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LEIA AS INSTRUÇÕES: 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 60 
(sessenta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 

� No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata; 

� Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva; 
� Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
� Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
� Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas; 

� É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

� Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
� Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de provas; 
� A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de 

prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 
� Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

 
 
 
INSCRIÇÃO:_____________ 

NOME COMPLETO:_________________________________________ 
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O ESPELHO 
Marcello Migliaccio 

 
1º Falar _____ da TV virou moda. É “in” repudiar a baixaria, desancar o onipresente eletrodoméstico. E num 
país em que os domicílios sem televisão são cada vez mais raros, o que não falta é especialista no assunto. Se um 
dia fomos uma pátria de 100 milhões de técnicos de futebol, hoje, mais do que nunca, temos um considerável 
rebanho de briosos críticos televisivos. 
2º Depois de azular as janelas das grandes e das pequenas cidades, os televisores ganharam as ruas. Hoje não 
se encontra um boteco, padaria ou consultório dentário que não tenha um. Há até taxistas que trabalham com um 
olho no trânsito e outro na novela. E, nas esquinas escuras _______ se come o suspeitíssimo cachorro-quente, 
pode-se assistir ao “Jornal Nacional” e ser assaltado em tempo real. 
3º Mas, quando os “especialistas” criticam a TV, estão olhando para o próprio umbigo. Feita ....... nossa 
imagem e semelhança, ela é resultado do que somos enquanto rebanho globalizado. Macaqueia e realimenta nossos 
conceitos e preconceitos quando ensina, diariamente, o bê-á-bá a milhões de crianças. 
4º Reclamamos que, na programação, só vemos sexo, violência e consumismo. Ora, isso é o que vemos 
também ao sair à rua. E, se fitarmos o espelho do banheiro com um pouco mais de atenção, levaremos um susto 
com a reprise em cartaz. Talvez por isso a TV nos choque, por nos mostrar, sem rodeios, a quantas anda o 
inconsciente coletivo. E não adianta dourar a pílula; já tentaram, mas não deu ibope. 
5º Aqui e ali, alguns vão argumentar que cultivam pensamentos mais nobres e que não se sentem 
representados no vídeo. Mas a fração que lhes cabe está lá, escondidinha como é próprio às minorias. Está nos bons 
documentários, nas belas imagens dos eventos esportivos, na dramaturgia sensível, no humorismo que surpreende, 
nos desenhos e nas séries inteligentes, no entrevistador que sabe ouvir o entrevistado, nas campanhas altruístas. 
6º  Reclama-se muito que, nas novelas, os negros fazem, quase sempre, papéis de subalternos. Mas é essa 
condição que a sociedade reserva à maioria deles, e também ........ maior parte dos nordestinos, na vida real. O que 
a televisão fornece é um retrato da desigualdade no país. 
7º E, quando explora a mulher, estigmatiza gays, restringe o mercado para o ator idoso ou vende cerveja, 
maledicência e atrocidade na programação vespertina, ela reflete o mundo dominado pelo macho-adulto-branco-
capitalizado. 
8º  A televisão mostra ainda violência no ____________, gritam os pacifistas na sala de estar. Como se não 
houvesse milhões de Stallones, Gibsons, Bronsons, Van Dammes e Schwarzeneggers armados até os dentes no 
Afeganistão, Golfo Pérsico, Colúmbia, Mianmar, favelas brasileiras ou trincheiras angolanas. 
9º  É natural que uma parte de nós se revolte, o que parece tão compreensível quanto inócuo. Campanhas 
contra a baixaria televisiva lembram a piada do marido traído que encontra a mulher com o amante no sofá da sala 
e, no dia seguinte, vende o móvel para solucionar o problema. Garrotear a TV é tapar o sol com a peneira. 
10 Enquanto a discussão ganha adeptos, continuamos devorando nosso tubo de imagem de estimação. Depois, 
de barriga cheia, saímos à rua para ratificar, legitimar com pensamentos, palavras e atitudes, que as coisas são 
mesmo assim e que, pelo jeito, a reprise continuará. 
11 Aquele repórter sensacionalista que repete ....... exaustão a cena de linchamento, o apresentador que 
tripudia sobre o drama do desvalido, a loura que vê na criança um consumidor a mais, o jovem que tem num 
“reality show” desumano a alternativa para sua falta de horizonte, amenina precocemente erotizada, no fundo, 
somos todos nós. 

(Folha de S. Paulo, 19/10/2003.) 

 
01 - Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas de linha contínua do texto: 
a) mau – onde – dia a dia. 
b) mau – aonde – dia-a-dia. 
c) mal – onde – dia a dia. 
d) mal – aonde – dia-a-dia. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha pontilhada do texto: 
a) à – à – à. 
b) a – a – a. 
c) a – à – à. 
d) à – a – a. 
 
03 - Assinale a alternativa em que a palavra destacada não seja um pronome relativo: 
a) (...) que trabalham com um olho no trânsito e outro na novela. (2º parágrafo) 
b) (...) que cultivam pensamentos mais nobres (...) (5º parágrafo) 
c) (...) que sabe ouvir o entrevistado (...) (5º parágrafo) 
d) (...) que encontra a mulher com o amante no sofá da sala (...) (9º parágrafo) 
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04 - “(...) o apresentador que tripudia sobre o drama do desvalido (...)”.  O verbo que exige o mesmo 
tipo de complemento que o grifado acima está empregado em: 
a) A televisão mostra muita violência.   c) Ela reflete o mundo dominado. 
b) Mas a fração que lhes cabe está lá.   d) Os negros fazem, quase sempre, papéis de subalternos. 
 
05 - A área e o perímetro do trapézio isósceles abaixo medem, respectivamente: 

 
a) 304 cm² e 58 cm.    c) 152 cm2 e 48 cm. 
b) 152 cm2 e 58 cm.    d) 76 cm2 e 58 cm. 
 
06 - Uma empresa de turismo está organizando um cruzeiro pela costa brasileira. O navio possui 
capacidade para 100 passageiros mais a tripulação, de modo que de cada passageiro, será cobrado R$ 
800,00 mais R$ 10,00 por cada lugar vago. Para que essa empresa obtenha rentabilidade máxima 
nesse cruzeiro, o número de passageiros deve ser igual a: 
a) 85.      c) 95. 
b) 90.      d) 100. 
 
07 - Um computador é basicamente composto por software e hardware. Entre as alternativas que 
seguem, a seguinte opção não remete a um exemplo de hardware: 
a) Sistema Operacional.    c) Interface USB. 
b) Disco Rígido (HD).    d) Mouse. 
 
08 - A Suíte para escritório BrOffice (hoje conhecida como LibreOffice) possui um aplicativo voltado a 
edição de textos (assim como o Word no pacote Microsoft Office). A seguinte opção apresenta o nome 
deste aplicativo: 
a) Base.     c) Impress. 
b) Draw.     d) Writer. 
 
09 - De acordo com os dados oficiais do Censo 2.010 do IBGE, a população atual de Fazenda Rio 
Grande é de quantos habitantes? 
a) 81.576 habitantes.    c) 81.756 habitantes. 
b) 81.675 habitantes.    d) 81.765 habitantes. 
 
10 - No ano passado mais de 500 mil cédulas falsas foram retiradas de circulação, este ano quase 100 
mil cédulas já foram recolhidas. Que instituição abaixo é a responsável pelo controle e recolhimento 
final das cédulas falsas em todo o país? 
a) Banco Central.    c) Caixa Econômica Federal. 
b) Banco do Brasil.    d) Casa da Moeda. 
 
11 - O sistema nervoso é o responsável pela interação entre o organismo e o meio ambiente. São 
funções do sistema nervoso, EXCETO: 
a) Sensitiva. 
b) Integradora. 
c) Motora. 
d) Mista. 
 
12 - São características clínicas de Fobias, EXCETO: 
a) Uso por parte do paciente de uma “técnica de evitação” de todas as situações que lhe pareçam perigosas. 
b) Má elaboração das pulsões agressivas. 
c) Há uma acentuada tendência a manifestações de natureza psicossomáticas. 
d) A existência de fortes pulsões destrutivas, com predomínio da inveja e voracidade. 
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13 - O texto abaixo se refere a: 
Os sintomas clínicos mais comuns que caracterizam esses quadros dissociativos consistem em 
desmaios, desligamentos, ataques do tipo epiléptico, estados de “belle indiference”, sensações de 
despersonalização e estranheza, estados crepusculares e, mais tipicamente, os conhecidos casos de 
personalidade múltipla. 
a) Histerias Dissociativas. 
b) Histerias Conversivas. 
c) Depressão analítica. 
d) Depressão por culpa. 
 
14 - São sintomas ou sinais clínicos de presença constante nos quadros de depressão, EXCETO: 
a) Alto nível de exigência consigo mesmo. 
b) Auto-estima elevada. 
c) Extrema submissão ao julgamento dos outros. 
d) Sentimento culposo sem causa definida. 
 
15 - Marque a alternativa ERRADA: 
a) O Transtorno Obsessivo-Compulsivo caracteriza-se por obsessões (que causam acentuada ansiedade ou 
sofrimento) e/ou compulsões (que servem para neutralizar a ansiedade). 
b) O Transtorno de Estresse Pós-Traumático caracteriza-se pela revivência de um evento extremamente traumático, 
acompanhada por sintomas de excitação aumentada e esquiva de estímulos associados com o trauma. 
c) O Transtorno de Ansiedade Devido a Uma Condição Médica Geral geralmente ocorre logo após um evento 
extremamente traumático. 
d) O Transtorno de Ansiedade Generalizada caracteriza-se por pelo menos 6 meses de ansiedade e preocupação 
excessivas e persistentes. 
 
16 - Sobre o TRANSTORNO CICLOTÍMICO - DSM.IV, marque a alternativa ERRADA: 
a) O Transtorno Ciclotímico frequentemente começa cedo na vida e às vezes é considerado um reflexo da 
predisposição temperamental para outros Transtornos do Humor (especialmente Transtornos Bipolares). 
b) Os sintomas hipomaníacos têm número, gravidade, abrangência ou duração insuficientes para a satisfação de 
todos os critérios para um Episódio Maníaco, e os sintomas depressivos têm número, gravidade, abrangência ou 
duração insuficientes para a satisfação de todos os critérios para um Episódio Depressivo Maior. 
c) Em amostras comunitárias, o Transtorno Ciclotímico aparentemente ocorre mais entre as mulheres. 
d) Transtornos Relacionados a Substâncias e Transtornos do Sono (isto é, dificuldade para conciliar e manter o 
sono) podem estar presentes. 
 
17 - Com relação ao Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH), marque a alternativa 
ERRADA: 
a) Nas situações sociais, a desatenção pode manifestar-se por frequentes mudanças de assunto, falta de atenção ao 
que os outros dizem, distração durante as conversas e falta de atenção a detalhes ou regras em jogos ou atividades. 
b) Algum prejuízo devido aos sintomas deve estar presente em pelo menos um contexto. 
c) Alguns sintomas hiperativo-impulsivos que causam prejuízo devem ter estado presentes antes dos 7 anos. 
d) Os sintomas são mais prováveis em situações de grupo. O clínico deve indagar, portanto, acerca do 
comportamento do indivíduo em uma variedade de situações, dentro de cada contexto. 
 
18 - Embora a maioria dos indivíduos apresente sintomas tanto de desatenção quanto de 
hiperatividade-impulsividade, existem alguns indivíduos nos quais há predominância de um ou outro 
padrão. O subtipo apropriado (para um diagnóstico atual) deve ser indicado com base no padrão 
predominante de sintomas nos últimos 6 meses. São subtipos do Transtorno de Déficit de 
Atenção/Hiperatividade(TDAH), EXCETO: 
a) Tipo Combinado.     c) Tipo Predominantemente Hiperativo-Impulsivo. 
b) Tipo Predominantemente Desatento.   d) Tipo Predominantemente Acelerado. 
 
19 - Sobre a Demência do Tipo Alzheimer, marque a alternativa ERRADA: 
a) A demência do Tipo Alzheimer é herdada, em algumas famílias, como um traço dominante com ligação a vários 
cromossomos, incluindo os cromossomos 21, 14 e 19. 
b) Nos estágios posteriores da doença, os indivíduos podem desenvolver perturbações motoras e da marcha, 
podendo por fim ficar mudos e confinados ao leito. 
c) A duração média da doença a partir do início dos sintomas até a morte é de 15-20 anos. 
d) Estima-se que 2 a 4% da população com mais de 65 anos apresentem Demência do Tipo Alzheimer. A 
prevalência aumenta com a idade, particularmente após os 75 anos. 






5 

 

20 - Na Demência do Tipo Alzheimer os subtipos devem ser usados para indicar o aspecto 
predominante da apresentação clínica atual. 
Marque a 1ª coluna em relação a 2ª coluna: 
1ª Coluna 
I - Com Delirium.  
II - Com Delírios.  
III - Com Humor Deprimido.  
IV - Sem Complicações.  
2ª Coluna 
(    ) Este subtipo é usado se o delirium está sobreposto à demência. 
(   ) Este subtipo é usado se o humor deprimido (incluindo apresentações que satisfazem os critérios 
para um Episódio Depressivo Maior) é a característica predominante. Um diagnóstico separado de 
Transtorno do Humor Devido a uma Condição Médica Geral não é dado.  
(    ) Este subtipo é usado se nenhum dos subtipos acima predomina na apresentação clínica atual. 
(    ) Este subtipo é usado se os delírios são a característica predominante. 
a) I – II – III – IV. 
b) II – IV – III – I. 
c) I – III – IV – II. 
d) III – IV – II – I. 
 
21 - Sobre a Esquizofrenia, marque a alternativa ERRADA: 
a) A idade média de início do primeiro episódio psicótico de Esquizofrenia situa-se na primeira metade da casa dos 
20 anos para homens e final da casa dos 20 para as mulheres. 
b) A idade de início pode ter importância tanto fisiopatológica quanto prognóstica. 
c) Os parentes biológicos em primeiro grau de indivíduos com Esquizofrenia estão em risco dez vezes maior para a 
Esquizofrenia do que a população geral. 
d) Os indivíduos com início precoce são, mais frequentemente, do sexo feminino, e têm um ajustamento pré-
mórbido mais fraco, aquisição educacional inferior, mais evidências de anormalidades estruturais do cérebro, sinais e 
sintomas negativos mais proeminentes, mais evidências de prejuízo cognitivo, avaliado com testes 
neuropsicológicos, e um pior resultado. 
 
22 - Os sintomas característicos de Esquizofrenia envolvem uma faixa de disfunções cognitivas e 
emocionais que acometem: 
a) A percepção e o afeto. 
b) O pensamento inferencial. 
c) O monitoramento comportamental. 
d) Todas as alternativas acima. 
 
23 - Sobre as alucinações na Esquizofrenia, marque a alternativa ERRADA: 
a) As alucinações (Critério A2) podem ocorrer em qualquer modalidade sensorial (por ex., auditivas, visuais, 
olfativas, gustativas e táteis), mas as alucinações auditivas são, de longe, as mais comuns e características da 
Esquizofrenia. 
b) Experiências isoladas de ouvir o próprio nome sendo chamado ou experiências que não possuem a qualidade de 
uma percepção externa (por ex., zumbidos na própria cabeça) também são consideradas alucinações características 
da Esquizofrenia. 
c) As alucinações podem ser também um componente normal de uma experiência religiosa, em certos contextos 
culturais. 
d) As alucinações devem ocorrer no contexto de um sensório claro; aquelas que ocorrem enquanto o indivíduo 
adormece (hipnagógicas) ou desperta (hipnopômpicas) são consideradas parte da faixa de experiências normais. 
 
24 - A demência associada a Doença de Parkinson é uma condição neurológica lentamente 
progressiva, caracterizada por, EXCETO: 
a) Tremor. 
b) Rigidez. 
c) Bradicinesia. 
d) Estabilidade postural. 
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25 - Marque a alternativa ERRADA: 
a) A gravidade do Episódio Depressivo Maior inicial parece predizer a persistência. 
b) Alguns indivíduos têm episódios isolados separados por muitos anos sem quaisquer sintomas depressivos, 
enquanto outros têm agrupamentos de episódios e outros, ainda, têm episódios progressivamente frequentes à 
medida que envelhecem. 
c) O quarto dígito no código diagnóstico para um Transtorno Depressivo Maior indica se este é um Episódio Único 
(usado apenas para primeiros episódios) ou Recorrente. 
d) Os Episódios Depressivos Maiores não podem terminar completamente, apenas parcialmente. 
 
26 - A característica essencial do Abuso de Substância é um padrão mal-adaptativo de uso de 
substância, manifestado por consequências adversas recorrentes e significativas relacionadas ao uso 
repetido da substância. São critérios para o Abuso de Substâncias, se ocorrerem durante o período de 
12 meses, EXCETO: 
a) Problemas legais recorrentes relacionados à substância. 
b) Uso irregular de substância, apesar de problemas sociais ou interpessoais persistentes. 
c) Uso recorrente da substância em situações nas quais isto representa perigo físico. 
d) Uso recorrente da substância resultando em um fracasso em cumprir obrigações importantes relativas a seu papel 
no trabalho, na escola ou em casa. 
 
27 - Em relação a bulimia, marque a alternativa ERRADA: 
a) Embora varie o tipo de alimento consumido durante os ataques de hiperfagia, ele tipicamente inclui doces e 
alimentos com alto teor calórico, tais como sorvetes ou bolos. 
b) O clínico deve considerar o contexto no qual a compulsão periódica ocorreu — o que seria considerado um 
consumo excessivo em uma refeição comum poderia ser considerado normal durante uma celebração ou uma ceia 
festiva. 
c) Para qualificar o transtorno, a compulsão periódica e os comportamentos compensatórios inadequados devem 
ocorrer, em média, pelo menos duas vezes por semana por 3 meses (Critério C). 
d) Um diagnóstico de Bulimia Nervosa deve ser dado quando a perturbação ocorre apenas durante episódios de 
Anorexia Nervosa (Critério E). 
 
28 - A característica essencial diz respeito à presença repetida de sintomas físicos associados à busca 
persistente de assistência médica, apesar que os médicos nada encontram de anormal e afirmam que 
os sintomas não têm nenhuma base orgânica. Se quaisquer transtornos físicos estão presentes, eles 
não explicam nem a natureza e a extensão dos sintomas, nem o sofrimento e as preocupações do 
sujeito. 
O texto acima se refere aos: 
a) Transtornos somatoformes. 
b) Transtornos dissociativos. 
c) Transtornos de adaptação. 
d) Transtorno obsessivo-compulsivo. 
 
29 - São características de Transtorno Obsessivo Compulsivo, EXCETO: 
a) Caracterizado essencialmente por ideias obsessivas ou por comportamentos compulsivos recorrentes. 
b) O sujeito reconhece habitualmente o absurdo e a inutilidade de seu comportamento e faz esforços repetidos para 
resistir-lhes. 
c) O transtorno se acompanha quase sempre de ansiedade. 
d) Sua ocorrência é sempre a consequência direta de um “stress” agudo importante ou de um traumatismo 
persistente. 
 
30 - Os indivíduos com um _________________ apresentam comprometimento em sua capacidade de 
aprender novas informações ou são incapazes de recordar informações aprendidas anteriormente ou 
eventos passados. Os problemas para recordar informações anteriormente aprendidas se manifestam 
de forma mais variada, dependendo da localização e gravidade do dano cerebral. Os indivíduos com 
um ____________ podem experimentar prejuízos importantes em seu funcionamento social e 
ocupacional em consequência de seus déficits de memória, que, em seu extremo, podem exigir 
supervisão, para a garantia de alimentação e cuidados apropriados. 
A alternativa que completa as lacunas é: 
a) Déficit de Atenção. 
b) Transtorno Amnéstico. 
c) Transtorno Dissociativo. 
d) Transtorno Somatoforme. 
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31 - Sobre a carbamazepina e a oxcarbamazepina, qual efeito colateral é mais importante com a 
segunda? 
a) Discrasias sanguíneas. 
b) Exantema benigno. 
c) Hiponatremia. 
d) Tontura. 
 
32 - São indicados para o tratamento da acatisia, exceto: 
a) Antagonistas dos receptores β-adrenérgicos. 
b) Benzodiazepínicos. 
c) Clonidina. 
d) Anticolinérgicos. 
 
33 - Delírio caracterizado pela crença de que familiares são, na realidade, impostores, é conhecido 
como: 
a) Ganser.  
b) Cotard. 
c) Anton. 
d) Capgras. 
 
34 - Com relação à bulimia nervosa pode-se afirmar exceto: 
a) Quase sempre os indivíduos estão acima do peso. 
b) Alterações hidroeletrolíticas são frequentes. 
c) Preocupação excessiva com controle de peso corporal. 
d) Predomina em mulheres (90% dos casos). 
 
35 - Como característica da psicose, marque a alternativa correta: 
a) Alteração do nível de consciência. 
b) Teste da realidade intacto. 
c) Delírios e alucinações. 
d) Ausência de comprometimento no funcionamento pessoal. 
 
36 - Referente aos transtornos de personalidade, podemos afirmar, exceto que: 
a) A personalidade e seus transtornos costumam resultar de uma interação de fatores genéticos e de criação. 
b) A utilização de fármacos específicos tem bastante valor no tratamento. 
c) O transtorno de personalidade antissocial costuma ser associado ao abuso de álcool e outras substâncias. 
d) A personalidade antissocial é mais comum em homens, enquanto que os transtornos de personalidade histriônico 
e borderline são mais frequentes em mulheres. 
 
37 - Entre os fármacos abaixo, marque qual não promove o surgimento de surtos psicóticos: 
a) Drogas anticolinérgicas. 
b) Inibidores do apetite. 
c) Simpaticomiméticos. 
d) Analgésicos de última geração. 
 
38 - Em relação aos psicofármacos, podemos afirmar que: 
a) Um dos maiores problemas relacionados a antidepressivos é que eles são indevidamente prescritos em altas 
dosagens. 
b) O uso de carbonato de lítio deve ser cauteloso quando associado à prescrição de diuréticos que agem em nível de 
túbulo contornado proximal. 
c) O efeito antihistamínico dos neurolépticos é responsável pelos sintomas parkinsonianos geralmente observados. 
d) Os benzodiazepínicos possuem ação noradrenérgica. 
 
39 - Marque a alternativa correta a respeito do transtorno do pânico: 
a) É um transtorno crônico e de curso variável. 
b) Tem prevalência maior em mulheres na faixa etária de 40-50 anos. 
c) A presença do prolapso de valva mitral é um dado importante para o diagnóstico. 
d) A intensa ansiedade é o sintoma mais característico, sendo sintomas físicos pouco pronunciados. 
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40 - Sobre o tratamento do delirium, marque a alternativa ERRADA: 
a) Recomenda-se que o tratamento seja iniciado com haloperidol e que o uso de antipsicóticos atípicos seja 
alternativa terapêutica quando há necessidade de altas doses de haloperidol para o controle dos sintomas. 
b) O médico deve sempre iniciar o tratamento com grandes doses de antipsicóticos. 
c) O tratamento medicamentoso sintomático do delirium é feito na maioria das vezes com o uso de antipsicóticos. 
d) O uso de benzodiazepínicos deve ser restrito ao tratamento de delirium secundário à abstinência de álcool ou 
benzodiazepínicos, ou associado à síndrome neuroléptica maligna. 
 
41 - Os critérios diagnósticos usados pelo CID-10 e pelo DSM IV para a bulimia são, EXCETO: 
a) Episódios recorrentes de consumo alimentar compulsivo - episódios bulímicos. 
b) Comportamentos compensatórios inapropriados (como vômito e abuso de substâncias). 
c) Os episódios bulímicos e compensatórios ocorrem pelo menos uma vez por semana, por no mínimo um mês. 
d) Autoavaliação indevidamente influenciada pela forma e peso corporais. 
 
42 - Os critérios diagnósticos usados pelo CID-10 e pelo DSM IV para o delirium são, EXCETO: 
a) Comprometimento do nível de consciência e atenção. 
b) Alteração do humor ou do afeto. 
c) Flutuação de intensidade dos sintomas ao longo do dia e de um dia para o outro. 
d) Início abrupto de sintomas. 
 
43 - De acordo com a DSM IV, são sintomas somáticos ou cognitivos de um Ataque de Pânico, EXCETO: 
a) Desrealização ou despersonalização. 
b) Palpitações, sudorese, tremores ou abalos. 
c) Sensações de falta de ar ou sufocamento. 
d) Sonolência e apatia. 
 
44 - Sobre o Transtorno Bipolar II, marque a alternativa ERRADA: 
a) A presença de um Episódio Maníaco ou Episódio Misto exclui o diagnóstico de Transtorno Bipolar II. 
b) A recorrência é indicada por uma mudança na polaridade do episódio ou por um intervalo entre os episódios de 
pelo menos 2 meses sem sintomas maníacos. 
c) Característica essencial do Transtorno Bipolar II é um curso clínico marcado pela ocorrência de um ou mais 
Episódios Depressivos Maiores acompanhados por pelo menos um Episódio Hipomaníaco. 
d) Os sintomas devem causar sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social ou 
ocupacional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. 
 
45 - Sobre os Transtorno Mentais Relacionados à Substâncias - DSM.IV. Marque a alternativa ERRADA: 
a) A Intoxicação com Substância frequentemente está associada com Abuso de Substância ou Dependência de 
Substância. 
b) As alterações mais comuns envolvem perturbações da percepção, vigília, atenção, pensamento, julgamento, 
comportamento psicomotor e comportamento interpessoal. 
c) Os sinais e sintomas de intoxicação permanecem apenas no período em que a substância é detectável nos 
líquidos corporais. 
d) É uma síndrome reversível e específica de uma substância devido à sua ingestão recente ou exposição a esta. 
 
46 - Possui indicação para TDAH bem documentada: 
a) Bupropiona.     c) Buspirona. 
b) Ácido Valpróico.    d) Haloperidol. 
 
47 - Sobre o Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade pode-se dizer, exceto: 
a) Curso altamente variável. 
b) A hiperatividade geralmente é o primeiro sintoma a apresentar remissão. 
c) Em cerca de 15 a 20% dos casos, os sintomas de TDAH persistem na vida adulta. 
d) Ausência de déficit de coordenação.  
 
48 - Com relação ao uso de estimulantes está correto afirmar, exceto: 
a) Associa-se a importante perda de peso e inibição do comportamento, que são problemas graves.  
b) Efeitos clínicos no TDAH são frequentemente claros e dramáticos dentro de um a dois dias ao chegar à dose 
correta. 
c) Ocasionalmente as crianças se tornam mais ativas ao uso dessas drogas. 
d) Seu uso vai além do TDAH e inclui a narcolepsia. 
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49 - Corresponde ao retardo mental moderado: 
a) QI entre 70 e 84. 
b) Representa 3-4% do total de indivíduos com retardo mental. 
c) Idade mental de 6 a 9 anos.  
d) QI entre 50 e 69. 
 
50 - Faz parte dos Transtornos Invasivos do Desenvolvimento, exceto: 
a) Transtorno de Rett. 
b) Síndrome de Noonan. 
c) Transtorno de Asperger. 
d) Síndrome de Heller. 
 
51 - É Característica da Síndrome de Asperger: 
a) Ocorre predominantemente em meninas. 
b) Forte tendência para que as anormalidades não persistam na adolescência e idade adulta. 
c) Episódios psicóticos ocasionalmente ocorrem no início da idade adulta.  
d) Retardo mental moderado. 
 
52 - Constituem drogas utilizadas em psiquiatria com relações comprovadas  com defeitos congênitos 
específicos: 
a) Lítio, antipsicóticos e antidepressivos. 
b) Lítio, anticonvulsivantes e estimulantes. 
c) Anticonvulsivantes, antidepressivos e estimulantes. 
d) Lítio, anticonvulsivantes e benzodiazepínicos. 
 
53 - Possui absorção oral mais rápida: 
a) Clordiazepóxido. 
b) Diazepam. 
c) Lorazepam. 
d) Alprazolam. 
 
54 - Psicofármaco que apresenta “janela terapêutica”: 
a) Imipramina. 
b) Nortriptilina. 
c) Desipramina. 
d) Amitriptilina. 
 
55 - Aumentam os níveis de valproato, exceto: 
a) Cimetidina. 
b) Eritromicina. 
c) Ibuprofeno. 
d) Rifampicina. 
 
56 - Possui maior atividade sobre receptor muscarínico para aceticolina: 
a) Amitriptilina. 
b) Imipramina. 
c) Clomipramina. 
d) Maprotilina. 
 
57 - Sobre a terapêutica com o lítio pode-se afirmar, exceto: 
a) Estimular o efeito antidepressivo em pacientes com episódios depressivos maiores constitui uma de suas 
indicações. 
b) Possui início de ação retardado (7 a 14 dias). 
c) Seus efeitos profiláticos parecem ser mais pronunciados na prevenção de recorrências depressivas.  
d) A combinação com antipsicóticos parece ser segura e eficaz. 
 
58 - É característica do Transtorno de Rett: 
a) Desenvolvimento normal por um período de, pelo menos, seis meses, seguido por sutil deterioração evolutiva. 
b) O curso sugere um transtorno metabólico. 
c) Envolvimento social não é comprometido. 
d) Preserva as habilidades voluntárias anteriormente adquiridas. 
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59 - Não está correto sobre o Transtorno de Tourette: 
a) Início do componente motor por volta dos 07 anos. 
b) Ocorre três vezes mais em meninos do que em meninas. 
c) Há evidências do envolvimento do sistema dopamínico. 
d) A relação com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não está bem estabelecida.  
 
60 - Síndrome de Lesh-Nyhan caracteriza-se por, exceto: 
a) Deficiência de uma enzima envolvida no metabolismo de purinas. 
b) Associada com automutilação compulsiva severa. 
c) Trata-se de um transtorno ligado ao X. 
d) Raramente associada a convulsões.  
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