MÉDICO PSIQUIATRA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO
1. O quadro clinico de delirium é caracterizado por todos
os seguintes sintomas, EXCETO:
(A) afeto deprimido
(B) diminuição da concentração
(C) alterações cognitivas globais
(D) alteração da sensopercepção
2. Paciente etilista crônico procura assistência médica
com quadro agudo de confusão mental, nistagmo,
oftalmoplegia, e ataxia da marcha. Qual a primeira
conduta?
(A) Administrar glicose endovenosa
(B) sedação com barbitúrico
(C) tiamina IM ou EV
(D) benzodiazepínico EV
3. Um comunitário traz à UBS seu pai, recém-chegado do
interior. Sr Carlos, de 76 anos, é hipertenso e vivia em um
sitio até sofrer um AVC há 3 meses, quando passou a
viver na casa dos filhos, em esquema de rodízio . Era
etilista e tabagista há mais de 50 anos. Após o AVC, Sr.
Carlos apresenta afasia motora e tem estado triste, passa
o dia deitado e fala sozinho. Dentre os fatores citados,
qual não pode ser considerado agravante ao estado
confusional do Sr. Carlos?
(A) etilismo
(B) depressão
(C) uso de anti-hipertensivo
(D) mudança constante de endereço
4. Das substâncias a seguir, não se associa ao
aparecimento de um quadro de dependência o consumo
de:
(A) esteróides anabolizantes androgênicos
(B) metanfetamina
(C) LSD
(D) cannabis
5. Segundo a Organização Mundial de Saúde (CID 10), um
dos itens a seguir faz parte das diretrizes diagnósticas
para dependência de nicotina:
(A) aumento da freqüência cardíaca e depressão com a
suspensão súbita da droga
(B) persistência do uso da nicotina, a despeito de evidência
clara de conseqüências manifestadamente nocivas
(C) ausência de tolerância à droga, de tal forma que serão
necessárias doses constantes e diárias para evitar o sintoma
de abstinência
(D) consumo diário de nicotina por semanas
6. Qual, dentre as alternativas que seguem, está correta
em relação às causas sociais do abuso de substâncias
psicoativas?
(A) presença de diferenças hierárquicas entre gerações (avóspais- filhos)
(B) famílias que reprimem e criticam o consumo de
substâncias psicoativas, incluindo as lícitas
(C) pais que exercem supervisão constante da conduta, do
círculo social e do desempenho escolar do filho
(D) famílias disfuncionais ou reduzidas, com distanciamento
afetivo entre seus componentes
7. Pais de um adolescente de 14 anos procuram o
ambulatório de saúde mental preocupados com seu filho,

alegando que pode estar abusando de drogas psicoativas.
Podem ser configurados como fatores de risco para essa
situação, EXCETO:
(A) abuso na infância
(B) atividade sexual precoce
(C) religiosidade
(D) perda de auto-estima
8. Na avaliação do abuso de substâncias psicoativas, os
testes toxicológicos são úteis para a confirmação do uso
da substância suspeitada. Com relação aos testes de
urina ou sangue, assinale a alternativa correta:
(A) ambos podem ser úteis tanto para triagem como para
confirmação dos casos
(B) os testes de triagem são sensíveis e de alta especificidade
(C) estes testes toxicológicos são inúteis para a avaliação do
uso de anfetaminas
(D) a toxicologia da urina geralmente é positiva até 2 dias
após o consumo de maconha
9. A forma clínica de esquizofrenia caracterizada,
predominantemente, por perturbações da afetividade
(puerilidade, risos imotivados), desorganização de
conduta
e
alterações
formais
do
pensamento
(desagregação) é a:
(A) hebefrênica
(B) catatônica
(C) paranóide
(D) resídua
10. Numa entrevista clínica, um paciente de 25 anos
informou que passou cerca de 4 meses isolado no quarto,
praticamente sem contato com as pessoas, tendo, após
esse período, saído de casa sem destino, correndo a
esmo. Esse comportamento se deu após a morte de um
querido tio e, pouco tempo depois, de sua avó materna.
Além disso, apresentou, posteriormente, idéias suicidas,
sintomas de delírio persecutório e alucinações visuais.
Pode-se considerar como hipótese diagnóstica mais
provável:
(A) estado depressivo grave, com sintomas psicóticos
(B) transtorno esquizoafetivo, tipo depressivo
(C) episódio maníaco com sintomas psicóticos
(D) esquizofrenia paranóide
11. Antes de começar a administrar lítio a uma paciente,
todos os seguintes exames devem ser realizados,
EXCETO:
(A) raio X de tórax
(B) teste de gravidez
(C) uréia e creatinina
(D) ECG
12. A ciclagem rápida é um curso desfavorável do
transtorno bipolar, em que o paciente apresenta 4 ou mais
episódios de alterações do humor (mania e/ou depressão)
ao longo de 1 ano. A principal condição médica
relacionada à ciclagem rápida é:
(A) hipoglicemia
(B) hipogonadismo
(C) hipotireoidismo
(D) hipoparatireoidismo
13. Quanto às formas de tratamento para a depressão, é
INCORRETO afirmar que:
(A) a eletroconvulsoterapia (ECT) pode ser considerada uma
forma de tratamento rápido e eficaz para quadros depressivos

que tenham fracassado em tentativas com medicamentos e
apresentem um risco de suicídio importante
(B) o carbonato de lítio somente deve ser utilizado como
tratamento nos casos de transtorno bipolar
(C) todos os antidepressivos disponíveis atualmente podem
levar de 3 a 4 semanas para exercer efeitos terapêuticos
significaticos
(D) as psicoterapias: psicodinâmica, cognitiva, e interpessoal
são também formas de abordagem terapêutica da depressão
14. O paciente portador de depressão queixa-se, com
freqüência, de dor no corpo. Justifica essa ocorrência:
(A) excesso de serotonina cerebral
(B) aumento das prostaglandinas
(C) deficiência de substância P
(D) falha no sistema de modulação inibidor descendente
15. Mulher de 20 anos de idade, mãe de um filho de 10
meses de idade, sem antecedentes clínicos ou
psiquiátricos há 2 dias, foi informada do diagnóstico de
hepatite C com cirrose. Ficou muito triste, chorosa e
ontem não quis almoçar ou jantar. Ao exame clínico
apresenta-se com humor depressivo, pensamentos muito
voltados para o diagnóstico, para a possibilidade de
evolução do quadro clínico e para a transmissão para o
filho. Não apresenta alteração na forma ou fluência do
pensamento e não há sintomas psicóticos. O diagnóstico
e a conduta neste momento são, respectivamente:
(A) depressão secundária e infecção pelo HCV; introduzir
antidepressivo em doses baixas
(B) transtorno de ajustamento; introduzir sintomático se
necessário
(C) delirium, introduzir antipsicótico se houver agitação
(D) quadro psiquiátrico puerperal
16. Sintomas depressivos leves apresentados
mulheres no pós-parto na maioria das vezes duram:

por

(A) 2 dias
(B) 1 semana
(C) 15 dias
(D) 1 mês
17. Os transtornos conversivos são comuns em serviços
de psiquiatria. A respeito de tais transtornos, pode-se
afirmar que:
(A) a produção de sintomas é inconsciente
(B) são considerados formas atenuadas da síndrome da
simulação
(C) funções motoras e sensoriais são menos freqüentemente
afetadas
(D) os mesmos tendem a predominar em indivíduos do sexo
masculino
18. Constituí
antipsicóticos:

uma

reação

adversa

ao

uso

de

(A) síndrome neuroléptica maligna
(B) miastenia gravis
(C) hipertermia maligna
(D) confusão mental
19. O antidepressivo que pode ser usado como 1ª escolha
do paciente demenciado com depressão é:
(A) olanzapina
(B) alprazolam
(C) citalopram
(D) amitriptilina

20. No que se refere ao estudo da saúde mental, assinale a
alternativa correta em relação às manifestações clinicas
do suicídio na adolescência:
(A) no adolescente, a depressão pode funcionar como
tentativa de manipulação do ambiente, mas não se
correlaciona com a consumação do suicídio
(B) em mais de 1/3 dos casos de suicídio consumado, um dos
genitores, um irmão ou outro parente de 1º grau havia
apresentado previamente comportamento suicida evidente
(C) o uso de comprimidos com sedação constitui o principal
método de morte por suicídio entre os adolescentes
(D) em adolescentes, a noção de vingança ou de hostilidade
proeminente direcionada para fora ou contra si próprio
funciona como fator de proteção à consumação do suicídio
21. Dada a afirmação contida no Artigo 196 da
Constituição Federal: “A saúde é um direito de todos e um
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.
Assinale a alternativa que indica o significado dessa
afirmação:
(A) a saúde deve atender de igual forma o universo de
doenças que acometem o homem
(B) a saúde é um direito de cidadania e deve ser entendida
como um objetivo de Estado, a ser alcançado através de
iniciativas que vão além das ações desenvolvidas pelo setor
saúde
(C) a saúde é organizada pelos Estados e deve atender todos,
exceto os que tiverem plano de saúde
(D) a saúde é ausência de doença, e essa idéia deve orientar
a organização das políticas publicas e os serviços de saúde e
suas ações
22. Assinale a alternativa correta em relação à atenção
primária ou básica à saúde, preconizada pelo SUS:
(A) é o conjunto de ações produzidas por profissionais nãomédicos juntos às comunidades
(B) é a preocupação com o atendimento da demanda
espontânea da comunidade
(C) corresponde ao 1º nível de atenção à saúde do modelo
assistencial e é o 1º contato do sistema de saúde com as
necessidades da população
(D) é o conjunto de serviços dirigidos para populações pobres
que não têm acesso a outros tipos de serviços e planos de
saúde
23. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi estabelecido pela
Constituição Federal de 1988. Seus princípios são válidos
para as 3 esferas de governo (federal, estadual e
municipal). Os princípios fundamentais do SUS são:
(A)
descentralização,
universalidade,
participação
e
hierarquização
(B) integralidade, equidade, descentralização e regionalização
(C) universalidade, integralidade, equidade, descentralização
e participação popular
(D) universalidade, integralidade, equidade e resolutividade
24. A principal finalidade dos CAPS (Centros de Atenção
Psicossocial) consiste em:
(A) substituir o modelo nosocomial existente, sendo o núcleo
de uma nova clinica produtora de autonomia
(B) complementar o atendimento psiquiátrico hospitalar, tendo
como publico alvo os pacientes que obtiveram alta hospitalar,
evitando assim recaídas
(C) proporcionar um apoio social ao paciente psiquiátrico
complementando a conduta hospitalar

(D) fornecer medicamentos e tratamento psicológico aos
pacientes oriundos de hospitais psiquiátricos

(C) Demandas.
(D) Os responsáveis cadastrados

25. O novo Código de Ética Médica (aprovado pela Res.
CFM nº 1931 de 17/09/2009) traz como principais
mudanças em seu contexto:

29. Considere a expressão:

(A) autonomia do médico sobre seu paciente, não sendo
necessárias explicações minuciosas a este
(B) autonomia do paciente, reconhecimento da medicina
paliativa e enfoque a questões tecnológicas como, por
exemplo, a telemedicina
(C) não reconhecimento da opinião do paciente, quando este
for menor de idade
(D) o Código de Ética Médica passa a ter força de lei,
deixando de ser um documento normativo
Leia atentamente o texto abaixo:
Serviço telefônico tira dúvidas e recebe denúncias sobre
focos de dengue no Rio
Folha on-line - 29/01/2010 - 14h58
da Agência Brasil
Já está em funcionamento o novo serviço do Telessaúde para
dengue da Prefeitura do Rio. ___ partir desta sexta, ____
população já pode denunciar focos do mosquito Aedes
aegypti, tirar dúvidas ou solicitar uma visita dos agentes de
saúde pelo telefone 0/xx/21/3523-4025.
A superintendente de vigilância em saúde da Secretaria
Municipal de Saúde, Rosana Iozzi, explicou que o telessaúde
vai possibilitar o mapeamento das regiões com mais
solicitações, o que vai canalizar o trabalho da equipe para os
locais com maior infestação da dengue.
"Cada uma das dez áreas de planejamento da cidade tem dois
responsáveis cadastrados que receberão online ______
demandas de sua região e, dentre outras ações, vão dar
retorno ____ equipe do telessaúde, que fará o monitoramento
da resolução dos casos."
A médica informou que todos os agentes de saúde envolvidos
no combate à dengue estão cadastrados para que a
população possa confirmar a identidade dos profissionais no
momento da visita domiciliar.
"A população, por questão de segurança, fica muito insegura
em receber as visitas. Agora a pessoa vai poder ligar para a
central e confirmar o nome e o registro do vigilante."
Desde dezembro, já foram feitos quatro mutirões de combate
à dengue em mais de 56 mil imóveis, nos bairros do
Maracanã, Penha Circular, Jacarezinho, Manguinhos e Acari,
todos na zona norte da cidade. Foram encontrados e
eliminados 15 mil possíveis criadouros do mosquito
transmissor da dengue.
26. A alternativa que preenche corretamente as lacunas
dos parágrafos 1 e 3 é:
(A) a – a – as –à
(B) à – a – as – à
(C) à – a – às – a
(D) a – a – às - a
27. Assinale a alternativa correta:
(A) O telessaúde vai permitir o monitoramento do mosquito
nas áreas da cidade que não estavam sob vigilância.
(B) O telessaúde vai possibilitar um monitoramento mais
eficaz do mosquito na cidade.
(C) Apenas na zona norte do Rio de Janeiro é feito o
monitoramento da presença do mosquito.
(D) A prefeitura do Rio de Janeiro só irá monitorar as regiões
cuja presença do mosquito for relatada pela população.
28. Na expressão “de sua região” presente no terceiro
parágrafo, “sua” se refere à:
(A) Cada uma das 10 áreas de planejamento
(B) Cidade

“Foram encontrados e eliminados 15 mil possíveis criadouros
do mosquito transmissor da dengue.”
A alternativa correta é:
(A) Os “15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor
da dengue” é sujeito da oração.
(B) O sujeito da oração é indeterminado.
(C) “encontrados e eliminados” é o objeto direto da oração.
(D) Os “15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor
da dengue” é objeto direto da oração
30. Assinale alternativa indicando expressão ou termo
que, no texto, não tem relação com as demais:
(A)
(B)
(C)
(D)

Agentes de saúde
Responsáveis cadastrados
Equipe
Profissionais

31. Recentemente, o governo brasileiro promoveu a
Campanha de vacinação contra a gripe suína. A
denominação mais correta para esta variedade do vírus da
gripe é:
(A)
(B)
(C)
(D)

H1N1
HN1
N1H1
NH1

32. Dentre as principais características desse vírus, está
incorreto dizer que:
(A)
(B)
(C)
(D)

É formado por RNA de fita simples
Não pode sofrer mutação
É incapaz de atuar como RNA mensageiro
É incapaz de sintetizar DNA nas células parasitadas

33. Recentemente, a construção de uma usina hidrelétrica
foi alvo de disputa judicial entre governo, povos indígenas
e ribeiros. O nome da usina que deverá ser construída é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Monte Belo
Barro Monte
Belo Monte
Campo Belo

34. A usina em questão será construída em qual rio e em
qual estado do Brasil?
(A)
(B)
(C)
(D)

São Francisco - BA
Paraná – PR
Amazonas – AC
Xingu - PA

35. A União Européia, junto com o FMI, estudam reunir
recursos para ajudar, emprestando dinheiro, a um país
que enfrenta uma das maiores crises de sua história. O
País sobre o qual falamos é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Grécia
Irlanda
Holanda
Bélgica

36. Recentemente, o vulcão Eyjafjallajökull entrou em
erupção, forçando o fechamento do espaço aéreo
europeu. O vulcão está situado em qual país:

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

Irlanda
Finlândia
Islândia
Inglaterra

37. O espaço aéreo precisou ser fechado porque:
(A) As cinzas vulcânicas são tóxicas para os passageiros
(B) As cinzas vulcânicas contêm vidro e pedra pulverizada
que podem derrubar o avião
(C) As cinzas vulcânicas contêm mármore e granito que
podem derrubar o avião
(D) As cinzas vulcânicas são muito quentes e podem derreter
as turbinas do avião
38. Leia o texto:
“Na última quarta-feira o Copom decidiu aumentar a taxa
básica de juros (Selic) para 9,5% ao ano. A alta de 0,75
ponto percentual já era esperada por parte do mercado
financeiro, mas a maioria dos economistas apostava em
alta de 0,50 ponto percentual. É a primeira alta de juros
desde setembro de 2008, dias antes da quebra do banco
norte-americano Lehman Brothers, em 15 de setembro
daquele ano, estopim da crise financeira internacional.”
A sigla Copom significa:
(A)
(B)
(C)
(D)

Comissão de política monetária
Comissão de posição monetária
Conselho de posição monetária
Conselho de política monetária

39. Para burlar a crise e favorecer o comércio, o governo
baixou o IPI de diversos produtos, como os veículos
automotivos. Recentemente, o governo voltou a cobrar o
IPI por entender que o Brasil corria o risco de sofrer uma
nova alta da inflação. A sigla IPI significa:
(A)
(B)
(C)
(D)

Imposto sobre produtos industrializados
Índice de preços induzido
Imposto sobre produtos induzido
Índice sobre produtos industrializados

40. No mês de abril deste ano, o governo brasileiro pôs
fim à patente de mais um medicamento e autorizou a
fabricação do seu genérico. O medicamento citado é o:
(A)
(B)
(C)
(D)

Tamiflu
Viagra
Relenza
Lopinavir

