
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ 

ESTADO DO PARANÁ 

R E F .  E D I T A L  N º 0 1 / 2 0 1 1 -  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  

 

INSTRUÇÕES 
 

● Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova 

objetiva. 

● Composição da Prova:  

QUANTIDADE DE QUESTÕES MATÉRIA 

01 a 40 Conhecimentos Específicos 

 

● Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva. 

 

ATENÇÃO 
 

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do 

fiscal. 

2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, 

sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira 

também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se 

inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal 

imediatamente. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de 

sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma 

divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências. 

4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a 

Folha de Respostas definitiva, que será o único documento válido para 

a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de 

inteira responsabilidade do candidato.  

5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta com tinta de 

cor azul ou preta. 

6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de 

Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da 

marcação da Folha de Respostas: 

7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou 

conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas. 

8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às 

questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa 

assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível. Assim que o 

candidato finalizar sua prova, deverá, obrigatoriamente, devolver a 

Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada ao fiscal da 

sala. 

 

9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a 

marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 

(sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o caderno de 

questões, só poderá levá-lo após 4h (quatro horas) decorridas do início 

da prova. As provas estarão disponibilizadas no site da AOCP 

(www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. O 

candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar 

consigo. 

11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a 

conferência de todos os documentos da sala e assinatura do termo de 

fechamento. 

12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou 

comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, 

manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas 

eletrônicas, pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, gravador ou 

qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos 

causará eliminação imediata do candidato. 

13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser 

desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da 

Folha de Respostas ao fiscal.  

14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata 

denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, 

inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 01 
 Em relação à transferência , assinale a alternativa 

correta. 
(A) Descreve o processo em que os pacientes 

inconscientemente atribuem a seus médicos certos 
aspectos de relacionamentos passados importantes, 
especialmente com  seus pais. 

(B) Descreve o processo de ligação interpessoal dos 
genitores com o médico. 

(C) Descreve o processo de vidas passadas projetadas na 
figura do médico. 

(D) Descreve o processo de relacionamento egóico da 
figura materna e paterna na figura arcaica do id do 
médico. 

(E) Descreve o processo de relacionamento do paciente 
para com as pessoas da história passada do paciente. 

 
QUESTÃO 02 
 Em relação à contra-transferência, assinale a 

alternativa correta. 
(A) Quando os médicos sentem mal estar da convivência 

com o paciente. 
(B) Quando os médicos atribuem inconscientemente aos 

pacientes motivos e características que vêm de seus 
relacionamentos passados. 

(C) Quando os médicos sentem uma atração fora do 
comum com a fala do paciente sobre um assunto muito 
interessante. 

(D) Quando os médicos sentem que terão um 
relacionamento dual com o paciente. 

(E) Quando os médicos atribuem vivências oníricas 
oriundas do relato da história do paciente. 

 
QUESTÃO 03 
 Na relação médico paciente temos a adesão , sobre 

o assunto assinale a alternativa correta. 
(A) É o grau de convivência com  o paciente. 
(B) É o grau de relacionamento afetivo que indica que o 

paciente está concordando com o médico. 
(C) É o grau em que o paciente executa as recomendações 

clínicas do médico que o está tratando. 
(D) É o grau de competência do paciente em relação ao 

seu médico. 
(E) É o grau de certificação que o paciente recebe quando 

conclui um tratamento após a fala do terapeuta. 
 
QUESTÃO 04 
 Em relação à normalidade, assinale a alternativa 

correta. 
(A) É definida como comportamento adquirido durante a 

sua primeira infância. 
(B) É definida como comportamento evolutivo desde o 

período fetal até a idade adulta. 
(C) É definida como comportamento gestacional da mãe 

para com o seu feto. 
(D) É definida como padrões de comportamento ou traços 

de personalidade típicos ou que estejam em 
conformidade com certos padrões adequados e 
aceitáveis de se comportar e agir. 

(E) É definida como comportamento diário do bebê para 
com o seu objeto relacional e por conseguinte 
adquirindo características egoicas da figura parental 
combinada. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 05 
 Em relação ao ciclo vital, assinale a alternativa 

correta. 
(A) Representa o ciclo vivido pelo homem durante a fase 

paleolítica. 
(B) Representa o ciclo percebido na fase uterina e que é 

rememorada na fase adulta através dos sonhos. 
(C) Representa a combinação de várias camadas da 

personalidade e que levam o individuo a tornar-se uma 
pessoa de caracter integro.  

(D) Representa a certeza de que o individuo vai viver todas 
as fase da vida e terminar na fase final. 

(E) Representa os estágios por que passam todos os seres 
humanos, do nascimento à morte. 

 
QUESTÃO 06 
 Em relação ao livro Três ensaios sobre a teoria da 

sexualidade, assinale a alternativa correta. 
(A) Foi escrito em 1905, por Sigmund Freud. 
(B) Foi escrito em 1910, por Albert Goenther. 
(C) Foi escrito em 1898, por Eugen Bleuler. 
(D) Foi escrito em 1908, por Albert Ellis. 
(E) Foi escrito em 1929, por Carl Yung.  
 
QUESTÃO 07 
 Em relação ao termo vínculo, assinale a alternativa 

correta. 
(A) É o termo usado para descrever  que o paciente é 

resultante de um encontro de dois gametas 
unicelulares.   

(B) É o termo usado para descrever o relacionamento 
emocional e psicológico intenso que a mãe desenvolve 
com seu bebê. 

(C) É o termo usado para descrever a vivência uterina 
expressada nos sonhos e pesadelos terroríficos. 

(D) É o termo usado para descrever a vida marital e o 
relacionamento entre ele e o terapeuta, transportado 
para a vida atual do indivíduo. 

(E) É o termo usado para descrever a vida amorosa do 
médico para com o paciente. 

 
QUESTÃO 08 
 Em relação às características clínicas da nicotina, 

assinale a alternativa correta. 
(A) Do ponto de vista comportamental, os efeito 

estimulantes da nicotina melhoram a atenção, a 
aprendizagem, o tempo de reação e a capacidade de 
resolver problemas. 

(B) Do ponto de vista biológico, os efeitos terapêuticos da 
nicotina melhoram a capacidade de insight sobre o 
sistema de recompensa. 

(C) Do ponto de vista anatômico, os efeitos deletérios da 
nicotina ocorre sobre o sistema retículo do mesentérico. 

(D) Do ponto de vista comportamental os ex-fumantes 
vivem menos tempo do que aqueles que continuam a 
fumar. 

(E) Do ponto de vista biológico, temos três técnicas de 
abordagem ao tabagismo – (1) a terapia de abordagem 
ao inconsciente, (2) terapia antibágica ligada aos 
receptores adenoides, (3) terapia psicoterápica breve. 
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QUESTÃO 09 
 Em relação à adolescência, assinale a alternativa 

correta. 
(A) Se caracteriza por alterações das gonadotrofinas 

coriônicas, levando ao surgimento de lanugem, que 
serão os precursores da barba, levando a alterações 
psicológicas da fase.  

(B) Se caracteriza por alterações hematológicas, 
psicológicas, caracteriológicas do misticismo infantil. 

(C) Se caracteriza por alterações físicas, superegoicas, 
devido a introjeção de valores arcaicos dos pais. 

(D) Se caracteriza por mudanças evolutivas biológicas, 
psicológicas e sociais profundas. 

(E) Se caracteriza por alterações  da pele, involutivas, 
levando ao aparecimento da acne e com isso marcando 
o indivíduo para a vida toda e podendo assim levar a 
quadros mentais graves, que perdurarão até a fase da 
quinta idade. 

 
QUESTÃO 10 
 Em relação ao climatério, assinale a alternativa 

correta. 
(A) A idade da adolescência é a época do climatério 

feminino, um período de encontros e desencontros. 
(B) A idade da fase adulta que provoca no indivíduo 

sensações corporais nunca experimentadas em vida. 
(C) A idade da velhice que acomete todo o individuo rígido 

e com pouca estrutura egoica para resolver os 
problemas. 

(D) A idade da fase final da vida, em que não existe 
escolha, tem certeza de que a morte está próxima. 

(E) A idade adulta intermediária é a época do climatério 
masculino e feminino, um período de vida caracterizado 
por uma redução no funcionamento biológico e 
fisiológico. 

 
QUESTÃO 11 
 Elisabeth Kubler-Ross, estabeleceu estágios de 

reações à morte iminente, assinale a alternativa 
correta. 

(A) Choque e separação, raiva, barganha, depressão, 
aceitação. 

(B) Separação, ambivalência, projeção, amor e ódio. 
(C) Separação, projeção, ódio , amor e revolta. 
(D) Separação,  ódio, revolta, negação e choque. 
(E) Separação, revolta, choque, negação e 

despersonalização. 
 
QUESTÃO 12 
 Em relação ao luto normal, assinale a alternativa 

correta. 
(A) É considerado problema após seis meses de perda de 

um ente querido. 
(B) É uma resposta normal, em vista da previsibilidade de 

seus sintomas e de seu curso. 
(C) É uma resposta fisiológica ao processo de morte, 

levando o indivíduo a um processo de êxtase mental e 
deslocamento da realidade. 

(D) É uma resposta do corpo a um período evolutivo em 
que o indivíduo vive e tem de aceitar que ele não é 
eterno e que vai chegar a sua vez.   

(E) É uma resposta problemática pelo fato do indivíduo não 
aceitar a perda. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 
 No exame clínico temos a queixa principal , sobre o 

assunto assinale a alternativa correta 
(A) É o  principal fator como categorização diagnóstica. 
(B) Deve ser escrito em letras normais, evitando rabiscos e 

dificultando a leitura por outra pessoa.  
(C) Ela deve ser registrada, mesmo que o paciente não 

consiga falar, e sua explicação, independentemente do 
quão bizarra ou irrelevante, deve ser registrada 
literalmente. 

(D) Ela deve ser mencionada como motivo indicador de que 
o paciente precisa da consulta e que deseja exames 
complementares.  

(E) Ela deve ser questionada em todos os pacientes, pois 
muitos vêm ao médico para comentar coisas que não 
levam a nenhum critério diagnóstico. 

 
QUESTÃO 14 
 Em relação ao relatório psiquiátrico, assinale a 

alternativa correta. 
(A) É o documento que o juiz solicita à associação médica, 

quando está em dúvida em um processo de litígio. 
(B) É o documento que por direito pertence ao  médico e 

que o paciente não pode ver sem um mandato judicial.  
(C) É o documento que fica arquivado no fórum para 

redimir dúvidas com o advogado. 
(D) É o documento que detalha os achados obtidos 

mediante a história psiquiátrica e o exame do estado 
mental. 

(E) É o documento que caracteriza o estado do paciente 
prévia a consulta com o médico. 

 
QUESTÃO 15 
 Em relação ao delirium, assinale a alternativa 

correta. 
(A) É marcado por euforia, mudança a longo prazo na 

sensopercepção, pensamento e se divide em três 
subcategorias -  (1) condição do paciente, (2) uso de 
substância psicoativa , (3) condição clínica pós 
cirúrgica. 

(B) É marcado por negação, agitação, mudanças no longo 
prazo na orientação e se divide em duas subcategorias 
– (1) condição do paciente, (2) condição médica geral.  

(C) É marcado por estupor, mudanças a curto prazo na 
consciência e se divide em três subcategorias – (1) 
condição médica geral, (2) condição de vida do 
paciente, (3) delirium sem outra especificação. 

(D) É marcado por confusão, agitação, mudança a longo 
prazo e se divide em três subcategorias – (1) condição 
médica geral, (2) condição do paciente, (3) delirium de 
origem orgânica. 

(E) É marcado por confusão e mudanças a curto prazo na 
cognição e se divide em quatro subcategorias com 
base em diversas causas –(1) condição médica geral, 
(2) induzido por substâncias, (3) causas múltiplas, (4) 
delirium sem outra especificação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CARGO: MÉDICO PLANTONISTA 
 

 

- 5 - 

QUESTÃO 16 
 Em relação à demência, assinale a alternativa 

correta. 
(A) É marcada por limitação na orientação, pensamento, 

linguagem, afeto e se divide em quatro subcategorias - 
(1) demência do tipo Alzheimer, (2) demência 
subcortical, (3) demência de Pick e (4) demência  sem 
outra especificação. 

(B) É marcada por limitação na sensopercepção, conduta, 
inteligência e se divide em quatro  subcategoria - (1) 
demência do tipo Alzheimer, (2) demência vascular, (3) 
demência de Parkinson e (4) demência sem outra 
especificação. 

(C) É marcada por limitação na consciência, pensamento, 
linguagem, conduta e se divide em cinco subcategorias 
– (1) demência tipo Alzheimer, (2) demência de Pick, 
(3) demência por substâncias pesadas ou tóxicas, e (4) 
demência sem outra especificação.  

(D) É marcada por limitação na linguagem, cognicação, 
conduta, afeto, e se divide em duas subcategorias – (1) 
demências  e (2) demência sem outra especificação. 

(E) É marcada por limitações na memória, no julgamento, 
na orientação e na cognição e se divide em seis 
subcategorias – (1) demência do tipo Alzheimer, (2) 
demência vascular, (3) outra condição médica, (4) 
induzida por substâncias, (5) etiologias múltiplas, (6) 
sem outra especificação. 

 
QUESTÃO 17 
 Em relação ao transtorno amnéstico, assinale a 

alternativa correta. 
(A) Caracteriza-se por problemas de memória e se divide 

em duas subcategorias - (1) causada por  toxinas ou 
medicamentos, (2) causada pela velhice normal.  

(B) Caracteriza-se por problemas de memória, 
concentração, pensamento e se divide em três 
subcategorias – (1) causada por toxinas ou 
medicamentos, (2) causada pela velhice normal e (3) 
sem outra especificação.  

(C) Caracteriza-se por problemas de memória e que leva 
uma deterioração mais rápida do individuo e se divide 
em duas subcategorias – (1) causada por toxinas ou 
medicamentos e (2) sem outra especificação. 

(D) Caracteriza-se por problemas de memória e 
esquecimento e se divide em três subcategorias – (1) 
causado por condição médica, (2) produzido por toxinas 
ou medicamentos, (3) sem outra especificação. 

(E) Caracteriza-se por problemas de memória e se divide 
em divide em três subcategorias –(1) causada por 
toxinas ou medicamentos, (2) por causas múltiplas, e 
(3) sem outra especificação. 

 
QUESTÃO 18 
 Em relação à síndrome do delirium, assinale a 

alternativa correta. 
(A) Quase sempre é causada por um desajuste sistêmico 

ou cerebral que afeta os sistemas hipofisários, 
alterando o sistema reticuloendotelial.  

(B) Quase sempre é causada por um desajuste sistêmicos 
ou cerebral que afeta as sinapses endoteliais límbicas. 

(C) Quase sempre é causada por   mais  desajustes 
sistêmicos ou cerebrais que afetam o funcionamento do 
cérebro. 

(D) Quase sempre é causada por desajustes sistêmicos ou 
cerebrais que afetam a capacidade de resposta de luta 
e fuga, levando o indivíduo a uma confusão e ficando a 
mercê de terceiros para resolver os problemas. 

(E) Quase sempre é causada por desajustes sistêmicos ou 
cerebrais que afetam a cognição, pensamento, 
linguagem e conduta e que resultam num quadro 
confusional denominado delirium tremens. 

QUESTÃO 19 
 Quais são os dois principais sintomas do delirium 

que podem exigir tratamento farmacológico? 
(A) Luto e ansiedade. 
(B) Psicose e insônia. 
(C) Demência  e pânico. 
(D) Ansiedade e bulimia. 
(E) Mania e bulimia. 
 
QUESTÃO 20 
 O diagnóstico final da doença de Alzheimer exige 

qual exame? 
(A) Exame neuropatológico do cérebro. 
(B) Exame neurofuncional da amígdala. 
(C) Exame neuroanatamofuncional do córtex. 
(D) Exame neurotáxico do cérebro. 
(E) Exame neurofuncional por radioimunoensaio.  
 
QUESTÃO 21 
 Em relação à demência vascular, assinale a 

alternativa correta. 
(A) É mais comum em homens, especialmente naqueles 

com hipertensão pré-existente ou outros fatores de 
risco cardiovascular. 

(B) É mais comum em mulheres, especialmente naquelas 
com níveis pressóricos acima de 230 mmHg. 

(C) É mais comum em homens que apresentam quadro 
cardiopata aos 45 anos de idade. 

(D) É comum em homens e mulheres que tem história de 
cardiopatia congênita. 

(E) É comum em homens e mulheres que apresentam 
história de transtorno metabólico e circunferência 
abdominal maior que 110 cm. 

 
QUESTÃO 22 
 Em relação à doença dos corpos de Lewy, assinale 

a alternativa correta. 
(A) É evidenciada por ideias supervalorizadas de prejuízo e 

ruína. 
(B) É evidenciada por alucinações, características 

parkinsonianas e sinais extrapiramidais. 
(C) É evidenciada por linguagem desagregada, alteração 

de comportamento e anorexia. 
(D) É evidenciada por pensamento de ruína, características 

de delirium, desorientação. 
(E) É evidenciada por inteligência deteriorada, rigidez 

muscular, tontura, vertigem e perda das atividades da 
vida diária. 

 
QUESTÃO 23 
 Em relação a coreia de Huntington, assinale a 

alternativa correta. 
(A) É classicamente associada ao desenvolvimento da 

demência de Alzheimer, caracterizado por mais 
anormalidades visuais e menos disfunções da 
orientação do que no tipo vascular. 

(B) É classicamente associada ao desenvolvimento da 
demência vascular, caracterizado por anormalidades 
olfativas e menos disfunções da orientação do que na 
demência de Alzheimer. 

(C) É classicamente associada ao desenvolvimento de 
demência do tipo subcortical, caracterizado por mais 
anormalidades motoras e menos disfunções da 
linguagem do que no tipo cortical. 

(D) É classicamente associada ao desenvolvimento da 
demência de Alzheimer, caracterizado por mais 
anormalidades subcorticais e menos disfunções 
motoras do que na demência vascular. 

(E) É classicamente associada ao desenvolvimento da 
demência vascular, caracterizado por anormalidades 
visuais, olfativas e motoras. 
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QUESTÃO 24 
 Em relação à síndrome de Korsakoff, assinale a 

alternativa correta. 
(A) Trata-se de síndrome confusional causada por 

deficiência de vitamina E, em geral associada aos maus 
hábitos nutricionais de pessoas com abuso crônico de 
álcool. 

(B) Trata-se de síndrome confusional causada por 
deficiência de ácido fólico, em geral associada aos 
maus hábitos nutricionais de pessoas com abuso 
crônico de álcool. 

(C) Trata-se de síndrome confusional causada por 
deficiência de ácido gama-aminoburítico, em geral 
associada aos maus hábitos nutricionais de pessoas 
com abuso crônico de álcool. 

(D) Trata-se de síndrome amnéstica causada por  
deficiência de tiamina, em geral associada aos maus 
hábitos nutricionais de pessoas com abuso crônico de 
álcool. 

(E) Trata-se de síndrome confusional causada por 
deficiência de vitaminas do complexo C, em geral 
associada aos maus hábitos nutricionais de pessoas 
com abuso crônico de álcool. 

 
QUESTÃO 25 
 Em relação ao termo co-dependência, assinale a 

alternativa correta. 
(A) É usado para designar os padrões comportamentais 

dos indivíduos afetados de forma significativa pelo uso 
ou dependência de substância.  

(B) É usado para designar os padrões comportamentais 
dos indivíduos afetados de forma significativa pelo uso 
ou co-dependência de substância. 

(C) É usado para designar os padrões comportamentais 
dos indivíduos afetados de forma significativa pelo uso 
ou parada da ingesta de substância psicoativa. 

(D) É usado para designar os padrões de comportamento e 
uso dos indivíduos que usam substância psicoativa. 

(E) É usado para designar os padrões comportamentais de 
pessoas afetadas de forma significativa pelo uso ou 
pela dependência de substâncias de um de seus 
familiares. 

 
QUESTÃO 26 
 Em relação aos efeitos do álcool sobre o sono, 

assinale a alternativa correta. 
(A) O uso do álcool está associado a um aumento no sono 

REM e no sono superficial e a fragmentação do sono, 
com episódios menos frequentes e com surtos de 
despertar.  

(B) O uso do álcool está associado a uma redução no sono 
profundo e aumento do sono REM e a episódios mais 
frequentes de despertares. 

(C) O uso do álcool está associado a um aumento do sono 
REM e do sono profundo, sem fragmentação do sono e 
aprofundamento da fase um do sono. 

(D) O uso do álcool está associado ao aprofundamento do 
sono REM, do sono superficial e com desfragmentação 
do sono profundo em superficial e intermediário com 
menos depsertares.  

(E) O uso do álcool está associado à redução no sono 
REM e no sono profundo e à fragmentação do sono, 
com episódios mais frequentes e mais longos de 
despertar. 

 
QUESTÃO 27 
 Em relação à Emil Kraepelin, assinale a alternativa 

correta. 
(A) Traduziu a Belle Femme de Albert Sabin como 

esquizofrenia, um termo que enfatiza o processo 
cognitivo distinto e o início precoce do tratamento. 

(B) Traduziu Le Hermitage de Albert Camus como psicose 
funcional, um termo que enfatiza o processo cognitivo 
distinto e o início precoce do tratamento.  

(C) Traduziu La Vien Rue de Marcel Jospan como delírio 
esquizofrênico, um termo que enfatiza o processo 
cognitivo distinto e o início precoce do tratamento.  

(D) Traduziu a Demence Precoce de Morel como dementia 
precox, um termo que enfatiza o processo cognitivo 
distinto e o início precoce do transtorno. 

(E) Traduziu A Divine Maladie de  Filipe Pinel como 
psicopatia, um termo que enfatiza o processo cognitivo 
distinto e o início precoce do tratamento. 

 
QUESTÃO 28 
 Em relação a Bleuler, assinale a alternativa correta. 
(A) Cunhou o termo “a belle indiference”, que substituiu a 

dementia precox na literatura. 
(B) Cunhou o termo “ménage a trois”, que substituiu a 

dementia precox na literatura. 
(C) Cunhou o termo esquizofrenia, que substituiu a 

dementia precox na literatura. 
(D) Cunhou o termo melancolia, que substituiu a dementia 

precox na literatura. 
(E) Cunhou o termo distmia, que substituiu a depressão na 

literatura. 
 
QUESTÃO 29 
 Em relação à prevalência para a vida toda de 

esquizofrenia é de cerca de 
(A) 5%. 
(B) 1%. 
(C) 0,5%. 
(D) 2%. 
(E) 3%. 
 
QUESTÃO 30 
 Em relação ao transtorno psicótico breve, assinale 

a alternativa correta. 
(A) Trata-se de uma síndrome psicótica aguda e transitória. 
(B) Trata-se de uma síndrome psicótica crônica e 

duradoura. 
(C) Trata-se de uma síndrome psicótica intermediária e 

crônica. 
(D) Trata-se de uma síndrome psicótica crônica.   
(E) Trata-se de uma síndrome psicótica aguda, 

intermediária e crônica. 
 
QUESTÃO 31 
 Em relação ao transtorno distímico, assinale a 

alternativa correta. 
(A) É crônico e caracteriza-se pela presença de humor 

eufórico que dura a maior parte do dia e que está 
presente de forma quase contínua. 

(B) É crônico e caracteriza-se pela presença de humor 
depressivo que dura a maior parte do dia e que está 
presente de forma quase contínua. 

(C) É agudo e caracteriza-se pela presença de humor 
depressivo e maníaco e que dura a maior parte do dia e 
que está presente de forma quase contínua. 

(D) É agudo e intermediário e caracteriza-se pela presença 
de humor melancólico e que dura a maior parte do dia e 
que está presente de forma quase contínua.  

(E) É transitório e caracteriza-se pela presença de humor 
depressivo e que dura a maior parte do dia e que está 
presente de forma quase contínua. 
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QUESTÃO 32 
 Em relação à ansiedade, assinale a alternativa 

correta. 
(A) É um sinal de alerta, indica que existe algo de bom para 

ser ultrapassado e que no final tudo vai resultar em 
bem estar.  

(B) É um sinal de bem estar após a resolução de um 
problema. 

(C) É um sinal de alerta, indica um perigo iminente e 
capacita a pessoa a tomar medidas para lidar com a 
ameaça. 

(D) É um sinal de tranquilidade, que indica resolutibilidade. 
(E) É um sinal que indica alteração psicopatológica que 

caracteriza um transtorno mental. 
 
QUESTÃO 33 
 Em relação ao transtorno do pânico, assinale a 

alternativa correta. 
(A) Se caracteriza pela ocorrência provocada e esperada 

de ataques de pânico, isto é, períodos distintos de 
medo intenso que podem variar de ataques por dia a 
apenas poucos por ano. 

(B) Se caracteriza pela ocorrência inesperada de acessos 
de raiva que resulta num turbilhão de pensamentos 
inconscientes que levam a crises de períodos distintos 
de medo intenso que podem variar de ataques por dia a 
apenas poucos por ano. 

(C) Se caracteriza pela ocorrência inesperada de aumento 
de ácido láctico na musculatura resultante da queima 
de aminoácidos importantes que levam a crises, isto é, 
resultante de medo intenso que podem variar de 
ataques por dia a apenas poucos por ano. 

(D) Se caracteriza pela ocorrência espontânea e 
inesperada de ataques de pânico, isto é, períodos 
distintos de medo intenso que podem variar de ataques 
por dia a apenas poucos por ano. 

(E) Se caracteriza pela ocorrência inesperada de liberação 
de endorfinas orgânicas que favorecem o aparecimento 
de crise de medo intenso que podem variar de ataques 
por dia a apenas poucos por ano. 

 
QUESTÃO 34 
 Em relação à pedofilia, assinale a alternativa 

correta. 
(A) Envolve impulsos ou excitação sexual inesperado e 

provocado em relação a indivíduos com história de 
sedução infantil. 

(B) Envolve impulsos ou excitação sexual  transitórios em 
relação a crianças, adolescentes por um período de 
cinco anos. 

(C) Envolve impulsos ou excitação sexual provocado em 
crianças pequenas e que seduzem ou usam o corpo 
como forma de contato e para atrair o sexo oposto. 

(D) Envolve impulsos e fantasias sexuais não realizadas e 
dirigidas para crianças que tenham personalidade 
histriônica e que na fase adulta terão personalidade 
passivo agressiva. 

(E) Envolve impulsos ou excitação sexual recorrentes e 
intensos em relação a crianças de 13 anos de idade ou 
menos por um período de pelo menos seis meses. 

 
QUESTÃO 35 
 Em relação ao Frotteurismo, assinale a alternativa 

correta. 
(A) Costuma ser caracterizado por atração por animais e 

outros bichos que normalmente não fariam parte da 
fantasia sexual normal. 

(B) Costuma ser caracterizado pela excitação de um 
homem para com uma mulher e que não deseja manter 
relação genital e sim apenas observá-la enquanto toma 
banho. 

(C) Costuma ser caracterizado pelo ato libidinal entre duas 
pessoas que tem dificuldade de ter uma vida genital.  

(D) Costuma ser caracterizado pelo ato de uma mulher 
esfregar os genitais contra o corpo de outra mulher 
vestida para alcançar o orgasmo. 

(E) Costuma ser caracterizado pelo ato de um homem 
esfregar seu pênis contra as nádegas ou outras partes 
do corpo de uma mulher totalmente vestida para 
alcançar o orgasmo. 

 
QUESTÃO 36 
 Em relação ao exibicionismo, assinale a alternativa 

correta. 
(A) É um impulso temporário de expor o que pensa de 

forma grosseira para uma mulher. 
(B) É um impulso crônico de expor a língua enquanto fala 

coisas obcenas em grupo. 
(C) É um impulso agudo de expor o corpo para o espelho 

enquanto observa o corpo de outros. 
(D) É um impulso recorrente de expor os genitais a um 

estranho ou a uma pessoa desavisada. 
(E) É um impulso crônico de expor os genitais após uma 

atividade sexual completa. 
 
QUESTÃO 37 
 Em relação à terapia cognitiva, assinale a 

alternativa correta. 
(A) É baseada em um racional teórico que o 

comportamento de um indivíduo é determinado pela 
formação parental. 

(B) É baseada em um racional teórico psicanalítico de que 
o pensamento pode ser modificado através da fala e 
avaliação do inconsciente. 

(C) É baseada em um racional teórico subjacente de que o 
afeto e o comportamento de um indivíduo são 
determinados pela forma como estrutura o mundo. 

(D) É baseada em um racional teórico psicanalítico da 
teoria das neuroses. 

(E) É baseada em um racional teórico winiccottiano e 
kleniano, que introduz o conceito de self e não self e 
que pode ser determinado pela forma como foi 
educado. 

 
QUESTÃO 38 
 Em relação à terapia cognitiva, assinale a 

alternativa correta. 
(A) É uma terapia estruturada em conflitos edípicos, que 

utiliza os meios teóricos para abordagem do 
inconsciente. 

(B) É uma terapia estruturada, de curto prazo, que utiliza 
colaboração ativa entre paciente e terapeuta para 
atingir os objetivos terapêuticos, orientada para 
problemas atuais e sua resolução. 

(C) É uma teoria estruturada, de longo prazo, que utiliza a 
análise transferencial  para elaboração da 
personalidade madura. 

(D) É uma teoria estruturada, de curto prazo, que utiliza o 
feeling do paciente e a contratransferência para fins 
terapêuticos. 

(E) É uma teoria estruturada, de longo prazo, que visa a 
resolução do conflito parental e estruturação de uma 
personalidade mais madura capaz de solucionar as 
vicissitudes da vida sem ajuda de terceiros, levando o 
paciente a ser o seu  próprio terapeuta. 
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QUESTÃO 39 
 Em relação à terapia cognitiva, assinale alternativa 

correta. 
(A) Inclui quatros processos – (1) evocação de 

pensamentos automáticos, (2) testagem de 
pensamentos automáticos, (3) identificação de 
pressupostos subjacentes mal-adaptativos e (4) 
testagem da validade de pressupostos mal-adaptativos. 

(B) Inclui três processos – (1) teoria da sexualidade, (2) 
teoria dos instintos e (3) elaboração da fase edípica. 

(C) Inclui dois processos – (1) vinculação do paciente ao 
médico, (2) elaboração da neurose transferencial. 

(D) Inclui três processos – (1) teoria da vinculação, (2) do 
apego e (3) resolução do conflito edipiano. 

(E) Inclui três processos – (1) teoria da sexualidade, (2) 
neurose transferencial e  (3) contratransferência.  

 
QUESTÃO 40 
 Em relação à psiquiatria geriátrica, assinale a 

alternativa correta. 
(A) Ocupa-se da atividade ocupacional do idoso e de seus 

familiares. 
(B) Ocupa-se da prevenção, do diagnóstico e do 

tratamento de transtornos psicológicos de idosos. 
(C) Ocupa-se de planejamento a nível de postos de saúde 

para organizar atividades preventivas da terceira idade. 
(D) Ocupa-se de atividades dentro do sistema único de 

saúde como um profissional da equipe da unidade 
básica e sua função é atender os paciente da terceira 
idade. 

(E) Ocupa-se de atividades recreativas com o idoso 
prevenindo traumas que poderão levar ao 
desancadeamento de patologias da velhice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CARGO: MÉDICO PLANTONISTA 
 

 

- 9 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




