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1. Paciente de 73 anos, masculino, apresenta em várias medidas, realizadas em consultório, pressão arterial (PA) entre 
142-1144 x 92-95 mmHg. Foi-lhe solicitada MAPA (monitorização ambulatorial da PA), cuja média dos valores em vigília 
foi de 135 x 90 mmHg. O diagnóstico mais adequado é: 
 
A) hipertensão do avental branco. 
B) normotensão para a idade. 
C) hipertensão arterial verdadeira. 
D) hipertensão mascarada 
 

2. Assinale, entre as situações abaixo uma causa de dispepsia não pépticai: 
 
A) colelitíase. 
B) doença de Crohn. 
C) câncer gástrico. 
D) dispepsia funcional. 
 

3. Nas intoxicações por opioides o antídoto indicado é a:  
 
A) naloxona. 
B) flumazenil. 
C) atropina. 
D) N-aceticisteína. 
 

4. Paciente de 62 anos, diabético há mais de 12 anos, apresentou em seus últimos exames depuração da creatinina 
endógena de 90 ml/min e albuminúria (microalbuminúria) de 127 mg/24 horas. O paciente não é hipertenso e tem 
dosagem da hemoglobina glicosilada de 7 %. Em relação à avaliação renal pode-se afirmar que: 
 
A) o paciente se encontra dentro dos padrões de normalidade. 
B) o paciente tem evidência de nefropatia, devendo receber estadiamento de doença renal crônica G1A2. 
C) o paciente tem evidência de nefropatia, devendo receber estadiamento de doença renal crônica G0A3. 
D) os dados não permitem afirmar sobre o comprometimento renal. 
 

5. Sobre o acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI), analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
I- A migrânea pode simular um acidente vascular cerebtral. 
II- Cegueira ipsilateral sugere acometimento da artéria cerebral anterior. 
III- A ressonância magnética é o exame de imagem de escolha nas fases iniciais do AVCI. 
IV- Mesmo que um quadro clínico típico de AVCI reverta totalmente em até duas horas, não podemos concluir que o 

paciente teve um ataque isquêmico transitório. 
 
A) Os itens I, II, III e IV são corretos. 
B) Apenas o item III é correto. 
C) Apenas os itens II, III e IV são corretos. 
D) Apenas o item I é correto. 
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6. Sobre a adolescência e seus conflitos é incorreto afirmar:  
 
A) Os filhos adolescentes necessitam de um maior controle familiar visto que estão em uma fase na qual em geral se 

inicia a experimentação sexual, cada vez mais precoce e outras experiências do mundo dos adultos como o contato 
com álcool e outras drogas. 

B) Na adolescência o jovem está em busca de sua identidade e é comum que se identifique com os amigos, mais do 
que com seus pais, o que pode gerar conflitos no ambiente familiar. 

C) Os pais de adolescentes em geral estão adentrando na meia idade e necessitam lidar com o próprio 
envelhecimento. 

D) Os pais de adolescentes comumente estão revendo suas próprias vidas: satisfações, desejos e a vida conjugal, 
tornando o ambiente familiar mais tenso.  

 
7. Uma das propostas da Reforma Psiquiátrica brasileira que deu origem à atual Política Nacional de Saúde Mental do país 

é a: 
 
A) exclusão das ações de saúde mental da rede de atenção básica, e encaminhamento ao setor terciário.  
B) diminuição da rede de atenção diária à saúde mental. 
C) diminuição progressiva e gradual dos leitos em hospitais psiquiátricos. 
D) priorização de atendimentos hospitalares em saúde mental, em detrimento dos ambulatoriais. 
 

8. A respeito destes movimentos que surgiram após a segunda guerra mundial que influenciaram a assistência psiquiátrica. 
Analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta.  
 
I- Antipsiquiatria foi um movimento de negação aos postulados da Psiquiatria, desde o diagnóstico até a 

psicofarmacologia. 
II- O Preventivismo foi um movimento que emprestou da saúde pública os conceitos de história natural da doença e de 

níveis primário, secundário e terciário, procurando promover um controle de resposta social desviantes. 
III- A Psiquiatria de setor propunha uma organização que "olhava" para fora do hospital, dividindo por exemplo as alas 

em partes correspondentes aos setores da comunidade. 
 
A) Apenas as sentenças I e II são corretas. 
B) As sentenças I, II e III são corretas. 
C) Apenas a sentença III é correta. 
D) Apenas as sentenças II e III são corretas. 
 

9. Considerando a Saúde Mental no Brasil, o tipo de oferta de serviços que diminuiu em número absoluto nos últimos vinte 
anos refere-se a: 
 
A) leitos psiquiátricos em hospitais gerais . 
B) leitos psiquiátricos em hospitais psiquiátricos. 
C) leitos psiquiátricos em Santas Casas. 
D) vagas em CAPS. 
 

10. Analise os itens abaixo, sobre a regulamentação da internação involuntária e assinale a alternativa correta. 
 
I- Caracteriza-se por ser uma internação determinada pela justiça  
II- É aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro  
III- Deve ser comunicada ao ministério público até 5 dias úteis após sua determinação  
IV- O término da internação involuntária pode ser desencadeado por pedido do familiar ou decisão do profissional 

responsável pelo atendimento 
 
A) Os itens I, II, III e IV são corretos. 
B) Apenas os itens I, II e III são corretos. 
C) Apenas o item I é correto. 
D) Apenas os itens II e IV são corretos. 
 

11. Sobre a estratégia de desinstitucionalização e reintegração dos portadores de transtornos mentais, denominada 
Programa “De volta para casa” é verdade que: 
 
A) cabe ao gestor local garantir a assistência extra-hospitalar  
B) foi regulamentado por lei municipal em cerca de 60% dos municípios 
C) tem sido de difícil implementação pela ausência de suporte financeiro para as famílias  
D) destina-se prioritariamente aos egressos de longas internações psiquiátricas, mas pode ser estendido a idosos em 

situações de institucionalização   
 

12. Com relação aos transtornos do desenvolvimento, em especial o retardo mental, analise as estratégias abaixo e assinale 
aquela com menor probabilidade de resultado positivo, com vista à diminuição da incidência desses transtornos a longo 
prazo. 
 
A) Acompanhamento domiciliar dos recém-nascidos de alto risco. 
B) Ampliar a oferta do pré-natal a 100% das gestantes do município. 
C) Fechamento dos bares a partir das 23 horas. 
D) Identificação e abordagem de usuárias de drogas entre as gestantes. 
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13. Acerca da epidemiologia dos transtornos mentais nas populações analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa 
correta. 
 
I- A distribuição dos transtornos mentais não é aleatória, sofrendo a interferência de determinantes sociais. 
II- Com o envelhecimento das populações, observa-se um aumento na prevalência dos transtornos mentais. 
III- Excetuando-se os transtornos afetivos bipolares, os transtornos mentais são mais prevalentes no sexo feminino. 
 
A) As sentenças I, II e III são corretas. 
B) Apenas as sentenças I e II são corretas. 
C) Apenas a sentença III é correta. 
D) Apenas as sentenças II e III são corretas. 
 

14. Sobre os consultórios de rua é verdadeiro afirmar que são apropriados para pacientes: 
 
A) com transtorno por uso de substâncias. 
B) deficientes mentais em programas de geração de renda. 
C) idosos vivendo em asilos. 
D) com diferentes diagnósticos, vivendo em situação de rua. 
 

15. Sobre a evolução do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade ao longo da vida, analise as sentenças abaixo e 
assinale a alternativa correta. 
 
I- Na fase pré-escolar as crianças costumam ser identificadas pela agitação e impulsividade. 
II- Na adolescência a hiperatividade motora tende a reduzir e ser referida como uma sensação de inquietude. 
III- Na vida adulta há, em geral, um aumento do número de sintomas quando comparados com a infância. 
 
A) Apenas as sentenças I e II são corretas. 
B) As sentenças I, II e III são corretas. 
C) Apenas a sentença III é correta. 
D) Apenas as sentenças II e III são corretas. 
 

16. Uma mãe relata que a filha de quatro anos tem apresentado gagueira nos últimos dois meses, que piora quando a 
criança está ansiosa ou muito feliz com algo, como por exemplo, um brinquedo novo. O psiquiatra deve: 
 
A) orientar a mãe a terminar a frase da criança, auxiliando-a e diminuindo a ansiedade relacionada à gagueira. 
B) observar se há tiques motores, pois neste caso, trata-se da síndrome de tourette e deve ser introduzido 

neuroléptico. 
C) esclarecer a mãe que provavelmente se trata de um transtorno transitório e deve-se observar a criança. 
D) encaminhar a criança ao neurologista para avaliação, pois é incomum a criança apresentar gagueira, nesta faixa 

etária. 
 

17. São mecanismos de defesa comuns no processo de adoecimento do adulto: 
 
A) negação e formação reativa. 
B) negação, regressão e projeção. 
C) deslocamento, formação reativa e projeção. 
D) racionalização e contra-transferência. 
 

18. Analise as frases abaixo acerca do alcoolismo e assinale a que sugere dependência ao álcool. 
 
A) “Perdi a conta de quantas vezes fui multado por dirigir embriagada”.  
B) “Antes eu era fraco para bebida, mas agora aguento muito mais e nem fico tonto”. 
C) “Toda noite tomo minha cachacinha antes da ‘janta’. Meu avô também bebia e morreu com 90 anos”. 
D) “Se eu estou em uma festa tomando uma cerveja, sinto a maior vontade de fumar”.  
 

19. Analise as sentenças abaixo sobre o Transtorno de Ansiedade de Separação e assinale a alternativa correta. 
 
I- Deve ser diferenciado dos medos comuns na infância. 
II- Nos casos de maior gravidade, geralmente há sintomas somáticos e depressivos associados. 
III- Pesadelos e comportamentos de esquiva podem ocorrer. 
IV- Caracteriza-se por medo de permanecer sozinho, passar mal e não ser socorrido. 
 
A) As sentenças I, II, III e IV são corretas. 
B) Apenas a sentença IV é correta. 
C) Apenas a sentença II é correta. 
D) Apenas as sentenças I, II e III são corretas. 
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20. Entre as ações que devem ser exercidas pela equipe de saúde mental, no âmbito da Estratégia da Saúde da Família, 
não se inclui: 
 
A) supervisionar os casos de difícil manejo, discutindo com a equipe as dificuldades e as alternativas de manejo. 
B) realizar o atendimento compartilhado com os profissionais das demais equipes. 
C) realizar exame pericial de trabalhadores da saúde com suspeita de estarem em sofrimento mental. 
D) auxiliar nos programas de capacitação das equipes. 
 

21. Segundo Piaget quanto ao período pré-operatório do desenvolvimento cognitivo é incorreto afirmar que: 
 
A) nesta fase ocorre o aprendizado essencialmente por imitação.  
B) a linguagem e as ações são egocêntricas neste período.  
C) se caracteriza por exploração do ambiente, usando símbolos para representá-lo. 
D) há a formação de um sistema de representações. 

 
22. Sobre o uso de álcool na população brasileira, pode-se afirmar: 

 
A) Investigando-se número de mulheres que fizeram uso de álcool no ultimo ano, predominam as bebedores sobre as 

abstinentes.  
B) Adolescentes do sexo feminino fazem uso de álcool mais frequentemente e em maior quantidade que rapazes na 

mesma faixa etária. 
C) Entre os sujeitos idosos o uso de álcool é similar entre homens e mulheres. 
D) A prevalência de uso de álcool por garotas do sexo feminino tem se aproximado daquela observada entre rapazes.  
 

23. Em relação aos referenciais teóricos da Psicoterapia em grupo é incorreto afirmar: 
 
A) Grupos apresentam fases de enfrentamento entre si e/ou com terapeuta denominados de Movimento de Luta e 

Fuga por Bion. 
B) No início dos grupos, é comum que os sujeitos relacionem-se diretamente apenas com o terapeuta, apresentando-

se em um momento de matriz indiferenciada, como propôs Moreno. 
C) Há grupos que abordam as dificuldades nos relacionamentos entre pacientes e profissionais, e destes últimos entre 

si, como os grupos tipo Balint. 
D) Grupos apresentam com frequência movimentos de dependência no início de seu funcionamento como preconizado 

por Spitz. 
 

24. Em relação aos referenciais teóricos das psicoterapias, é incorreto afirmar: 
 
A) Há diferentes referenciais teóricos que dão suporte às psicoterapias de grupo, mas de um modo geral, as mesmas 

tendem a valorizar a relação que os pacientes estabelecem entre si como também potencializadora do processo 
psicoterápico. 

B) A psicoterapia cognitivo-comportamental representa um bom recurso na remissão de sintomas, mas são ineficientes 
em termos de alterar as ideias que os pacientes apresentam sobre seus problemas. 

C) Para o Psicodrama além da observação e do manejo sobre a transferência, valoriza-se também a “Tele”, que 
corresponde à percepção adequada que os sujeitos têm do outro. 

D) A psicanálise é um referencial teórico que pode ser aplicado às psicoterapias de grupo, como ferramenta para 
interpretar os processos que ocorrem no interior deste. 

 
25. Sobre as psicoterapias de grupo para crianças, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. 

 
I- Em geral não há contraindicações. 
II- Há estudos consistentes mostrando os benefícios para transtornos de conduta. 
III- Não se aplica a crianças com transtornos invasivos do desenvolvimento. 
 
A) Apenas a sentença I é correta. 
B) Apenas as sentenças I e II são corretas. 
C) As sentenças I, II e III são corretas. 
D) Apenas as sentenças II e III são corretas. 
 

26. Com relação aos Centros de Atenção Psicossocial para crianças (CAPS), analise as sentenças abaixo e assinale a 
alternativa correta. 
 
I- As internações neste serviço não devem durar mais do que 45 dias. 
II- Deve ser oferecida psicoterapia familiar. 
III- Abordagens medicamentosas devem estar incluídas nas possibilidades terapêuticas 
 
A) Apenas a sentença III é correta. 
B) Apenas as sentenças I e II são corretas. 
C) Apenas as sentenças II e III são corretas. 
D) As sentenças I, II e III são corretas. 
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27. Analise as sentenças abaixo acerca do papel e a prática das equipes dentro das novas políticas de saúde mental, 
classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa. A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de 
cima para baixo: 
 
(   ) A própria equipe multi e interdisciplinar passa a se constituir como um problema a ser sempre avaliado, um caso a 

ser cuidado, preservando a força crítica do trabalho e a saúde mental dos próprios trabalhadores. 
(   ) Busca-se a redução da hierarquia interna, maior distribuição do saber e do poder e a coordenação rotativa. 
(   ) A prioridade da equipe é com o diagnóstico do paciente, e o instrumento terapêutico mais comumente utilizado e 

preponderante é a psicoterapia individual. 
 
A) V, V, V. 
B) F, F, V 
C) F, F, F. 
D) V, V, F. 

 
28. Sobre às diferenças entre crianças e adultos, quando submetidas a processos psicoterápicos,em relação à sua 

apresentação inicial e à sua evolução pode-se afirmar: 
 
A) Quando comparado ao adulto, crianças em geral precisam de menor tempo de psicoterapia. 
B) O sexo (masculino ou feminino) do terapeuta não costuma ser importante. 
C) Crianças têm capacidade limitada para auto-observação, excetuando-se algumas crianças obsessivas. 
D) Apesar de não haver procura espontânea pela criança, em geral o responsável pela procura apoia o procedimento.  
 

29. Um transtorno é considerado associado ao puerpério quando os sintomas têm início em até: 
 
A) 6 semanas após o parto. 
B) 9 semanas após o parto. 
C) 12 semanas após o parto. 
D) 3 semanas após o parto. 
 

30. Sobre as características do Transtorno de personalidade antissocial, analise as sentenças abaixo, classificando-as como 
(V) verdadeira ou (F) falsa. A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo. 
 
(   ) Incapacidade de experimentar culpa e de aprender com, a experiência. 
(   ) Hipersensibilidade a críticas. 
(   ) Sedução inapropriada em aparência ou comportamento. 
  
A) V, V, V. 
B) F, F, V 
C) V, F, F. 
D) F, V, F. 
 

31. Entre as situações abaixo aquela que menos caracteriza uma alteração transitória e benigna no desenvolvimento 
psíquico da criança é: 
 
A) menina com 5 anos de idade apresenta enurese em vigência de infecção do trato urinário. 
B) menina de 6 anos pede para voltar a utilizar a mamadeira após o nascimento do irmão. 
C) menina de 3 anos apresenta gagueira para iniciar uma frase. 
D) menina de 8 anos insiste em que se faça o prato para o amigo imaginário. 
 

32. Complete as lacunas abaixo assinalando a alternativa correta. 
 
A ___________________ vivida no passado pela _____________________ brasileira lutou pela reversão dos 
atendimentos aos portadores de transtornos mentais feitos em _____________________ para atendimentos realizados 
em leitos inclusos em hospitais gerais e outras políticas de atendimento, evitando internações prolongadas ou definitivas, 
a fim de afastar o fantasma da exclusão social. As palavras que completam corretamente o parágrafo acima são: 
 
A) reforma Psiquiátrica – saúde mental – hospitais psiquiátricos 
B) reforma Psiquiátrica – sociedade – pronto socorro 
C) regulamentação do SUS – saúde mental – hospitais psiquiátricos 
D) psiquiatria – comunidade científica – centros de atenção psicossocial 
 

33. Com relação ao tratamento do transtorno de estresse pós traumático, é correto afirmar: 
 
A) O uso de antidepressivos inibidores da monoaminoxidades tem sido recomendado na profilaxia de sintomas 

ansiosos. 
B) A presença de sintomas dissociativos contraindica o uso de medicamentos, dada a natureza psicogênica do quadro. 
C) Os inibidores de recaptura de serotonina representam a primeira escolha no tratamento medicamentoso. 
D) Os inibidores da recaptura de serotonina não ajudam nos sintomas relacionados à hiperexcitabilidade e à esquiva. 
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34. Entre os neurolépticos abaixo, aquele que apresenta melhores resultados no tratamento farmacológico do transtorno 
obsessivo-compulsivo é a: 
 
A) quetiapina. 
B) risperidona. 
C) olanzapina. 
D) levomepromazina. 
 

35. Claudio, 35 anos, sexo masculino, recentemente divorciado, apresenta-se ao pronto-atendimento, após tentativa de 
suicídio, por ingestão de medicamentos que continha em sua casa. Os pais, que o acompanham, relatam que houve 
outras tentativas prévias e que após o divórcio ele iniciou tratamento para depressão. Com relação ao risco para 
suicídio, podemos afirmar que: 
 
A) o risco é elevado porque está acompanhado do pai, o que sugere que ele está muito dependente da família. 
B) o risco é baixo porque ele é homem e o suicídio é mais frequente em mulheres. 
C) o risco é elevado porque há tentativas prévias. 
D) o risco é baixo porque o método usado foi pouco agressivo. 
 

36. Produz sensação de euforia e autoconfiança, com possibilidade de reduzir a sensação de fome a(o): 
 
A) bromazepam 
B) cocaína. 
C) cloxazolam. 
D) tramadol. 

 
37. Caracteriza-se pela presença de afetividade superficial e lábil, expressão exagerada de emoções, sedução inapropriada 

em aparência ou comportamento, preocupação excessiva com atratividade física, a personalidade: 
  
A) histriônica. 
B) ansiosa. 
C) anancástica. 
D) esquizoide. 
 

38. Sobre a eletroconvulsoterapia é incorreto afirmar que: 
 
A) quando utilizada nos quadros depressivos graves, a resposta é mais rápida do que com os antidepressivos. 
B) deve ser realizada sob anestesia e com o paciente em jejum. 
C) deve ser evitada em pacientes com sinais de aumento da pressão intracraniana. 
D) o déficit de atenção espontânea é o efeito adverso mais comum em longo prazo.   
 

39. Entre os efeitos colaterais da quetiapina, não se inclui: 
 
A) boca seca. 
B) constipação. 
C) perda do apetite. 
D) hipotensão postural. 
 

40. Em relação aos transtornos mentais associados à epilepsia, é incorreto afirmar que: 
 
A) podem ocorrer estados crepusculares pós-crise. 
B) transtornos peri-ictais têm relação cronológica com crises. 
C) as crises convulsivas podem ser secundárias a neurolépticos e antidepressivos. 
D) o eletroencefalograma invariavelmente está alterado. 
 

41. Sobre as características do transtorno da ansiedade generalizada, analise as abaixo listadas e assinale a alterativa 
correta. 
 
I- Apreensão, com preocupações desproporcionais em relação aos problemas. 
II- Ataques de pânico, na frequência de três ou mais ataques no período de um mês. 
III- Tensão motora, com aumento da movimentação, incapacidade de relaxar. 
IV- Hiperatividade autonômica, sudorese, taquicardia. 
 
A) Os itens I, II, III e IV são corretos. 
B) Apenas os itens II e IV são corretos. 
C) Apenas o item III é correto. 
D) Apenas os itens I, III e IV são corretos. 
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42. Sobre o uso de neurolépticos em crianças e adolescentes, analise as sentenças abaixo, classificando-as como (V) 
verdadeira ou (F) falsa. A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo. 
  
(   ) São contraindicados para crianças com epilepsia. 
(   ) São drogas indicadas nos transtornos de conduta. 
(   ) podem causar acatisia, como observada em adultos. 
 
A) V, F, F. 
B) V, V, V. 
C) F, F, V 
D) F, V, F. 
 

43. Sobre “crack” é incorreto afirmar: 
 
A) O “crack” não corresponde a uma droga nova, mas sim a uma nova forma de apresentação da cocaína. 
B) A abstinência é marcada por sintomas de linha depressiva nos primeiros dias, sendo que irritabilidade/ansiedade é 

restrita aos quadros de intoxicação. 
C) Fumar o “crack” possibilita uma absorção mais rápida da substância do que a utilização da cocaína pela aspiração. 
D) Há rápida instalação de dependência. 
 

44. Para o Tratamento do Transtorno do Pânico são consideradas drogas de primeira escolha: 
 
A) antidepressivos inibidores da recaptura da serotonina e noradrenalina. 
B) antidepressivos inibidores da recaptura da noradrenalina. 
C) antidepressivos inibidores da recaptura da serotonina. 
D) antidepressivos inibidores da mono-aminooxidase. 
 

45. Entre as características típicas da depressão melancólica não se pode incluir: 
 
A) piora no período noturno. 
B) perda de interesse em atividades que eram prazerosas. 
C) sentimentos de culpa. 
D) perda de peso e apetite. 
 

46. O benzodiazepínico, entre os abaixo, que apresenta maior risco para o desenvolvimento de dependência é o: 
 
A) diazepam. 
B) cloxazolam. 
C) clordizepóxido. 
D) lorazepam. 
 

47.  Sobre a depressão refratária a tratamento medicamentoso, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
I- Na maior parte dos casos o insucesso se deve a tratamento com dose e/ou tempo insuficiente. 
II- A associação de antidepressivos com hormônio tireoidiano é indicada em especial quando os hormônios em nível 

limítrofe. 
III- A associação de dois antidepressivos com perfis distintos, por exemplo, IMAO e tricíclicos pode ser benéfica. 
IV- A associação com carbonato de lítio pode potencializar a ação do antidepressivo. 
 
A) As sentenças I, II, III e IV são corretas. 
B) Apenas as sentenças II e III são corretas. 
C) Apenas as sentenças I, II e IV são corretas. 
D) Apenas a sentença IV é correta. 
 

48. Não é um inibidor da receptação da serotonina a(o): 
 
A) venlafaxina. 
B) tianeptina. 
C) fluoxetina. 
D) escitalopram. 
 

49. Sobre o tratamento do transtorno da ansiedade social, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
1ª    Estudos mostram que a farmacoterapia tende a provocar resultados um pouco melhores do que a terapia cognitivo 

comportamental, porém o tratamento combinado se mostra superior às monoterapias. 
2ª   Após a remissão dos sintomas  a manutenção do tratamento medicamentoso não diminui a possibilidade de 

recaídas. 
 
A) A 1ª sentença é verdadeira e a 2ª é falsa. 
B) A 1ª sentença é falsa e a 2ª é verdadeira. 
C) As duas sentenças são verdadeiras. 
D) As suas sentenças são falsas. 
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50. Caracteriza-se por afrouxamento de associações no processo de pensamento, ambivalência ou embotamento afetivo, 
prejuízo volitivo, podendo estar acompanhado (a) de sintomas motores e alterações senso-perceptivas a(o): 
 
A) autismo. 
B) síndrome de Asperger. 
C) esquizofrenia. 
D) síndrome de Capgras. 
  
 




