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CONCURSO PÚBLICO 

Cascavel/PR 
 

Médico Especialista 
Psiquiatra 

 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição 
ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Saúde Pública 
Legislação Geral 
Noções de Segurança do Trabalho 
Conhecimentos Específicos 

04 
04 
02 
30 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas 
as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à 
sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até três horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas. 
O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao 
candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para 
conferência com o gabarito oficial. 

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação 
com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 
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Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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SAÚDE PÚBLICA 
 
1) Em relação à vigilância e prioridades em saúde, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
A _____________ é entendida como um conjunto de ações 
capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 
intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação 
de serviços de interesse da saúde.  
 
a) rede de atenção à produção  
b) atenção às doenças transmissíveis 
c) vigilância em saúde do trabalhador  
d) vigilância epidemiológica 
e) vigilância sanitária 
 

2) Em relação às funções da Atenção Básica nas Redes de 
Atenção à Saúde (RAS), analisar a sentença abaixo: 
 
A Atenção Básica deve ser nas RAS, a modalidade de atenção 
e de serviço de saúde com o mais elevado grau de 
centralização e dependência dos demais componentes da 
rede (1ª parte). A Atenção Básica deve coordenar o cuidado 
e reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua 
responsabilidade, organizando as necessidades desta 
população em relação aos outros pontos de atenção à saúde 
(2ª parte). A Atenção Básica deve articular diferentes 
tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de 
uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e 
intervenções clínica e sanitariamente efetivas (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta comente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

3) Na Rede de Atenção à Saúde, a equipe volante que tem 
como um dos objetivos construir vínculos positivos e ampliar 
o acesso da população em situação de rua aos serviços de 
saúde é conhecida como: 
 
a) Consultório na rua. 
b) Equipe especializada de rua. 
c) Unidades Básicas de Saúde. 
d) Centros de Atenção Psicossocial. 
e) Centro de Referência de Assistência Social. 
 

4) Sobre os princípios e diretrizes do SUS, é CORRETO 
afirmar que: 
 
a) Igualdade da assistência significa ter capacidade de 

resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. 
b) Não haverá preconceitos ou privilégios de qualquer 

espécie, os desiguais nunca serão tratados de forma 
desigual. 

c) Universalidade de acesso garante atendimento prioritário 
às crianças vulneráveis. 

d) Haverá utilização da epidemiologia para o 
estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e 
a orientação programática. 

e) Os serviços públicos serão organizados de modo a realizar 
duplicidade de ações para fins idênticos. 

   
LEGISLAÇÃO GERAL 

 
5) Em conformidade com a Constituição Federal, todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade. Sobre esse assunto, 
assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) É assegurado apenas o direito de resposta, proporcional 

ao agravo, sem indenização por dano material, moral ou à 
imagem.  

b) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante. 

c) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e 
a suas liturgias. 

d) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de 
assistência religiosa nas entidades civis e militares de 
internação coletiva. 

e) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença. 
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6) De acordo com a Constituição Federal, sobre a saúde, 
analisar a sentença abaixo: 
 
As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do Sistema Único de Saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 
convênio, tendo preferência as entidades com fins lucrativos 
(1ª parte). É permitida a participação indireta, vedada a 
participação direta, de empresas ou capitais estrangeiros na 
assistência à saúde no País (2ª parte). A lei disporá sobre as 
condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, 
tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, 
pesquisa e tratamento, bem como coleta, processamento e 
transfusão de sangue e seus derivados, sendo permitido todo 
tipo de comercialização (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta comente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

7) De acordo com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, será concedida 
licença ao servidor: 
 
I. Para prestação de serviço militar, desde que facultativo. 
II. Por motivo de doença em pessoa da família. 
III. Para tratar de interesse particular. 
IV. Para desempenho de mandato eletivo e sindical. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

8) Em conformidade com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, é 
CORRETO afirmar que: 
 
a) A cada 5 anos no exercício efetivo no serviço público 

municipal, o servidor fará jus a um adicional por tempo de 
serviço, automaticamente incorporado ao vencimento, de 
5% sobre o vencimento. 

b) O horário noturno é considerado aquele entre 23:00 
horas e 06:00 horas da manhã. A partir da 01:00 hora da 
manhã, cada hora será remunerada como duas horas. 

c) O trabalho noturno contará com igual remuneração sobre 
o valor das horas diurnas. 

d) As horas extras, que não poderão exceder quatro horas 
diárias, serão remuneradas com acréscimo de 20% sobre 
o valor das horas formais. 

e) O trabalho em condições de periculosidade assegura ao 
servidor um adicional de 40% sobre o vencimento.  

NOÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
9) Em conformidade com a NR 15 - Atividades e Operações 
Insalubres, sobre os graus de insalubridade, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Grau máximo. 
(2) Grau médio. 
 
(---) Trabalho ou operações em contato permanente com 

carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos 
e dejeções de animais portadores de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, 
tuberculose). 

(---) Trabalho ou operações em contato permanente com 
esgotos (galerias e tanques) e lixo urbano (coleta e 
industrialização).  

(---) Trabalhos e operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou material infecto-contagiante em 
resíduos de animais deteriorados. 

 
a) 1 - 1 - 2. 
b) 1 - 2 - 2. 
c) 1 - 2 - 1. 
d) 2 - 1 - 1. 
e) 2 - 2 - 1. 
 

10) Em conformidade com a NR 32 - Segurança e Saúde no 
Trabalho em Serviços de Saúde, analisar a sentença abaixo: 
 
Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a 
agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho 
adequada e em condições de conforto (1ª parte). Os 
trabalhadores devem deixar o local de trabalho com as 
vestimentas utilizadas em suas atividades laborais para 
facilitar a sua identificação e higienização domiciliar 
(2ª parte). Deverá ser vedado o ato de fumar, o uso de 
adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de 
trabalho (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11) Segundo o Estatuto do Idoso, analisar a sentença abaixo: 
 
As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos 
para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o 
treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como 
orientação a cuidadores familiares e a grupos de autoajuda 
(1ª parte). Os casos de suspeita ou confirmação de violência 
praticada contra idosos serão objeto de notificação 
compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à 
autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente 
comunicados por eles ao Ministério Público (2ª parte). 
Considera-se violência contra o idoso somente a ação 
praticada em local público que lhe cause morte ou 
sofrimento físico ou psicológico (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

12) Em conformidade com o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, em relação ao atendimento, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A pessoa com deficiência tem direito a receber 

atendimento prioritário em todas as instituições e 
serviços de atendimento ao público. 

(---) O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa 
com deficiência, para a realização de tratamento, 
procedimento, hospitalização e pesquisa científica, é 
dispensável em todos os casos, devido à condição de 
saúde. 

(---) As ações e os serviços de saúde pública destinados à 
pessoa com deficiência devem assegurar informação 
adequada e acessível à pessoa com deficiência e a seus 
familiares sobre a condição de saúde dessa pessoa. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - C. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
 

13) Sobre a notificação compulsória de doenças e agravos, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. A notificação compulsória é facultativa para Médicos, 

sendo realizada por outros profissionais de saúde ou 
responsáveis pelos serviços privados de saúde. 

II. A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde 
pública de notificação compulsória também será realizada 
pelos responsáveis por estabelecimentos públicos ou 
privados educacionais, de cuidado coletivo, serviços de 
hemoterapia, unidades laboratoriais e instituições de 
pesquisa. 

III. A notificação compulsória imediata é realizada em até 3 
dias, diante da confirmação de doença ou agravo que 
tenha grande letalidade e que seja um problema de  
saúde pública. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Nenhum dos itens. 
 

14) Sobre o Código de Ética Médica, analisar os itens abaixo: 
 
I. É vedado ao Médico deixar de assumir responsabilidade 

sobre procedimento médico que indicou ou do qual 
participou, com exceção de quando vários médicos 
tenham assistido o paciente. 

II. É vedado ao Médico delegar a outros profissionais atos ou 
atribuições exclusivos da profissão médica. 

III. É permitido ao Médico assinar em branco as folhas de 
receituários, os atestados, os laudos ou quaisquer outros 
documentos médicos. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 

15) Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), o conjunto 
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em 
todos os níveis de complexidade do sistema, é considerado o 
princípio do(a): 
 
a) Integralidade da assistência. 
b) Universalidade de acesso. 
c) Preservação da autonomia. 
d) Integração em nível executivo das ações de saúde. 
e) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis 

de assistência. 
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16) A obesidade infantil é uma questão crescente no Brasil e 
no mundo, preocupando não somente os pais e 
responsáveis, mas também as organizações de saúde. Sobre 
a obesidade infantil, analisar os itens abaixo: 
 
I. Crianças com obesidade têm mais risco de desenvolver 

doenças em articulações e ossos, diabetes e problemas 
cardíacos na vida adulta. 

II. Caracteriza-se por uma disfunção ocasionada pelo excesso 
de peso em crianças de 12 a 18 anos. 

III. O tratamento para a obesidade infantil deve passar por 
alguns campos importantes. A mudança no estilo de vida 
consiste em um deles. Na verdade, trata-se do pilar 
fundamental para reduzir peso e melhorar a saúde. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Nenhum dos itens. 
e) Todos os itens. 
 

17) Em relação aos conhecimentos farmacológicos, sobre a 
bromocriptina, assinalar a alternativa que preenche as 
lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
O alcaloide do mesilato de bromocriptina é de ação rápida, 
____________ do receptor da dopamina, sendo que esta 
suprime a secreção de prolactina. Quando se deseja a 
gravidez, esse medicamento é _______________. 
 
a) agonista | retirado 
b) agonista | preferível 
c) antagonista | de escolha 
d) antagonista | suspendido 
e) sinergista | suspendido 
 

18) Em relação aos sintomas depressivos e à 
eletroconvulsoterapia, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(---) A eletroconvulsoterapia é um dos tratamentos mais 

eficazes para depressão refratária. 
(---) Gestantes com depressão grave são uma possível 

indicação de eletroconvulsoterapia.  
(---) A eletroconvulsoterapia é um tratamento arcaico, o qual 

não tem mais espaço na atual psiquiatria moderna. 
 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) E - E - E. 

19) Paciente masculino, 21 anos, chega à consulta 
psiquiátrica acompanhado de sua mãe. Ela relata que o filho 
não tem amigos íntimos, mostra-se indiferente a elogios e 
não demonstra alegria em realizar atividades prazerosas, 
como ir a festas ou viajar nas férias. O paciente refere que 
prefere atividades solitárias e que nunca teve um 
relacionamento amoroso, demonstrando um desinteresse 
em ter experiências sexuais. Diante desse quadro clínico, a 
principal hipótese diagnóstica para esse paciente é o 
transtorno de personalidade: 
 
a) Borderline. 
b) Esquizoide.  
c) Antissocial.  
d) Paranoide. 
e) Histriônica. 
 

20) Sobre prevalência e incidência, analisar os itens abaixo:  
 
I. Prevalência é a fração de um grupo de pessoas que possui 

uma condição ou desfecho clínico em um dado ponto no 
espaço. 

II. Incidência é a fração ou a proporção de um grupo de 
pessoas inicialmente livres do desfecho de um interesse e 
que o desenvolvem durante um determinado período de 
tempo. 

III. A prevalência é medida por meio do levantamento de 
uma população definida, na qual se averigua quem tem 
ou não tem a condição de interesse. 

IV. A incidência se refere a velhos casos da doença que 
ocorrem em uma população a princípio livre da doença, 
ou novos desfechos, como sintomas ou complicações, em 
pacientes com a doença e que incialmente não tinham 
esses problemas. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 
 

21) Em relação ao Transtorno de Humor Bipolar, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. O Transtorno de Humor Bipolar tipo I tem prevalência igual 

entre homens e mulheres. 
II. Mulheres têm taxa maior de ciclagem rápida em relação 

aos homens. 
III. Quando episódios maníacos ocorrem em mulheres, 

possuem maior probabilidade de se apresentar em 
quadro misto. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
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22) Na psiquiatria geriátrica, os conceitos de transtorno 
mental primário, secundário ou associado a uma doença 
clínica fazem parte do dia a dia da formulação diagnóstica. 
Em relação aos problemas psiquiátricos nos idosos, analisar 
os itens abaixo: 
 
I. O grande número de alterações no sistema nervoso 

central, decorrentes do envelhecimento, leva a um exame 
crítico das aparentes dicotomias entre neurodegeneração 
normal e anormal. 

II. Delirium é o distúrbio mais comum em pacientes idosos 
hospitalizados, mas, muitas vezes, não é identificado e 
tratado adequadamente. 

III. A perda neuronal e a hipótese de que não há novos 
neurônios em formação no cérebro adulto têm se 
mostrado mais flexíveis do que se imaginava há algum 
tempo, e cada vez mais se comprova que existe 
neuroplasticidade no cérebro do adulto e no do idoso. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

23) Assim como a posição esquizoparanoide caracteriza-se 
pela dissociação do todo em partes, a posição depressiva, 
bem pelo contrário, consiste na unificação e na integração 
das partes do sujeito que estão esplitadas e dispersas. A 
obtenção dessa posição depressiva, por parte da criança, é 
fundamental para o seu crescimento psíquico e, isso, implica 
uma série de condições. Em relação ao exposto, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. A relação do lactente com a mãe provedora do alimento 

físico (leite) e emocional (calor, amor, paz) é 
fundamental, porquanto a introjeção dela (representada 
por um “seio bom”, fonte de gratificação) determinará, 
ou não, a formação de núcleos básicos de confiança. 

II. O progressivo processo da capacidade simbólica é que vai 
possibilitar a formação da linguagem verbal, dos jogos e 
brinquedos, assim como a formação dos sonhos, em uma 
escalada crescente, até́ atingir a capacidade do 
pensamento abstrato. 

III. Os mecanismos esquizoparanoides atingem a posição 
depressiva, o que pode ser medido pelos seguintes 
requisitos: ele deve ser capaz de reconhecer o seu 
quinhão de responsabilidades e de eventuais culpas, 
conceder uma autonomia aos seus objetos necessitados e 
suportar uma separação parcial deles. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 

24) O flurazepam é rapidamente absorvido no Trato 
Gastrintestinal (TGI), apresentando alta taxa de ligação 
proteica (97%). Em relação a esse psicofármaco, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O início da ação ocorre entre 15 e 45 minutos após a 

ingestão, e a eficácia máxima, como hipnótico, é 
atingida depois de 2 a 3 dias. 

(---) Dentre as reações adversas mais comuns estão: 
sonolência diurna, hipocinesia, comprometimento da 
memória, cefaleia, ataxia, déficit de atenção, disartria, 
tontura. 

(---) Tem como principal contraindicação a insônia. 
 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - C - C. 
d) E - C - E. 
e) C - E - E. 
 

25) Considerando-se o Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais (DSM-5), sobre as características 
essenciais que definem os transtornos psicóticos, numerar a 
2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Delírios. 
(2) Alucinação. 
(3) Desorganização do Pensamento. 
 
(---) São experiências semelhantes à percepção que ocorre 

sem um estímulo externo. São vívidas e claras, com toda 
a força e o impacto das percepções normais, não 
estando sob controle voluntário. 

(---) O discurso do indivíduo pode mudar de um tópico a 
outro (descarrilamento ou afrouxamento das 
associações). As respostas a perguntas podem ter uma 
relação oblíqua ou não ter relação alguma 
(tangencialidade).  

(---) São crenças fixas, não passíveis de mudança à luz de 
evidências conflitantes. Seu conteúdo pode incluir uma 
variedade de temas. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
e) 1 - 3 - 2. 
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26) Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais (DSM-5), sobre os transtornos 
depressivos, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) Uma forma mais crônica de depressão, o transtorno 

depressivo persistente (Distimia) pode ser diagnosticado 
quando há perturbação do humor contínuo por, pelo 
menos, dois anos em adultos e um ano em crianças.  

(---) O luto pode induzir grande sofrimento, por isso sempre 
costuma provocar um episódio de transtorno depressivo 
maior. Quando ocorrem em conjunto, os sintomas 
depressivos e o prejuízo funcional tendem a ser menos 
graves e o prognóstico é melhor se comparado com o 
luto, que não é acompanhado de transtorno depressivo 
maior. 

(---) Um grande número de substâncias de abuso, alguns 
medicamentos e diversas condições médicas podem 
estar associados a fenômenos semelhantes à depressão. 
Esse fato é reconhecido nos diagnósticos de transtorno 
depressivo induzido por substância/medicamento e de 
transtorno depressivo devido à outra condição médica. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - C. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
 

27) Assinalar a alternativa que apresenta um exemplo de 
Transtorno de Personalidade pertencente ao Cluster A: 
 
a) Transtorno de personalidade histriônica. 
b) Transtorno de personalidade borderline. 
c) Transtorno de personalidade antissocial. 
d) Transtorno de personalidade dependente. 
e) Transtorno de personalidade paranoide. 
 

28) Em relação aos estágios de desenvolvimento, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. O estágio 4 corresponde ao período de latência em Freud. 
II. A fase da “Identidade versus Difusão de papéis” se dá do 

nascimento até o primeiro ano de vida. 
III. O Estágio 3 da “Iniciativa versus Culpa” é relacionado à 

idade dos 3 aos 5 anos. 
IV. A “Geratividade versus Estagnação” é relacionada à idade 

dos 40 aos 65 anos. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

29) Em relação aos critérios diagnósticos da anorexia 
nervosa, analisar os itens abaixo: 
 

I. Medo intenso de ganhar peso ou de engordar, mesmo 
estando com peso bem abaixo do normal. 

II. Em mulheres na fase pós-menarca, presença de 
amenorreia. 

III. Recusa em manter o peso corporal em um nível igual ou 
acima do mínimo normal adequado à idade e à altura. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente o item II e III. 
e) Todos os itens. 
 

30) No contexto de alucinação, delírio, desorganização de 
comportamento ou de discurso, toda a investigação de 
história clínica e exame físico e psíquico deve buscar 
diagnósticos diferenciais, com o auxílio das informações 
fornecidas pelos acompanhantes. Em relação a alucinações e 
delírios, analisar a sentença abaixo: 
 

As condições neurológicas que mais comumente podem 
estar associadas a alucinações ou delírios são doença de 
Alzheimer, doença de Parkinson, doença de Huntington, 
entre outras (1ª parte). As condições médicas gerais que 
mais comumente podem estar associadas a alucinações e 
delírios são neoplásicas, intoxicação externa por metais, 
nutrometabólicas, endocrinológicas e infecciosas (2ª parte). 
Além das condições clínico-neurológicas associadas, existe 
uma longa lista de medicações, bem como algumas drogas 
ilícitas, que podem estar implicadas em quadros 
alucinatórios, delirantes, de agitação e mesmo delirium 
(3ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 3ª parte. 
c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

31) Emergência Psiquiátrica (EP) define-se como qualquer 
distúrbio agudo de pensamento, humor, comportamento ou 
relacionamento social, referido pelo paciente, pela família 
ou pela comunidade e que requer uma intervenção 
imediata. Em relação à avaliação do paciente na emergência 
psiquiátrica, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 

(---) A primeira prioridade é garantir a segurança. 
(---) A segunda prioridade é realizar a avaliação efetiva. 
(---) A terceira prioridade é facilitar a intervenção adequada. 
 

a) C - C - E. 
b) C - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) E - E - C. 
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32) Diante do largo espectro clínico dos estados depressivos, 
torna-se indispensável que se reconheça a distinção que há 
entre melancolia, luto e tristeza. Em relação ao estado 
psíquico próprio e diferenciado de cada um desses estados 
depressivos, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 

(1) Tristeza. 
(2) Luto. 
(3) Melancolia. 
 

(---) Corresponde a um período necessário para a elaboração 
da perda de um objeto amado que foi introjetado no 
ego, sem maiores conflitos. 

(---) Diz respeito à introjeção do objeto perdido (por morte, 
abandono etc.) que se processou de forma muito 
ambivalente e conflitada. Essa “sombra” pode estar 
absorvida no próprio núcleo do ego e aí permanecer por 
toda a vida, assim constituindo-se em um luto 
patológico crônico. 

(---) Indica um estado de humor afetivo que pode estar 
presente ou não nos estados depressivos. 

 

a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
e) 3 - 1 - 2. 
 

33) Sobre os mecanismos de defesa sublimação e repressão, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 

(---) A sublimação e a repressão são exatamente opostas em 
caráter. 

(---) A sublimação é integrativa e a repressão é 
desintegrativa. 

(---) A sublimação é regressiva e a repressão é progressiva. 
 

a) C - C - C. 
b) C - E - C. 
c) C - C - E. 
d) E - C - E. 
e) E - E - E. 
 

34) São afecções ligadas com o “pensamento operatório”, 
por onde os arranjos da personalidade encontram na via 
somática a principal saída para as situações conflituais: 
 

I. Transtorno da libido. 
II. Conversão (histérica). 
III. Neurose atual. 
IV. Psicossomatose. 
 

Está CORRETO: 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item II.  
c) Somente o item III. 
d) Somente o item IV. 
e) Nenhum dos itens. 

35) Sobre a esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. O transtorno psicótico breve dura mais de um mês e 

remite em um ano. 
II. No transtorno esquizofreniforme, um episódio de humor 

e sintomas da fase ativa da esquizofrenia ocorrem 
concomitantemente, tendo sido antecedidos ou seguidos 
de, pelo menos, duas semanas de delírios ou alucinações, 
sem sintomas proeminentes de humor. 

III. O transtorno esquizoafetivo caracteriza-se por uma 
apresentação sintomática equivalente à da esquizofrenia, 
exceto pela duração (menos de seis meses) e pela 
ausência de exigência de declínio funcional. 

IV. A esquizofrenia dura, pelo menos, seis meses, incluindo 
ao menos um mês de sintomas da fase ativa. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente o item IV.  
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e IV. 
e) Todos os itens. 
 

36) É um inibidor seletivo da recaptação de serotonina (5-
HT): 
 
I. Duloxetina. 
II. Dissulfiram. 
III. Escitalopram. 
IV. Estazolam. 
 
Está CORRETO: 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II.  
c) Somente o item III. 
d) Somente o item IV. 
e) Nenhum dos itens. 
 

37) A dificuldade de os pacientes somatizadores 
conseguirem “ler” as suas emoções e, por isso, elas 
expressarem-se pelo corpo é chamada de: 
 
a) Depressão. 
b) Arritmia. 
c) Borderline. 
d) Alexitimia. 
e) Despersonalização. 
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38) Sobre a teoria Freudiana, no que se refere às 
resistências, utilizando a hipótese estrutural, são descritos 5 
tipos e três fontes. Em relação aos tipos de resistência, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. Resistências provindas da identificação. 
II. Resistências provindas do id. 
III. Resistências provindas do infiltrado. 
IV. Resistências provindas da coerção. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

39) Em relação ao tratamento do transtorno de déficit de 
atenção e hiperatividade (TDAH), marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A atomoxetina apresenta tamanho de efeito maior que 

os estimulantes. 
(---) Clonidina, guanfacina e modafinil apresentam efeito 

significativo e comprovado sobre os sintomas de 
desatenção. 

(---) Lisdexanfetamina e atomoxetina possuem elevado 
potencial de abuso. 

(---) Lisdexanfetamina é um estimulante de ação prolongada 
que exerce efeitos terapêuticos após a sua conversão 
metabólica na forma ativa d-anfetamina. 

 
a) C - E - E - E. 
b) E - C - E - E. 
c) E - E - C - E. 
d) E - E - E - C. 
e) C - E - C - E. 
 

40) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
_______________ e ______________ são os tricíclicos que 
causam menos problemas relacionados a interações 
medicamentosas, sendo inibidores fracos da CYP2D6. As 
aminas terciárias (______________, _______________ e 
_____________) são inibidoras mais potentes da CYP450 e 
inibem significativamente a CYP2C19 e a CYP1A2. 
 
a) Desipramina | nortriptilina | amitriptilina | imipramina | 

clomipramina 
b) Amitriptilina | imipramina | desipramina | nortriptilina | 

clomipramina 
c) Clomipramina | desipramina | nortriptilina | amitriptilina 

| imipramina 
d) Desipramina | amitriptilina | nortriptilina | imipramina | 

clomipramina 
e) Imipramina | clomipramina | desipramina | nortriptilina | 

amitriptilina  
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