mais bebidas alcoólicas do que costumava fazer. Apresentou quadro de agitação psicomotora, aos gritos, chegando
a tentar agredir os colegas de farra. Foi levado pelos amigos A um Serviço de Emergência. Houve piora do quadro,
e a não-aceitação à abordagem dos profissionais que o atendiam.
Frente a este quadro, qual das atitudes abaixo deveria ser tomada?

A) Realizar contenção mecânica e administrar diazepínico por via intramuscular.
B) Realizar contenção mecânica e administrar haloperidol por via IM.
C) Encaminhar para sua residência, aconselhando vigilância e administrar café forte e bastante líquido, até passar a

intoxicação.
D) Encaminhar para internação psiquiátrica, a fim de protegê-lo e os demais, além de iniciar seu tratamento.
E) Aplicar haloperidol e benzodiazepínico por via intramuscular, repetindo as aplicações por via intravenosa cerca de 1 hora

após, caso não haja melhora. Repetir as aplicações a cada 2 horas, até a sedação.

43. Consoante a Teoria Comportamental, diz-se que ocorre um “reforço negativo”, quando

A) a conseqüência aumenta a possibilidade de o comportamento ocorrer.
B) a retirada da conseqüência aumenta a probabilidade do aparecimento do comportamento.
C) um estímulo diminui a possibilidade de o comportamento se apresentar.
D) a conseqüência e o estímulo se equivalem.
E) o estímulo desestrutura a possibilidade de se observar o fenômeno transferencial.
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44. Dentre as afirmativas abaixo, assinale a CORRETA.

A) Delírios bem como as alucinações eram considerados por Bleuler como sintomas essenciais ao diagnóstico da
Esquizofrenia.

B) Mesmo com o uso atual de antipsicóticos atípicos, os sintomas negativos da Esquizofrenia permanecem como um aviso de
pior prognóstico.

C) No estudo dos transtornos afetivos psicóticos, encontramos “sintomas de primeira ordem” em menos de 10 % deles.
D) Mesmo com os estudos mais atuais, não se consegue justificar condições de minoria étnica como fator de risco para a

esquizofrenia.
E) Com o advento dos neurolépticos atípicos, a ECT (eletro-convulso-terapia) foi banida do arsenal terapêutico da

esquizofrenia.

45. Com relação ao tratamento da Esquizofrenia, assinale a alternativa CORRETA.

A) Os neurolépticos atípicos apresentam eficácia superior à dos neurolépticos tradicionais para “sintomas negativos”.
B) Todos os neurolépticos possuem perfil e potência semelhantes para induzirem “síndrome metabólica”.
C) Dizemos que um paciente apresenta forma refratária da Esquizofrenia, quando ele não apresenta melhora satisfatória após

2 (dois) ensaios com neurolépticos (em tempo e doses adequados), sendo, pelo menos, um deles um neuroléptico atípico.
D) O aparecimento de alguns distúrbios do movimento se caracteriza como um efeito idiossincrásico de alguns neurolépticos.
E) O neuroléptico pode ser suspenso após 1 (um ) ano de estabilidade clínica do surto esquizofrênico.

46. Dentre as medidas a serem instituídas, por serem eficazes para o alívio de sintomas de uma paciente com TPM
(Tensão Pré-Menstrual), estão as abaixo citadas, EXCETO.

A) Inibidores de Recaptação de Serotonina.
B) Agonistas de GnRH. D) Vitaminas do Complexo B.
C) Dieta hipossódica. E) Exercícios físicos sob controle profissional.

47. Quincas é um indígena de tribo pernambucana e tem sido considerado como um bom aluno na escola de nível médio
que freqüenta. Na semana passada, ele estuprou uma colega de sala. Pelo fato de ser índio e ter, apenas, 19 anos de
idade, é CORRETO afirmar que Quincas

A) é inimputável.
B) deverá ser considerado inimputável por Desenvolvimento Mental Incompleto.
C) é imputável.
D) possui uma excludente de culpabilidade.
E) é semi-imputável.

48. Sobre síndromes demenciais, todas as afirmativas abaixo são corretas, EXCETO.

A) Perda progressiva de memória dificuldade para aprender novas informações.
B) Alterações de personalidade e do comportamento e dificuldade em organizar, planejar e executar tarefas do dia-a-dia.
C) Comprometimentos na esfera da linguagem (dificuldade para achar palavras e/ou nomear objetos) além da perda de fluência

verbal estão presentes nas fases iniciais da Doença de Alzheimer.
D) O principal tratamento medicamentoso disponível para a Doença de Alzheimer são os inibidores de acetilcolinesterase.
E) A demência vascular caracteriza-se pela evolução em “escada”, além da presença de comemorativos de eventos cérebro-

vasculares e/ou fatores de risco cardiovasculares.

49. Assinale a alternativa MENOS indicada em relação ao uso de psicofármacos.

A) O citalopram e o escitalopram são boas alternativas para pacientes com função renal preservada e que usam outros
medicamentos.

B) A fluoxetina, a sertralina e a fluvoxamina são Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina de escolha em crianças e
adolescentes.

C) Os benzodiazepínicos não devem ser utilizados devido ao risco de quedas, fraturas e déficits cognitivos (hipomnésia e
hipoprosexia).

D) A nortriptilina é um antidepressivo tricíclico, com perfil de efeitos colaterais inferior aos outros tricíclicos. Apetite por
doces e aumento de peso podem aparecer com o seu uso.

E) A bupropiona é um antidepressivo de dupla ação, sendo utilizando em depressão ou ansiedade, especialmente, se associadas
a déficit de atenção e tabagismo.

50. Sobre o uso de drogas e substâncias psico-ativas, assinale a CORRETA.

A) O Núcleo Acumbens envia aferências dopaminérgicas para a Área Tegmentar Ventral.
B) O flumazenil é utilizado no controle dos sintomas da crise de abstinência de diazepínicos.
C) A terapia por reposição nicotínica é um dos recursos para os sintomas da abstinência ao tabaco.
D) O naloxone deve ser usado nas crises de abstinência de opióides.
E) A síndrome de abstinência ao “crack” é marcada por sintomas físicos proeminentes.







