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AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

DIRETORIA GERAL 
    Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso 

 
 
 

CALENDÁRIO PREVISTO 
 

 
ATIVIDADE DATA LOCAL 
 
Divulgação do gabarito  
 

 
14/09/09 

 
No site www.apucarana.pr.gov.br e em mural na 
Autarquia Municipal da Saúde de Apucarana 
 

Interposição de recursos contra 
o gabarito da Prova 

Até 17/09/09 Presidente da Comissão Especial de 
Acompanhamento e Fiscalização do Concurso e 
entregue na sede da Autarquia Municipal de Saúde 
de Apucarana. 

Nota da Prova Objetiva sem 
critério de desempate 
 

Previsão 
16/10/09 

Órgão Oficial do Município, no site 
www.apucarana.pr.gov.br e em mural na Autarquia 
Municipal da Saúde de Apucarana. 

Prova de Títulos 
 

13/09/09 das 
08h00 às 
17h00 

Os títulos deverão ser encaminhados para o 
Presidente da Comissão Especial de 
Acompanhamento e Fiscalização do Concurso ou 
entregue na sede da Autarquia Municipal de Saúde 
de Apucarana na Gestão do Trabalho e Saúde. 

Prova prática de caráter 
eliminatório e classificatório 

 Será informado, é específica para o cargo de 
motorista. 

Resultado Final do Concurso Previsão até 
30/10/09 

Órgão Oficial do Município, no site 
www.apucarana.pr.gov.br e em mural na Autarquia 
Municipal da Saúde de Apucarana. 

Demais atividades consultar o 
Edital regulamentador do 
concurso ou a Comissão 
Especial de Acompanhamento e 
Fiscalização do Concurso. 

 As informações serão divulgadas no site 
www.apucarana.pr.gov.br 
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

DIRETORIA GERAL 
   Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso 

 

CONCURSO PÚBLICO 051/2009 

MÉDICO PSIQUIATRA – MANHÃ 
 

 
 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO  
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
a) Este caderno com o enunciado das 50 (cinquenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões:  
 

Conhecimentos 
Gerais 

 

Língua Portuguesa Conhecimentos Específicos do 
Cargo e Ética do Trabalho 

Questões  Pontos Questões  Pontos Questões  Pontos  
01 a 10 2 11 a 20 2 21 a 50 2 

 
b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas,  
02- Na folha de respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão 

identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.  
03- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com 

as letras (A), (B), (C) e (D); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve 
assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a 
questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA.  

04- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita 
cobrindo TODO O ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e densa. As respostas à grafite ou rasuras 
serão consideradas erradas. 

05 – SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que:  
a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem 

como rádios gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer 
espécie;  

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e a 
Folha de Respostas.  

06- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as 
marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.  

07- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e ASSINE A 
LISTA DE PRESENÇA.  

08 – Faça a sua prova em silêncio, para que todos façam também. 
09 – Não será permitida qualquer espécie de consulta. 
10 – Não será fornecido outro Caderno de Provas, exceto no caso do item 12. 
11 – O tempo de duração da prova é aquele anotado na lousa. 
12 – Verifique se a prova contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, falta de 
questão etc. Encontrando falhas, levante a mão. O fiscal atenderá você e trocará o seu caderno. 
13- O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA PARA TODOS OS CARGOS É DE 3 (TRÊS) HORAS.  
 
 
Candidato Sala nº Assinatura do Candidato 
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

DIRETORIA GERAL 
    Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
01) O jornal Folha de São Paulo, na quinta-feira, 10 de agosto de 2009 publicou a seguinte 
notícia:  
 
“Dupla libertada por Clinton chega aos EUA. 
Casa Branca afirma que ida de ex-presidente a Pyongyang para negociar libertação de 
jornalistas foi “missão provada”.” 
 
Qual país Clinton visitou visando libertar as jornalistas aricanas que estavam na prisão há 140 
dias? 
 

a) Honduras 
b) Indonésia 
c) Coréia do Norte 
d) China 
 

02) Assunto polêmico no mês de agosto do corrente ano foi com relação a nomeação de 
servidores no Senado. Como era realizada a nomeação? 
 

a) Através de Decretos 
b) Através de Atos Secretos 
c) Através de Portarias 
d) n.d.a. 
 

03) Em matéria veiculada na Folha de São Paulo de 13/08/2009 relatou que: “Nove meses 
após ter perdido a liderança para o Itaú Unibanco, o Banco ___________ anuncia hoje que 
retomou o posto de maior banco em ativos do Brasil e da América Latina.” Complete 
corretamente o espaço com o banco correto: 
 

a) Bradesco 
b) Banco do Brasil 
c) ABN Anro Bank 
d) n.d.a. 
 

04) Como se chama o presidente deposto de Honduras? 
 

a) Hugo Chávez 
b) Evo Morales 
c) Manuel Zelaya 
d) Vicnete Fox 
 

05) Qual a cidade em que acontece tradicional festival do circuito brasilero de cinema? 
 

a) Canela 
b) São Borja 
c) Uruguaiana 
d) Gramado 
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06) Em 1939 foi construída a primeira igreja de Apucarana, na praça Rui Barbosa. Esta foi 
destruída por um forte vendaval. Em que ano ocorreu tal fato? 
 

a) 1940 
b) 1941 
c) 1942 
d) 1943 

 
07) Complete corretamente com a história de Apucarana: 
A catedral Nossa Senhora de lourdes, cartão postal do Município, é a única catefral no Brasil a 
ter ________. 
 

a) arquitetura clássica 
b) relógio em funcionamento 
c) imagem de uma santa no topo de sua torre principal 
d) sinos que tocam de hora em hora  

 
08) Como se chama o Centro Cívico de Apucarana? 
 

a) José de Oliveira Rosa 
b) Coronel José Luiz dos Santos 
c) Rui Barbosa 
d) Ivo Lenartovicz 

 
09) Apucarana tem um APL (arranjo produtivo local). Qual é o produto focado no APL? 
 

a) vestuário 
b) couro 
c) sapatos 
d) bonés 

 
10) O suposto encontro de Lina Vieira (ex-secretária da Receita) com o(a) ministro(a) do 
governo tem causado muita repercussão envolvendo o nome  de um ex-presidente da 
Prepública que é atualmente senador. Qual é o(a) Ministro(a)? 
 

a) Tarso Genro 
b) Dilma Roulssef 
c) Henrique Meirelles 
d) Fernando Haddad  

 
 
 
PORTUGUÊS 
 
 
11) Complete corretamente a frase e assinale a alternativa correta: “Daqui_______vinte 
quilômetros, o viajante encontrará, logo ______ entrada do grande bosque, uma estátua que 
_____ séculos foi erguida em homenagem _____deusa da floresta”. 
 

a) a – à – há – à 
b) há – a – à – a 
c) à – há – à – à 
d) há – a – há – a 
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12) O uso do acento grave (indicativo de crase ou não) está INCORRETO em: 
 

a) Primeiro vou à feira, depois é que vou trabalhar. 
b) Às vezes não podemos fazer o que nos foi ordenado. 
c) Isto não seria útil à ela. 
d) Não devemos fazer referências àqueles casos. 

 
 
Nas questões de 13 a 16, aponte a alternativa que completa corretamente os espaços em 
branco:  
 
 
13) “Pega____cadeira ali na outra sala e põe___ aqui perto de mim”. 
 

a) essa – la 
b) esta – la 
c) aquela – a 
d) aquela – na 

 
 
14) Era para ________falar ______ontem, mas não____encontrei em parte alguma. 
 

a) mim – consigo – o. 
b) eu – com ele – o. 
c) eu – com ele – lhe. 
d) mim – contigo – te. 

 
15) Quem_______estragado que _______de ________. 
 

a) o trouxe – se encarregue – consertá-lo. 
b) o trouxe – encarregue-se – consertá-lo. 
c) trouxe-o – encarregue-se – o consertar. 
d) trouxe-o – se encarregue – o consertar. 

 
16) Ao comparar os diversos rios do mundo com o Amazonas, defendia com azedume e 
paixão a proeminência _________sobre cada um_______. 
 

a) desse – daquele. 
b) daquele – destes. 
c) deste – daqueles. 
d) deste – desses. 

 
17) Em qual das alternativas existe erro de acentuação gráfica: 
 

a) Eles não param de trabalhar com o pêlo do animal. 
b) Saíram à tarde à procura de novos caminhos. 
c) O trabalho fácil nem sempre é sustentáculo para grandes obras. 
d) Saiba que Êmerson é bom rapaz. 

 
18) Em que alternativa há erro de flexão numérica? 
 

a) O menino comprou duas bicicletas violeta. 
b) Os armários abacates saíram ontem. 
c) Os fuscas creme estão na garagem. 
d) As casas azuis estão do lado direito. 
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19) Marque a opção da grafia correta para: Tantas_________consituem________ 
 

a) excessões – previlégio inadmissível 
b) exceções – privilégio inadmissível 
c) exceções – previlégio inadmissível 
d) esceções – privilégio inadmissível 

 
 
20) Marque a opção em que o hífen aparece de forma incorreta conforme a nova regra de 
ortografia: 
 

a) autoescola 
b) inter-racial 
c) contra-indicação 
d) ultrassecreto 

 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
21) Julio, 19 anos, há um ano mudou o comportamento, começou a ter retraimento social, 
deixou de estudar, incapaz de desfrutar das atividades que antes lhe davam prazer, como 
praticar esportes ou estar na companhia de amigos e familiares, ficava rezando no seu quarto. 
Chegou à emergência após ter agredido o vizinho, dizia que ele estava colocando 
pensamentos em sua cabeça por uma forca externa. Dizia que estavam filmando-o e que seus 
pensamentos estavam sendo transmitidos. Dizia que o vizinho está praticando vodu e planta 
pensamentos de ser homossexual em sua cabeça. Nega uso de álcool, embora tenha usado 
maconha ocasionalmente aos 15 anos.   Fala sozinho. Ao exame do estado mental apresenta 
afeto embotado, processos do pensamento tangencial, transmissão de pensamentos, delírio 
de controle e alucinações auditivas. Sua fala tem velocidade, ritmo e tom normais. O 
diagnóstico mais provável seria: 
 
 

a) Esquizofrenia paranóide 
b) Esquizofrenia catatônica 
c) Depressão pós-esquizofrênica 
d) Esquizofrenia hebefrênica  

 
 
22) Em relação ao tratamento do caso acima, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
 

I- Os antipsicóticos típicos ou de primeira geração podem provocar efeitos colaterais 
indesejados como: sintomas extrapiramidais, acatisia e discinesia tardia  

II- Os antipiscóticos atípicos incluem halperidol, clopromazina, tioridazina, pimozida 
III-  O uso de antipsicótico atípicos ou de segunda geração estão associados alto risco 

de síndrome metabólica  
  
 

a) As afirmativas I e II estão corretas                                        
b) As afirmativas II e III estão corretas  
c) As afirmativas I e III estão corretas  
d) As afirmativas I ,II e III estão corretas  
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23) Em relação aos sintomas das psicoses, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
 

I- Os sintomas negativos incluem alogia, embotamento afetivo, abulia e anedonia   
II- Os sintomas positivos incluem alucinações, delírios, comportamentos bizarros, 

transtorno positivo formal do pensamento  
III-  Os sintomas da  catatonia incluem  estupor, ecopraxia, catalepsia, negativismo 

 
a) As afirmativas I e II estão corretas                                        
b) As afirmativas II e III estão corretas  
c) As afirmativas I e III estão corretas  
d) As afirmativas I, II, III estão corretas 

 
 
24) Em relação às substâncias psicoativas que causam transtorno psicótico, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
 

I - A dependência de anfetaminas  pode se associar a  transtorno de humor  
   II - A dependência de cocaína pode se associar a transtorno de humor  

III - A dependência de cannabis pode ser associar a transtorno de humor  
  

a) As afirmativas I e II estão corretas                                        
b) As afirmativas II e III estão corretas  
c) As afirmativas I e III estão corretas  
d) As afirmativas I, II e III estão corretas  

 
 
25) Pedro, 15 anos relata que desde os oito anos de idade tem medo de contaminação.  
Começou a ter duvidas se fechava as trancas das portas e verificava por mais de 10 vezes.  
Ficava pensando se fizera as coisas certas e idéias de que podia ser   contaminado, então  
começou a ter banhos prolongados. Estas idéias de contaminação são repetitivas e 
desagradáveis e se originam de sua mente. Ele já não consegue estudar por julgar que seus 
cadernos estão sujos. Não consegue tocar em peças de roupa ou qualquer objeto que tenha 
caído no chão dizendo que está sujo e que não pode encostar-se a isso.  O diagnóstico mais 
provável seria: 
 

a) Transtorno de pânico  
b) Transtorno obsessivo-compulsivo,  
c) Fobia específica  
d) Fobia social. 

 
 
26) Sara chegou ao CAPS por estar há 10 dias muito irritada, por alguém  esta tentando 
roubar suas idéias pela nternet, julga que estão filmando-a por se  uma pessoas famosa . 
Sente-se muito bem e pra cima, tem menos sono que o normal e não sente falta disto.  Seu 
discurso é rápido, está eufórica e diz que tem muitos amigos, fica telefonando para eles, no 
meio da noite. Sente com mais energia que o normal e que esta desenvolvendo uma nova 
formula de rejuvenescimento. Há dois anos deu entrada no pronto-socorro por tentativa de 
suicídio por ingestão de medicamentos e feito lavagem gástrica. Em seu exame do estado 
mental mostra-se irritada, exaltada, humor eufórico, delírios grandiosos, sua fala é rápida, alta 
e difícil interrompem-na. O diagnóstico mais provável seria: 
 

a) Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco, com sintomas psicóticos 
b) Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos 
c) Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo com sintomas psicóticos 
d) Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo sem sintomas psicóticos 
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27) Em relação ao tratamento do caso acima, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
 

I- Litio, valproato e carbamazepina são aprovados para o tratamento da fase aguda 
maníaca   
II- A lamotrigina poderia ser usada na fase aguda maníaca  
III - O uso de antipsicótico atípicos ou de segunda geração  podem ser PARA tratar fase 
aguda maniaca  

 
a) As afirmativas I e II estão corretas                                        
b) As afirmativas II e III estão corretas  
c) As afirmativas I e III estão corretas  
d) Todas as afirmativas estão corretas 

 
 
28) Todas as seguintes afirmações sobre o transtorno de personalidade anti-social são 
verdadeiras, exceto: 
 

a) Ausência de remorso 
a) Presença de empatia 
b) Não assume responsabilidade  
c) Impulsividade  

 
 
29) Mara, 32 anos buscou o CAPS por estar cansada, desanimada, triste nos últimos três 
meses. Descreve sua condição como “eu não sou assim”. Tem a sensação de fracasso do seu 
casamento e como profissional, apresenta ruminações se fez as coisas certas. Diz que acorda 
cansada e, o sono não é reparador. Apresenta ganho de peso e diminuição de prazer em 
atividades que costumavam ser agradável, como sair com amigos, cantar no coral.  Tem muito 
esforço para trabalhar, tem muita dificuldade de concentrar. Sente-se incapaz de estudar e 
uma inútil. Expressou muitas vezes “todos ficarão melhor sem mim“.   Ela havia tido um 
episodio semelhantes ao atual há cinco anos e foi tratada com imipramina 150mg/dia. No 
exame do estado mental, a paciente parece deprimida e cansada, seus pensamentos são 
lineares e lógicos, mas lentos, tem idéias de culpa, anedonia, sentimentos de menosvalia. 
O diagnostico mais provável seria: 
     

a) Episodio Depressivo leve 
b) Transtorno depressivo recorrente,  episodio atual moderado  
c) Episódio depressivo grave com sintomas psicóticos  
d) Transtorno de humor afetivo persistentes 

 
 
30) Em relação ao tratamento com antidepressivos, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
 

I-Os antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina podem se associar a 
redução da libido, perturbação da ejaculação, da ereção e do orgasmo feminino   
II- Os antidepressivos tricíclicos podem se associar a retenção urinaria, obstipação e 
boca seca  
III- A combinação dos antidepressivos tricíclicos com inibidores da monoamooxidase 
(IMAO) pode ser perigosa  

  
a) As afirmativas I e II estão corretas                                        
b) As afirmativas II e III estão corretas  
c) As afirmativas I e III estão corretas  
d) As afirmativas I ,II e III estão corretas  
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31) Em relação às substâncias psicoativas que causam transtorno de humor, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
 

I- A dependência do álcool  pode se associar a  transtorno de humor  
II- A dependência de benzodiazepinico pode se associar a transtorno de humor  
III- A dependência de cannabis pode ser associar a transtorno de humor  

  
a) As afirmativas I e II estão corretas                                        
b) As afirmativas II e III estão corretas  
c) As afirmativas I e III estão corretas  
d) As afirmativas I ,II e III estão corretas  

 
 
32) Luana, 24 anos chega ao CAPS, com a seguinte queixa:. acho que estou vou morrer . 
Afirma que nos últimos dois meses tem apresentado súbitos episódios de palpitações, 
tremores, sensação de falta de ar, dor no peito, tontura, sensação de que vai morrer ou 
enlouquecer. Os resultados de exames físicos e laboratoriais estavam normais Os episódios 
duram cerca de 20 minutos embora o paciente julgue que durem mais. Nega uso de drogas e 
abuso do álcool. O diagnóstico mais provável seria: 
 

a) Agorafobia 
b) Ansiedade Generalizada 
c) Transtorno de pânico  
d) Fobia social  

 
 
33) As abordagens terapêuticas que poderiam ser indicadas para o caso acima analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
 

I- Os antidepressivos como os inibidores da recaptação da serotonina (ISRs), 
antidepressivos tricíclicos e inibidores monoaminoaminoxidase são 
extremamente efetivos 

II- Os benzodiazepinicos são necessários a longo prazo para estabilizar o quadro 
III-  A terapia cognitivo-comportamental pode ser útil  

  
a) As afirmativas I e II estão corretas                                        
b) As afirmativas II e III estão corretas  
c) As afirmativas I e III estão corretas  
d) todos as afirmativas estão corretas 

 
 
34) Em relação às substâncias psicoativas que causam transtorno de ansiedade, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
 

I- A dependência de alucinógenos pode se associar a transtorno de ansiedade  
II-A dependência de cocaína pode se associar a transtorno de ansiedade  
III- A dependência de cannabis pode ser associar a transtorno de ansiedade  

  
a) As afirmativas I e II estão corretas                                        
b) As afirmativas II e III estão corretas  
c) As afirmativas I e III estão corretas  
d) As afirmativas I ,II e III estão corretas  
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35) Jorge, 23 de idade com história de dependência de cocaína  chegou ao CAPS após ter 
tido  intoxicação de cocaína pode-se esperar que o paciente apresente todos os seguintes 
sinais e sintomas , exceto: 
 

a) Agitação e ansiedade 
b) Taquicardia e midríase 
c) Paranóia e alucinações 
d) Hiperfagia  

 
 
36) Se ocaso acima for de abstinência por cocaína produzirá os seguintes sinais e sintomas , 
exceto: 
 

a) Baixa energia 
b) Anedonia 
c) Euforia 
d) Hipersonolência 

 
 
37) Afirmações corretas sobre a propriedade e os efeitos do tabaco incluem todas as 
seguintes, exceto: 
 

a) A bupropiona bloqueia a recaptura de noradrenalina e dopamina  e tem ação no 
tratamento do tabagismo  

b) Ocorrem sintomas de abstinência com a interrupção súbita do uso crônico da nicotina 
c) A nicotina tem entre as ações de reforço, humor elevado, cognição aumentada e 

diminuição do apetite 
d) A experiência subjetiva do prazer não é mediada pela estimulação de receptores 

dopaminérgicos 
 
 
38)  As afirmações abaixo sobre a maconha estão corretas, exceto: 
 

a) Ocorre tolerância 
b) A complicação do uso prolongado é a síndrome amotivacional 
c) A intoxicação não está associada a lentificação do pensamento e prejuízo da 

memória para fatos recentes 
d) A canabis prejudica o julgamento, interfere na capacidade de calcular tempo e 

distância, prejudica o funcionamento motor  
 
 
39) Marcelo 35 anos, casado, mecânico, inativo desde há um ano. Segundo a esposa, não 
tem conseguido trabalhar por beber demais (sic), pois todos os proprietários de oficina de sua 
cidade o conhecem como alcoolista. Há dois dias sofreu atropelamento com fratura de fêmur, 
ao atravessar uma  rua alcoolizado. Internado na ortopedia há cerca de 24 horas passou a 
manifestar um  quadro de agitação,obnubilação da consciência, desorientação e alucinações 
visuais, dizia que havia cobras rastejando no piso da enfermaria e fazia gestos de retirar fios 
de linha do seu corpo. O diagnóstico mais provável seria: 
 

a) Estado de abstinência não complicada 
b) Estado de abstinência com delirium 
c) Estado de abstinência com convulsão 
d) Alucinação alcoólica 

 
 
 



 

Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso – Cargo Médico Psiquiatra – Prova no período da Manhã 12

 
40) Lara, 45 anos,vem apresentando queixas, há cerca de seis meses, de  tristeza, desânimo, 
perda de interesse e energia, memória prejudicada, dificuldade para concentrar-se nos 
afazeres. Episódios de perda do equilíbrio e borramento da visão, como se estivesse 
embriagada. Mais recentemente, episódios ocasionais de perda do controle esfincteriano, 
perdas momentâneas da consciência. Apresenta relacionamento conflitivo com a sogra e 
freqüentes discussões com o marido.  Na tomografia de crânio revelou múltiplos nódulos de 
neurocisticercose cerebral. O diagnóstico provável seria: 
 

a) Transtorno cognitivo leve 
b) Transtorno astênico orgânico 
c) Transtorno depressivo orgânico 
d) Transtorno orgânico de ansiedade 

 
 
41) No Tratamento farmacológico da Síndrome de Abstinência do álcool, assinale as 
alternativas corretas: 
 
I-O uso de Benzodiazepínicos pode controlar os sintomas de abstinência do álcool por 
aproveitar a tolerância cruzada  
II - O uso do antipsicótico haloperidol a pode ser utilizado para reduzir delírios  
III-O  antidepressivos podem ser utilizados para reduzir sintomas autonômicos 
IV-O uso de hidantal pode ser utilizado para reduzir  delirium  
 
Assinale as alternativas corretas em relação aos enunciados  
 

a) Resposta I , II  
b) Resposta I,II,. III  
c) Resposta I ,II, IV  
d) Resposta II. III. IV. 

 
 
42) Em relação ao tratamento de manutenção da Dependência do álcool assinale as 
alternativas corretas  
 
I- a nalterxona um antagonista opióide age prevenindo os efeitos gratificantes do álcool. 
II- o Dissulfiram um agente aversivo inibe o aldeído desidrogenase e se houver consumo do 
álcool os níveis tóxidcos de acetaldeído estão associados a sintomas desagradáveis  
III--Terapias cognitivas comportamentais previnem a recaída por aumentar o auto-controle e 
das habilidades sociais. 
IV- Grupo de auto-ajuda e dos 12 passos mantém a sobriedades  
 

a) Resposta I, II, III . 
b) Resposta I,II,. IV. 
c) Resposta I,e II.  
d) Resposta II. III. IV. 

 
 
43) Joana, 30 anos, chegou ao CAPS com a queixa de tensão muscular inquietação, 
incapacidade de relaxar, dificuldades de engolir, nó na garganta, dificuldades de 
concentração, com brancos na mente decorrentes da preocupação excessiva, que pioraram 
há sete meses. Apresenta sentimentos de preocupações sobre os eventos do cotidiano, Não 
apresenta tristeza, nem perda de e interesse e prazer. Nega uso de álcool ou outras drogas.    
Adormece com dificuldades e fica pensando nos problemas do trabalho e dos filhos.  
Apresenta dificuldades de concentrar no trabalho decorrente das preocupações excessivas. O 
diagnóstico mais provável seria: 



 

Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso – Cargo Médico Psiquiatra – Prova no período da Manhã 13

 
a) Transtorno de pânico  
b) Transtorno  de ansiedade generalizada 
c) Fobia específica  
d) Fobia social. 

 
44)  Qual das seguintes seria a melhor opção terapêutica: 
 

a) Benzodiazepincos em doses elevadas 
b) Antipsicoticos 
c) Antidepressivos 
d) Relaxantes musculares  

 
45) Marcos, 37 anos, procurou o CAPS , por se queixar de que a memória dele tem falhado no 
ultimo mês. Esquece nome de amigos, membros da família, esquece como voltar para casa da 
sua oficina e não consegue lembrar grande parte das informações adquiridas anteriormente.   
Recentemente colocou o seu telefone na geladeira e os sapatos em cima da mesa. Sempre foi 
uma pessoa organizada e meticulosa. No exame do estado mental o paciente está alerta, 
orientado apenas para pessoas e lugar. Ele não se lembra do nome do medico que o trata há 
mais de três anos por ter o vírus da imunodeficiência humana (HIV). O diagnóstico mais 
provável seria: 
 

a) Delirium não induzido por álcool   
b) Demência na doença de Alzheimer 
c) Sindrome amnéstica orgânica 
d) Transtorno orgânico de humor  

 
46) Pedro 60 anos, tentou suicídio com arma de fogo . Apresenta um quadro depressivo grave  
com agravamento há 2 semanas decorrente da separação  conjugal. Já tentou suicídio outra 
vezes outro episódio depressivo. Seu pai suicidou-se. Ao exame apresenta com  humor triste, 
ansioso, idéias de culpa, ruína e de suicídio além dos sentimentos de desesperança  a 
conduta médica seria : 
 

a) encaminhar para internação  
b) Encaminhar para psicoterapia 
c) presecrever antidepressivo 
d) prescrever ansiolítico e orientar a família para monitorar o paciente  

 
 
47) Valter, 45 anos, comparece ao CAPS na faz contemplativa para cessar o consumo de 
tabaco. Fuma desde os 13 anos de idade, cerca de 20 cigarros ao dia, ao acordar fuma o 
primeiro cigarro nos primeiros cinco minutos, acha difícil não fumar em lugares onde é 
proibido, como em igrejas, bibliotecas, local de trabalho, shoppings, etc, o primeiro cigarro do 
dia traz mais satisfação, fuma mais pela manhã, fuma mesmo doente quando precisa ficar na 
cama a maior parte do tempo. Os sintomas de abstinência do tabaco seriam, exceto: 
 

a) Humor disfórico ou deprimido; 
b) dificuldade de concentração; 
c) aumento de apetite  
d) taquicardia 

 
48)  O tratamento  farmacológico para a tratar a dependência de nicotina seriam , exceto: 
 

a) o chiclete de nicotina 
b) adesivo de nicotina  
c) bupropiona 
d) olanzapina 
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49) Sr Antonio, 72 anos, veio ao CAPS acompanhado de sua esposa, relatando que o marido 
mudara  o comportamento há cerca de dois anos. Ele era uma pessoa extrovertida e 
agradável e passou a evitar conversar e ficava  hostil sem  motivo aparente. Ele perdera 
interesse por televisão e jornais. Ele perdia coisas, esquecia compromissos, perdi-se nas 
proximidades de casa, em m bairro que morava há mais de 30 anos.  Sua esposa fica com 
medo de deixá-lo sair sozinho de casa para caminhar na rua por poder se perder.  
 Há sete meses o clínico geral fez a prescrição de um inibidor da recaptação de serotonina, 
(fluoxetina), mas o Sr Antonio  ficou mais confuso e após 4 meses a medicação foi 
descontinuada.   No exame neuropsicológico , o Sr  Antonio apresentou comprometimento 
moderado de memória, atenção, orientação temporo-espacial, linguagem, praxia e capacidade 
de planejamento.  
 
O diagnóstico mais provável seria: 
 

a) Episódio Depressivo moderado  
b) Delirium 
c) Transtorno orgânico de humor 
d) Demência do tipo Alzheimer 

 
50) Marina, 18 anos, foi encaminhada ao CAPS por seus familiares por estarem preocupados 
com seu comportamento. Nos últimos dois anos tem provocado vômitos enfiando os dedos na 
garganta. Esse comportamento ocorre regularmente, 3 a 4  vezes por semana e, piora quando 
está estressada. Relata ingerir grandes quantidades de comida e acha que vai engordar se 
não vomitar. Relata que devora tudo o que está na geladeira, bolos, pizza e não consegue 
controlar a ingestão de grandes quantidades de comida.  Tem vergonha desse comportamento 
e esconde ao máximo a sua falta de controle sobre a comida. Tenta neutralizar os efeitos de 
engordar com vômitos auto-induzidos, uso de diurético e jejuns. O exame físico mostra altura 
de 1,65m  de altura e 60 quilos. Seus sinais vitais estão normais. 
 
O diagnóstico mais provável seria: 
 

a) anorexia nervosa 
b) Bulimia nervosa 
c) Hiperfagia associada a outros transtornos psicológicos 

  d)   Vômitos associados a outros transtornos psicológicos    
 




