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INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 35 (trinta e cinco) questões objetivas. 
02) A duração da prova será de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da 

folha de respostas. 
03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, 

portanto, permitidas perguntas aos fiscais. 
04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 

durante sua realização. 
05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 

sistema de comunicação. 
06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 
07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 
08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 

depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 
09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 

decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 
10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escuro, o campo correspondente à única alternativa que considera correta 

em cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  
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LÍNGUA 
PORTUGUESA 

Texto base para as questões 01 a 02. 

Caça às bruxas 

Os séculos XV, XVI e XVII foram 
marcados pela chamada caça às 
bruxas. Por incrível que pareça, 
acreditava-se na existência de bruxas 5 

e realizaram-se verdadeiras 
convenções para definir estratégias de 
combate a elas. As pessoas, 
principalmente mulheres, acusadas de 
bruxaria eram submetidas a terríveis 10 

torturas. Estima-se que entre 40 a 100 
mil pessoas tenham sido executadas 
sob acusação de bruxaria. 

Além do fato em si, que é monstruoso, 
é assustador também saber que quem 15 

julgava, condenava e comandava as 
execuções eram católicos e 
protestantes que se outorgavam a 
missão de representantes de Deus e 
ocupavam altos cargos nas 20 

hierarquias. 

Distanciados no tempo, temos a noção 
do horror daquele estado de coisas e 
do tamanho da vergonha que deve (ou 
deveria) ter ficado. 25 

Mas, infelizmente, parece que a lição 
gerou humildade em apenas uma 
parcela dos que hoje se dizem a 
serviço de Deus. Outros continuam 
com o dedo em riste para apontar, 30 

julgar e condenar. Os guardiães da 
“verdade absoluta” estão a postos 
para combater a “bruxa da vez”. Não 
aprenderam com o fato de que as 
bruxas daquela época eram pessoas 35 

comuns às quais foi negado o direito à 

vida, e nem com o absurdo de elas 
terem sido exterminadas em nome de 
Deus. E perpetuando o vício de não 
respeitar o livre arbítrio, como os 40 

daquela época, vivem na contramão 
dos ensinamentos daquele de quem 
dizem ser seguidores, sem se darem 
conta.  

Que pena... 45 

Texto elaborado para esta prova. 

Questão 01) Quanto à colocação 
pronominal, julgue as proposições a 
seguir. 

I. No fragmento “...católicos e 
protestantes que se outorgavam a 
missão...” (linhas 16-18), emprega-
se próclise porque, antes do verbo, 
há uma conjunção integrante, que é 
atrativa do pronome. 

II. No fragmento “Por incrível que 
pareça, acreditava-se na existência 
de bruxas...” (linhas 4-5), emprega-
se a ênclise porque, antes do 
verbo, há pausa e não há palavra 
atrativo do pronome. 

III. No fragmento “...dos que hoje se 
dizem a serviço de Deus” (linhas 28-

29), emprega-se a próclise porque, 
antes do verbo, há um advérbio, 
que é palavra atrativa do pronome. 

IV. No fragmento “...sem se darem 
conta” (linhas 43-44), o uso da 
próclise é facultativo, pois não há 
palavra atrativa. 

Marque a alternativa correta. 

A) I, II, III e IV são corretas. 
B) Apenas I e IV são corretas. 
C) Apenas I e II são corretas. 
D) Apenas III e IV são corretas 
E) Apenas II e III são corretas.



Médico Psiquiatra – 3 
 

Questão 02) Analise as afirmações 
abaixo e marque (V) para 
verdadeira e (F) para falsas. 

( ) No fragmento “Além do fato 
em si, que é monstruoso...” 
(linha 14), a oração em 
negrito é subordinada adjetiva 
explicativa. 

( ) Em “...temos a noção do 
horror daquele estado de 
coisas...” (linha 22-23), a 
palavra em negrito é a 
contração da preposição “de” 
com o pronome demonstrativo 
“aquele”, empregado aqui para 
situar, em um passado 
distante, os elementos a que 
se refere. 

( ) A palavra “guardião” tem 
várias formas de plural: 
guardiãos, guardiães e 
guardiões. 

( ) Em: “...eram pessoas comuns 
às quais foi negado o 
direito...” (linhas 35-36), 
ocorre crase em “às” porque 
ao “as” do pronome relativo 
“as quais” se juntou um “a” 
(preposição) regido pelo termo 
“negado”. 

( ) Em “Caça às bruxas”, o 
termo em negrito é, 
sintaticamente, um adjunto 
adnominal. 

Marque a alternativa que apresenta 
a sequência correta das respostas. 

A) V - V - F - V - F 
B) V - F - V - F - F 
C) F - F - V - F - V 
D) F - V - V - F - V 
E) V - V - F - V - V 

Questão 03) Um mesmo período 
ganhou uma nova redação em cada 
alternativa. Identifique aquela em 
que a organização da frase e a 
pontuação utilizada alteraram a 
informação. 

A) Após o rompimento da represa, 
em vez de se preocupar com as 
casas destruídas e com os pobres 
que nelas moravam, o 
representante do poder público, 
diante do repórter, insurgiu com 
atenuantes em relação à empresa. 

B) Diante do repórter após o 
rompimento da represa, o 
representante do poder público 
insurgiu com atenuantes em 
relação à empresa, em vez de se 
preocupar com as casas destruídas 
e com os pobres que nelas 
moravam. 

C) O representante do poder público 
insurgiu com atenuantes diante do 
repórter, em relação à empresa, 
em vez de se preocupar com as 
casas destruídas e com os pobres 
que nelas moravam após o 
rompimento da represa. 

D) Em vez de se preocupar com as 
casas destruídas e com os pobres 
que nelas moravam, após o 
rompimento da represa, o 
representante do poder público, 
diante do repórter, insurgiu com 
atenuantes em relação à empresa. 

E) Após o rompimento da represa, o 
representante do poder público, 
diante do repórter, insurgiu com 
atenuantes em relação à empresa, 
em vez de se preocupar com as 
casas destruídas e com os pobres 
que nelas moravam. 
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CONHECIMENTOS 
GERAIS 

 

Questão 04) A economia mundial se 
estrutura ainda em torno das 
flutuações do dólar. Se a moeda 
norte-americana perde seu valor 
perante o real ou o euro, 
incrementam-se as importações e as 
exportações são reduzidas. Sobre as 
oscilações envolvendo o dólar, 
assinale a alternativa INCORRETA.  

A) A competitividade do mercado 
influencia no fortalecimento do 
dólar. 

B) As oscilações da cotação do dólar 
variam de acordo com a lei da 
oferta e da demanda – quanto 
maior a oferta da moeda 
americana, menor é sua cotação. 

C) O efeito mais imediato da alta do 
dólar para o consumidor é o 
aumento do preço de produtos 
importados ou fabricados com 
insumos de outros países. 

D) Quanto maior o índice de risco de 
um país, maior é o número de 
investimentos em dólar. 

E) O dólar comercial é utilizado em 
transações no mercado financeiro, 
como importações e exportações. 

Questão 05) A dívida pública 
federal, que inclui os endividamentos 
interno e externo do governo, 
registrou aumento de 3,5% no 
segundo trimestre deste ano. Em 12 
meses, a dívida pública cresceu 
17,28%, segundo dados da 

Secretaria do Tesouro Nacional. 
Sobre a dívida pública: 

I. É a dívida contraída pelo Tesouro 
Nacional para financiar o déficit 
orçamentário do Governo Federal, 
nele incluído o refinanciamento da 
própria dívida, bem como para 
realizar operações com finalidades 
específicas definidas em lei. 

II. Os títulos públicos federais são 
instrumentos financeiros de 
renda fixa emitidos pelo Governo 
Federal via oferta pública (leilão) 
ou diretamente ao detentor. 

III. Atualmente, toda a Dívida 
Pública Federal em circulação no 
mercado nacional é paga em 
dólar e captada por meio das 
cartas precatórias. 

IV. A dívida pública pode ser 
classificada de distintas formas, 
sendo as principais: a) quanto à 
forma utilizada para o 
endividamento, e b) quanto à 
moeda na qual ocorrem os fluxos 
de recebimento e pagamento da 
dívida. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas I, II e III estão corretas. 
B) Apenas I, III e IV estão corretas. 
C) Apenas I, II e IV estão corretas. 
D) Apenas I e III estão corretas. 
E) Apenas III e IV estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

 

Questão 06) Na epidemiologia das 
doenças transmissíveis, são 
elementos da cadeia epidemiológica: 

I. Agente infectante 
II. Fonte de infecção 

III. Vias de eliminação 
IV. Via de transmissão 
V. Porta de entrada 

Marque a alternativa correta. 

A) Somente I, II e III estão corretas. 
B) Somente I, II, III e IV estão 

corretas. 
C) Somente I, II IV estão corretas. 
D) Somente I, II e V estão corretas. 
E) I, II, III, IV e V estão corretas. 

Questão 07) No Sistema Único de 
Saúde - SUS, a Lei 8142, de 28 de 
dezembro 1990 determina que para o 
recebimento de recursos municípios e 
estados devem apresentar os 
seguintes requisitos: 

I. Fundo de saúde 
II. Conselho de saúde 

III. Plano de saúde 
IV. Relatório de gestão 
V. Contrapartida de recursos 

Marque a alternativa correta. 

A) I, II, III, IV e V estão corretas. 
B) Somente I e II estão corretas. 
C) Somente I II e III estão corretas. 
D) Somente III e IV estão corretas. 
E) Somente II, III, IV e V estão 

corretas. 

 

 

Questão 08) Em relação aos 
procedimentos que são necessários à 
Metodologia da Investigação 
Epidemiológica, qual das assertivas 
está INCORRETA? 

A) Realização de roteiro de 
investigação. 

B) Definição da finalidade da 
investigação, que é a medida a ser 
tomada antes da ocorrência de 
qualquer evento. 

C) Preenchimento adequado das 
fichas ou formulários, já existentes 
nos serviços de saúde, específicos 
para cada tipo de doença. 

D) Estudo de campo, a partir de casos 
e de portadores. 

E) Busca de pistas, as quais visam 
identificar a origem da 
transmissão. 

Questão 09) Analise qual das 
correlações abaixo está INCORRETA, 
no que se refere às medidas de 
controle realizadas quanto ao tipo de 
transmissão, na doença de Chagas. 

A) Controle químico do vetor – 
transmissão vetorial. 

B) Controle na identificação de 
gestantes chagásicas – 
transmissão vertical. 

C) Controle nos cuidados na produção 
e manipulação artesanal de 
alimentos de origem vegetal – 
transmissão vertical. 

D) Controle de hemoderivados – 
transmissão transfusional. 

E) Utilização rigorosa de equipamento 
de biossegurança – transmissão 
acidental. 
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Questão 10) Sobre a mononucleose 
infecciosa, marque a alternativa 
INCORRETA. 

A) A encefalite é uma das suas 
possíveis complicações. 

B) Tem como uma das sinonímias: 
doença do beijo. 

C) A hepatite viral está entre os 
seus diagnósticos diferenciais. 

D) O agente etiológico responsável 
por esta patologia é um 
arbovírus. 

E) Não é uma doença de notificação 
compulsória. 

Questão 11) Correlacione as 
alterações das hemácias com seus 
significados mais frequentes: 

a) Esferócitos 
b) Corpos de Howell-Jolly 
c) Hemácias em alvo (Target Cells) 
d) Drepanócitos (H.Falciforme) 
e) Acantócitos 
 

1) Doença falciforme 
2) Hepatopatias 
3) Esferocitose hereditária 
4) Asplenia funcional 
5) Talassemia 

Marque a alternativa correta. 

A) a3 - b4 - c5 - d1 - e2 
B) a5 - b3 - c4 - d2 - e1 
C) a2 - b1 - c3 - d4 - e5 
D) a4 - b2 - c1 – d5 - e3 
E) a1 - b5 - c2 – d3 - e4 

Questão 12) Marque a alternativa 
INCORRETA sobre as prioridades do 
Pacto pela Vida (Pacto pela Saúde -
2006). 

A) Promoção da saúde. 
B) Redução da mortalidade infantil e 

materna. 
C) Redução e diminuição da 

capacidade de resposta às 
endemias. 

D) Fortalecimento da Atenção Básica. 
E) Saúde do idoso. 

Questão 13) O teste do pezinho é 
um exame laboratorial simples que 
tem o objetivo de detectar 
precocemente doenças metabólicas e 
genéticas que poderão causar lesões 
irreversíveis no bebê, como por 
exemplo retardo mental. As doenças 
detectadas pelo teste do pezinho 
básico, que é grátis pelo SUS, 
incluem:  

A) Fenilcetonúria, hipotireoidismo 
congênito, anemia falciforme, 
hiperplasia adrenal congênita, 
fibrose cística, deficiência de 
biotinidase. 

B) Fenilcetonúria, hipotireoidismo 
congênito, anemia falciforme, 
hiperplasia adrenal congênita, 
fibrose cística, deficiência de ferro. 

C) Fenilcetonúria, 
hiperparatireoidismo secundário 
congênito, anemia falciforme, 
hiperplasia adrenal congênita, 
fibrose cística, deficiência de 
biotinidase. 

D) Hipertireoidismo congênito, 
anemia falciforme, hiperplasia 
adrenal congênita, sarcoma, 
rubéola congênita, galactosemia. 

E) Fenilcetonúria, hipotireoidismo 
congênito, anemia falciforme, 
hipoplasia renal congênita, fibrose 
cística, rubéola congênita. 
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Questão 14) O albendazol tem 
indicação em várias parasitoses 
intestinais. Em qual, dentre as 
parasitoses citadas a seguir, esse 
medicamento tem pouca ou nenhuma 
utilização? 

A) S.stercoralis. 
B) E.vermicularis. 
C) S.mansoni 
D) A.lumbricoides. 
E) T.trichiura.   

Questão 15) “Estou com tonturas” - 
Frase utilizada costumeiramente em 
consultórios médicos. Esse sintoma 
pode ser o sinalizador de vários tipos 
de distúrbios orgânicos (alterações 
nos movimentos giratórios, síncopes, 
desequilíbrio, etc.). De acordo com o 
exposto, qual das alternativas abaixo 
NÃO corresponde ao aparecimento 
dessa sintomatologia? 

A) glutonaria. 
B) Vertigem posicional benigna. 
C) Tumor da fossa posterior. 
D) Síncope do seio carotídeo. 
E) Ansiedade. 

Questão 16) Leia e analise as 
correlações abaixo sobre os 
marcadores tumorais e os tumores 
correspondentes mais prováveis: 

I. β 2-microglobulina – mieloma 
múltiplo. 

II. β-HCG – mola hidatiforme 
(doença trofoblástica gestacional). 

III. Calcitonina – carcinoma medular 
da tireoide. 

IV. CA - 125 – câncer de ovário. 
V. Alfa - fetoproteína – 

hepatocarcinoma. 

Marque a alternativa correta. 

A) I está incorreta.  
B) Apenas a IV está correta. 
C) Apenas a II está correta. 
D) Apenas a V está correta. 
E) I a V estão corretas. 

Questão 17) Um idoso, sexo 
masculino, 65 anos, queixa-se de 
parestesias de membros. É portador 
de diabetes mellitus e hipertensão. 
Julgue as assertivas abaixo: 

I. O médico deve questionar sobre 
seus hábitos nutricionais, sobre o 
uso de álcool, etc. 

II. O médico deverá atentar para 
solicitação de provas 
laboratoriais específicas, a partir 
da anamnese, como provas de 
função tireoidiana e glicemia. 

III. O médico deve tentar 
correlacionar qual o tipo de 
parestesia em ocorrência durante 
a entrevista e o exame clínico. 

IV. A realização da 
eletroneuromiografia ajudará a 
diferenciar as neuropatias. 

V. A polineuropatia diabética deverá 
estar entre as hipóteses 
diagnósticas. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas a V está correta. 
B) Apenas a II está correta. 
C) I a V estão corretas. 
D) Apenas a III está correta. 
E) Apenas a I está correta. 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 18) A encefalopatia de 
Wernicke é uma complicação em 
alcoolistas de longa data, que ocorre 
devido à deficiência da tiamina. Qual 
das alternativas abaixo está 
INCORRETA sobre essa patologia? 

A) É irreversível deste o princípio. 
B) Pode evoluir para a síndrome de 

Korsakoff. 
C) Apatia e desorientação são alguns 

dos sintomas neurológicos. 
D) Oftalmoplegia pode se manifestar 

através de estrabismo. 
E) O uso da tiamina é um dos pilares 

do tratamento.   

Questão 19) Leia as assertivas 
sobre a Promoção da Saúde do SUS – 
Sistema Único de Saúde e marque a 
seguir a alternativa que está 
INCOERENTE com suas 
características. 

A) Contribuir para persistência da 
diminuição da resolubilidade do 
sistema, garantindo a qualidade, 
eficácia, eficiência e segurança das 
ações de promoção da saúde. 

B) Estimular mudanças inovadoras e 
socialmente inclusivas / 
contributivas no âmbito das ações 
de promoção da saúde. 

C) Favorecer a preservação do meio 
ambiente e a promoção de 
ambientes mais seguros e 
saudáveis. 

D) Promover o entendimento da 
concepção ampliada de saúde, 
entre os trabalhadores de saúde, 
tanto das atividades-meio, como 
os das atividades-fim. 

E) Incorporar e implementar ações de 
promoção da saúde, com ênfase 
na atenção básica.    

Questão 20) Qual a exceção das 
afirmativas sobre o direito dos 
médicos -  Código de Ética Médica – 
CEM? 

A) Indicar o procedimento adequado 
ao paciente. 

B) Requerer desagravo público ao 
Conselho Regional de Medicina 
quando atingido no exercício de 
sua profissão. 

C) Realizar atos médicos contrários 
aos ditames de sua consciência, 
mas que tenham sido solicitados 
por qualquer indivíduo doente; 
inclusive aqueles que ainda 
tenham entraves judiciais. 

D) Estabelecer seus honorários de 
forma justa e digna. 

E) Internar e assistir seus pacientes 
em hospitais privados e públicos 
com caráter filantrópico ou não, 
ainda que não faça parte do seu 
corpo clínico, respeitadas as 
normas técnicas aprovadas pelo 
Conselho Regional de Medicina da 
pertinente jurisdição. 

Questão 21) Paciente em uso de 
clozapina é obrigatório realizar 
semanalmente qual exame? 

A) Transaminases. 
B) Creatinina. 
C) Hemograma. 
D) Glicemia. 
E) Eletrocardiograma. 
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Questão 22) Qual dos itens abaixo 
NÃO se inclui nos critérios 
diagnósticos de esquizofrenia? 

A) Sinais contínuos de perturbação 
persistem durante, pelo menos, 
seis meses. Esse período deve 
incluir no mínimo um mês de 
sintomas (ou menos, se tratados 
com sucesso) que precisam 
satisfazer os sintomas da fase 
ativa e pode incluir períodos de 
sintomas prodrômicos ou 
residuais. 

B) Dois ou mais dos itens a seguir, 
cada um presente por uma 
quantidade significativa de tempo 
durante um período de um mês 
(ou menos, se tratado com 
sucesso). Pelo menos um: delírio, 
alucinações, discurso 
desorganizado, comportamento 
grosseiramente desorganizado ou 
catatônico, sintomas negativos, 
como expressão emocional 
diminuída ou avolia. 

C) O nível de funcionamento em uma 
ou mais áreas importantes do 
funcionamento, como trabalho, 
relações interpessoais ou 
autocuidado, está acentuadamente 
abaixo do nível alcançado antes do 
início. 

D) Ansiedade e preocupação 
excessivas ocorrendo na maioria 
dos dias por pelo menos seis 
meses, com diversos eventos ou 
atividades (desempenho escolar ou 
profissional). 

E) Transtorno esquizoafetivo e 
transtorno depressivo ou bipolar, 
com características psicóticas são 
descartados. 

Questão 23) Em relação aos 
antidepressivos, qual oferece risco 
de bloqueio atrioventricular, sendo 
necessário realizar 
eletrocardiograma de controle? 

A) Imipramina. 
B) Fluoxetina. 
C) Bupropriona. 
D) Duloxetina. 
E) Venlafaxina. 

Questão 24) Sabe-se que o HIV 
apresenta tropismo pelo sistema 
nervoso central e impacto 
psicológico do diagnóstico e da 
evolução da infecção nos indivíduos 
afetados, sendo a condição 
psiquiátrica mais frequente 

A) agorafobia. 
B) tiques. 
C) depressão maior. 
D) TOC. 
E) TDAH. 
 
Questão 25) Síndrome que 
consiste em uma súbita e 
espontânea explosão de raiva 
selvagem faz com que o paciente 
afetado ataque e mate 
indiscriminadamente pessoas e 
animais que aparecem a sua frente, 
até que o paciente se suicide, é 
síndrome de 

A) Heller. 
B) Amok. 
C) Hunter. 
D) Angelman. 
E) Koro. 
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Questão 26) Paciente em uso de 
antipsicótico típico desenvolve quadro 
de hipertermia extrema, rigidez 
muscular, acinesia, mutismo, 
confusão, agitação, taquicardia e 
hipertensão arterial. A conduta mais 
adequada é 

A) a associação de anticonvulsivante. 
B) manutenção do medicamento e 

hiper-hidratação. 
C) suspensão imediata do 

medicamento. 
D) diálise peritoneal. 
E) internamento em UTI e instalação 

de ventilação pulmonar mecânica. 

Questão 27) Exame do estado 
mental é a avaliação do estado de 
funcionamento cognitivo e emocional 
atual do paciente, fazendo parte da 
avaliação: 

A) exame cognitivo, reação pupilar, 
postura e comunicação. 

B) nível de consciência, resposta ao 
estímulo motor e ocular. 

C) exame cognitivo, presença de 
movimentos extrapiramidais, 
postura, comunicação. 

D) escolaridade, estado civil, 
linguagem, postura, tiques, nível 
de consciência, reação a estímulo 
luminoso. 

E) aparência, comportamento, 
linguagem, afeto, processo de 
pensamento, conteúdo de 
pensamento e exame cognitivo. 

Questão 28) Irritabilidade crônica 
grave presente no transtorno disrupto 
da desregulação do humor; associa-
se à marcada perturbação na família; 

não faz parte do diagnóstico 
diferencial: 

A) transtorno bipolar. 
B) TDAH. 
C) TOC. 
D) transtorno explosivo intermitente. 
E) transtorno opositor-desafiante. 

Questão 29) É correto afirmar: 

A) Os sintomas para transtorno 
depressivo maior devem estar 
presentes quase todos os dias para 
serem considerados presentes, 
com exceção de alteração de peso 
e ideação suicida. 

B) A característica essencial de um 
episódio depressivo maior é um 
período de pelo menos 6 meses, 
durante os quais há um humor 
depressivo ou perda de interesse 
ou prazer em quase todas as 
atividades. 

C) Fadiga ou perda de energia quase 
todos os dias não faz parte dos 
critérios diagnósticos de depressão 
maior. 

D) Gravidade, episódio único ou 
recorrente, presença de 
características psicóticas em 
paciente com depressão maior não 
alteram o código diagnóstico. 

E) Alteração do sono, alteração do 
apetite, hiper-sexualidade e 
ideação suicida sempre devem 
estar presentes no paciente com 
depressão maior. 
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Questão 30) Distúrbio 
neuropsiquiátrico mais frequente na 
infância é 

A) transtorno do déficit de atenção 
com hiperatividade. 

B) mutismo seletivo. 
C) transtorno de ansiedade. 
D) autismo infantil. 
E) transtorno do humor. 

Questão 31) Anorexia nervosa é a 
recusa do indivíduo a manter um 
peso corporal na faixa mínima, 
associada a: 

A) episódios recorrentes de comer 
compulsivo com comportamentos 
inadequados para evitar ganhar 
peso (vômitos autoinduzidos). 

B) comer rapidamente até sentir-se 
cheio e em grande quantidade, 
quando está sozinho. 

C) comer persistente de substância 
não nutritiva ou não alimentar. 

D) perturbação na alimentação ou 
na forma de comer (incluindo 
falta de interesse em comer), 
associada a regurgitação de 
alimentos por um período de pelo 
menos um mês. 

E) temor intenso de ganhar peso e 
uma percepção significativa da 
forma ou tamanho do corpo. 

Questão 32) Transtorno de 
ansiedade generalizada é 
caracterizado por: 

A) presença de ansiedade e 
preocupação excessivas 
associada à presença de um 

delírio com duração de um mês 
ou mais. 

B) humor deprimido na maior parte 
do dia, associado à alteração de 
peso, de sono e sentimentos de 
inutilidade ou culpa excessiva. 

C) ansiedade e preocupação 
excessivas (expectativa 
apreensiva), ocorrendo na 
maioria dos dias, por pelo menos 
seis meses, com diversos eventos 
ou atividades associados à 
inquietação ou fatigabilidade ou 
dificuldade em concentrar-se ou 
irritabilidade ou tensão muscular 
ou perturbação do sono. 

D) presença de movimentos 
repetitivos que resultam em 
lesões associado a obsessões e 
compulsões. 

E) ansiedade e preocupação 
excessivas, ocorrendo na maioria 
dos dias, por pelo menos duas 
semanas, associadas a pelo 
menos um episódio de crise 
epiléptica. 

Questão 33) Transtorno do humor 
bipolar na infância, tendo como 
característica mais evidente: 

A) ciclagem rápida. 
B) história de convulsão febril. 
C) associação com transtorno 

específico de aprendizado. 
D) história de abuso, 
E) surgimento apenas após os 14 

anos. 
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Questão 34) Para o tratamento do 
transtorno do déficit de atenção e 
hiperatividade, o uso de metilfenidato 
deve ser associado a qual terapia? 

A) Psicoterapia interpessoal. 
B) Psicoterapia familiar. 
C) Psicoterapia existencial. 
D) Psicoterapia psicanalítica. 
E) Psicoterapia cognitivo-

comportamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 35) Em relação ao DSM-5, 
a síndrome de Asperger foi incluída 
em qual transtorno? 

A) Transtorno desintegrativo da 
infância. 

B) Transtorno do espectro autístico. 
C) Transtorno hipercinético. 
D) Transtorno obsessivo-compulsivo. 
E) Transtorno de ansiedade 

generalizada. 

 




