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b.

c.

d.

e.

Por falta de regulamentação de lei
complementar,
o
servidor
público
estatutário não faz jus ao benefício
Aposentadoria Especial.
Os Ministros de Estado serão escolhidos
dentre brasileiros maiores de trinta e cinco
anos, e no exercício pleno de seus direitos
civis.
A lei complementar estabelecerá o
procedimento para desapropriação por
necessidade ou utilidade pública, ou por
interesse social, mediante justa e prévia
indenização em dinheiro, ressalvados os
casos previstos na Constituição Federal.
É vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, recusar
fé aos documentos públicos e particulares,
conforme previsão da Magna Carta.

c.
d.
e.

QUESTÃO 33
Qual das afirmações sobre o delírio é correta?
a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

transtorno dissociativo.
agorafobia.
abuso de substância.
transtorno somatoforme indiferenciado.
transtorno de personalidade esquizóide.

QUESTÃO 32
Pessoa que recebeu placebo em queixa de dor
aguda e com melhora de seus sintomas deve
ser considerada como:
a.
b.

pessoa simuladora.
apresentando episódio dissociativo.

alucinações.
delírios.
embotamento afetivo.
incoerência acentuada.
comportamento bizarro ou desorganizado.

QUESTÃO 35
Qual das seguintes drogas pode induzir à
psicose, que comumente é confundida com
esquizofrenia?
a.
b.
c.
d.
e.

QUESTÃO 31
A ocorrência de ideias deliróides em indivíduo
com 35 anos de idade, sem antecedentes de
transtorno delirante anterior ou esquizofrenia,
deve ser entendida pelo médico como
possibilidade de:

É
encontrado
exclusivamente
em
distúrbios esquizofrênicos.
Pode ser observado comumente em
pacientes com mania.
Constitui um tipo de alucinação.
Envolve transtorno de percepção.
É distúrbio de cognição.

QUESTÃO 34
Nos quadros esquizofrênicos positivos incluemse todos os sintomas, exceto:
a.
b.
c.
d.
e.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

apresentando transtorno conversivo.
possuindo resposta adequada a placebo.
não possuindo dor verdadeira desde o
início.

Barbitúricos.
Cocaína.
Anfetaminas.
Benzodiazepínico.
Heroína.

QUESTÃO 36
O estado mental do esquizofrênico costuma
demonstrar distúrbio acentuado de:
a.
b.
c.
d.
e.

memória de fixação e evocação.
pensamento.
orientação.
atenção.
inteligência.

QUESTÃO 37
A clozapina é uma das drogas utilizadas para
tratamento de esquizofrenia em seu estado
crônico. Os efeitos colaterais mais comumente
associados ao seu uso incluem todos os
descritos abaixo, exceto:
a.
b.
c.
d.
e.

efeitos extrapiramidais.
sialorreia.
convulsões.
agranulocitose.
sedação.

a.
b.
c.
d.
e.

atividade motora excessiva.
negativismo.
ecolalia ou ecopraxia.
atividade motora excessiva.
delírios paranoides.

QUESTÃO 39
Mulher de 28 anos, com queixa de
aborrecimento, desespero e confusão relativa,
com seis episódios de ansiedade e depressão.
Várias tentativas de suicídio de modo teatral,
com comportamento derrotista e impulsivo, não
aderindo
adequadamente
a
qualquer
tratamento e apresentando duas internações
sem melhora significativa. As avaliações
mentais mostram que seu vínculo com a
realidade está intacto.
Qual o diagnóstico mais provável de transtorno
de personalidade?
a.
b.
c.
d.
e.

Paranoide.
Histriônico.
Antissocial.
Borderline.
Esquizotípico.

QUESTÃO 40
Analise sobre as alternativas e assinale a
correta.
a.

b.
c.
d.

e.

Puerpério é a condição que tem início com
o fim do parto e termina com a completa
volta do organismo materno ao estado
anterior à gravidez.
O infanticídio não possui influência do
estado puerperal.
Filicídio é o ato em que a mãe mata seu
filho sob efeito do estado puerperal.
O distúrbio mental mais grave que ocorre
no puerpério é a psicose puerperal, e está
relacionada com prévia alteração psíquica
da mãe que eclode no pós-parto.
Ao psiquiatra perito-forense é solicitada a
avaliação das condições atuais da mãe
que cometeu a morte de seu filho,
correlacionando tal fato com suas
motivações psíquicas.

QUESTÃO 41
Sobre a pedofilia é correto afirmar.
a.

É um distúrbio de comportamento no qual
predomina e a impulsividade, sem
qualquer controle da razão.

b.
c.
d.
e.

O pedófilo é considerado sempre um
doente psíquico.
Todos os portadores de tais transtornos
possuem incapacidade de controlar seus
instintos.
É uma parafilia.
Está relacionada com o aumento do
hormônio da testosterona.

QUESTÃO 42
O exame psicológico pode fornecer dados úteis
em todas as áreas, exceto:
a.
b.
c.
d.
e.

na escolha de medicação.
no funcionamento cognitivo.
na pesquisa psiquiátrica.
na dinâmica da personalidade.
na avaliação da severidade e evolução
dos sintomas.

QUESTÃO 43
A indicação mais frequente
psicológicos em psiquiatria é:
a.
b.
c.
d.
e.

dos

testes

determinar a dosagem correta da
medicação.
auxiliar quando há incerteza quanto ao
diagnóstico.
auxiliar a produzir as impressões clínicas.
ajudar a definir a duração do tratamento.
determinar a modalidade de psicoterapia
mais adequada.

QUESTÃO 44
Um paciente passou a desenvolver sintomas de
ansiedade duas semanas após ter sido
sequestrado e ameaçado de morte por
bandidos. Essas queixas já duram três meses e
o paciente resolveu procurar ajuda médica.
A tríade psicopatológica esperada para o caso
é:
a.
b.
c.
d.
e.

emocional,
confusão
entorpecimento
mental e tristeza patológica.
ataques de pânico, comportamento
inadequado e revivescência do trauma.
revivescência do trauma, entorpecimento
emocional e hiperestimulação autonômica.
relacionados
ao
trauma,
delírios
hiperestimulação
autonômica
e
ansiedade.
resposta de sobressalto, dissociação e
irritabilidade.

QUESTÃO 45
São objetivos do tratamento e da avaliação
contínua nos cuidados com a anorexia nervosa,
exceto:
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QUESTÃO 38
Nas formas da esquizofrenia catatônica não
predominam quadros clínicos de:
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a.
b.
c.
d.
e.

restaurar o peso ao nível fisiológico ideal.
tratar as complicações físicas.
aumentar a motivação da paciente para
cooperar e participar do tratamento.
corrigir as atitudes e pensamentos
desadaptavivos.
recrutar o apoio familiar e fornecer
aconselhamento
e
terapia
familiar
adequada.

QUESTÃO 46
Não é recomendado para o tratamento de
perdas cognitivas e funcionais em doentes com
demência de Alzheimer:
a.
b.
c.
d.
e.

inibidores colinérgicos.
VIT E.
memantina.
corticoide em doses baixas.
mesilatos ergoloides.

c.
d.
e.

Transtorno fóbico.
da
Transtorno
esquizotípico.
Depressão maior.
Esquizofrenia.
Transtorno delirante.

personalidade

e.

É um benzodiazepínico.
É mais potente que o Diazepan.
É o mais sedativo dentre os ansiolíticos.
É útil para o tratamento de ansiedade
rápida.
Apresenta menor potencial de abuso que
o Diazepan.

QUESTÃO 49
Todas as drogas são utilizadas no tratamento
farmacológico da abstinência ao etanol, exceto:
a.
b.
c.
d.
e.

os benzodiazepínicos.
a carbamazepina.
as anfetaminas.
as
drogas
bloqueadoras
adrenérgicas.
os antipsicóticos.

ataxia.
nistagmo e paralisia de alguns músculos.
perda da memória remota.
confusão.
confabulação.

QUESTÃO 51
Qual dos exames/materiais abaixo é mais
apropriado para detectar o uso de cocaína há
vários dias?
Sangue.
Urina.
Sêmem.
Saliva.
Cabelo.

QUESTÃO 52
Anormalidades encontradas nos filhos de
mulheres que abusam de álcool durante a
gravidez incluem todas as alternativas, exceto:
a.
b.
c.
d.
e.

QUESTÃO 48
Qual das afirmações sobre a droga buspirona é
correta?
a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

QUESTÃO 47
A avaliação tiroidiana pode ser útil no
diagnóstico e no tratamento de qual das
seguintes condições?
a.
b.

QUESTÃO 50
A síndrome de Wernicke-Korsakoff, observada
no abuso crônico de álcool, é caracterizada
pelos seguintes sintomas, exceto:

baixo peso ao nascer.
microcefalia e hipoplasia maxilar.
retardamento mental.
comportamento excessivamente plácido
ou hipoativo.
anormalidades cardíacas.

QUESTÃO 53
Uma mulher, pela terceira vez em uma semana,
apresenta sintomatologia de medo intenso,
associado à falta de ar, palpitação,
formigamento, tontura e sensação de que está
morrendo.
Qual o diagnóstico mais provável?
a.
b.
c.
d.
e.

Hipocondria.
Transtorno de ansiedade generalizada.
Depressão maior.
Síndrome de pânico.
Episódio pré-comicial.

QUESTÃO 54
Todas as alternativas sobre a Crise de
"Ausência" são corretas, exceto:
beta-

a.
b.

estão associadas à perda repentina da
atenção ao ambiente.
durante a crise o paciente pode
apresentar olhar vazio ou automatismo
motor.

d.
e.

a perda da consciência dura geralmente 1
ou 2 minutos.
o paciente geralmente não apresenta
confusão depois da crise.
são também chamadas de “pequeno mal".

QUESTÃO 55
Alucinações olfativas são relativamente raras.
Qual é o quadro clínico em que são mais
comumente encontradas?
a.
b.
c.
d.
e.

Epilepsia do tipo grande mal.
Crises parciais complexas.
Psicoses orgânicas.
Narcolepsia.
Tumores parietais.

QUESTÃO 56
Para a caracterização de dependência química,
o médico necessita dos seguintes sintomas,
exceto:
a.
b.
c.
d.
e.

síndrome de abstinência.
calendário de uso.
fenômeno de tolerância.
utilização da substância apesar de saber
sobre seus efeitos nefastos.
perturbação da consciência.

QUESTÃO 57
Sobre o retardo mental são corretas as
afirmativas, exceto:
a.
b.
c.

d.
e.

no retardo mental leve a amplitude de QI
se situa entre 50 e 69 de escore.
nos casos de retardo mental profundo
podem ocorrer limitações graves quanto a
cuidados pessoais.
o retardo mental é um transtorno de
desenvolvimento global da personalidade,
que ocorre em qualquer época da vida do
paciente.
possui sempre etiologia orgânica na sua
gênese.
é fator de inimputabilidade penal.

QUESTÃO 58
Qual das afirmações não é característica da
personalidade anancástica?
a.
b.
c.
d.
e.

Expressividade afetiva fria.
Perfeccionismo.
Verificações e prudência em excesso.
Preocupação com pormenores.
Sentem-se
desesperados
quando
sozinhos.

QUESTÃO 59
Pode-se relacionar como requisito usual da
imputabilidade absoluta, exceto:
a.
b.
c.
d.
e.

o retardo mental.
a esquizofrenia.
a síndrome de ansiedade.
a epilepsia psicomotora.
a psicose puerperal.

QUESTÃO 60
Analise as alternativas e assinale a incorreta.
a.

b.

c.
d.
e.

dissociativa
apresenta
A
amnésia
característica de perda de memória, sem
distúrbios orgânicos, e diz respeito a
eventos traumáticos vividos.
Na convulsão dissociativa encontram-se
crises comiciais, com ferimento de língua
e incontinência urinária, com etiologia
emocional.
No estupor dissociativo há ausência de
movimentos voluntários, sem evidência de
lesões físicas.
Nos estados de transe ou possessão há
perda transitória de identidade, associada
à perfeita consciência do ambiente.
A síndrome de Ganser é um transtorno
dissociativo que se manifesta por
produção
voluntária
de
sintomas
psiquiátricos graves exuberantes e
inusitados.
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