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Caderno
de Prova
P3

abril

7

7 de abril
das 14 às 18 h
4 h de duração*
40 questões

Psiquiatra

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
1. Os visitantes de um centro
comercial puderam visitar uma
exposição de peças feitas de cerâmica , produzidas por alunos e oleiros-figureiros, que mostram
aspectos da vida, história e
cultura josefenses.
Fonte: Prefeitura Municipal de
São José. Disponível em:
http://www.pmsj.sc.gov.br

Esta exposição, realizada no mês de março, é uma
homenagem à (ao):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Vinda dos primeiros imigrantes italianos.
Semana de Arte Moderna Josefense.
Aniversário da cidade de São José.
Aniversário de fundação de Florianópolis.
Aniversário da criação da primeira cerâmica
de São José.

2. Segundo o estudo recentemente divulgado
(Demografia Médica no Brasil), a presença de médicos
no SUS é insuficiente.
Assinale a alternativa que indica, de acordo com este
estudo, a proporção de médicos, para cada mil habitantes, nos serviços públicos no Brasil.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

0,57 médico para cada mil habitantes.
1,11 médico para cada mil habitantes.
2 médicos para cada mil habitantes.
3 médicos para cada mil habitantes.
4,11 médicos para cada mil habitantes.

(10 questões)
3. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, declarou recentemente estado de emergência de saúde
pública no Estado.
A causa desta medida foi um grave surto de uma
doença. Qual?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

AIDS
Cólera
Febre Amarela
Dengue
Gripe

4. O cenário político agitou-se, há algumas semanas,
pelo lançamento da REDE.
Do que se trata?
a. ( X ) De um novo partido político que tem a liderança da ex-senadora Marina da Silva.
b. ( ) De um novo partido político que tem a liderança do ex-prefeito de São Paulo Gilberto
Kassab.
c. ( ) Uma aliança de partidos de esquerda que
pretende combater os políticos de direita no
Congresso Nacional.
d. ( ) Um grupo de políticos, comandados pela exsenadora Marina da Silva, que promete apoiar
todas as iniciativas governamentais, em
troca da aprovação de seus projetos na área
ambiental.
e. ( ) Uma rede nacional de computadores que
pretende vigiar todo o território brasileiro,
buscando interromper a devastação das nossas florestas.
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5. No final do ano passado os palestinos comemoraram uma importante vitória diplomática. Qual?
a. ( ) A ONU reconheceu ser Jerusalém capital do
Estado Palestino.
b. ( ) A ONU reconheceu a Palestina como Estado
Soberano.
c. ( X ) A ONU garantiu à Palestina o status de “Estado
Observador”.
d. ( ) Os palestinos ganharam o reconhecimento
internacional como Estado independente.
e. ( ) Israel reconheceu, incondicionalmente, o
direito de os palestinos terem um Estado nos
territórios hoje ocupados.

6. Julgamento no Supremo Tribunal Federal considerado, pela contribuição que deu ao combate à corrupção, o mais importante para a vida política do país, em
2012:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Ação penal 470.
Dissolução do casamento civil.
Separação entre a Igreja e o Estado.
Casamento de pessoas do mesmo sexo.
Constitucionalidade do regime de cotas
raciais nas Universidades.

7. Chelyabinsk, na Sibéria, a cerca de 1500 quilômetros de Moscou, foi palco no mês de fevereiro de um
inusitado fenômeno. Qual?
a. ( ) A queda do asteroide 2012DA14 que passou a
28 mil quilômetros da Terra.
b. ( ) A explosão da primeira bomba nuclear da
História.
c. ( ) A explosão da torre de lançamento da estação
espacial Myr que causou ferimentos em centenas de pessoas e enormes prejuízos econômicos à região.
d. ( X ) A queda de um meteoro que, explodindo, provocou o estilhaçamento de vidraças, a queda
de telhados e outros prejuízos e causou ferimentos em centenas de pessoas.
e. ( ) A queda de um míssil perdido norte-americano que, explodindo, provocou o estilhaçamento de vidraças, a queda de telhados e
outros prejuízos e causou ferimentos em centenas de pessoas.
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8. Em 2010, o presidente Barack Obama apresentou
ao país uma nova doutrina de segurança nacional que,
de certa forma, em muito diverge da do seu antecessor George W. Bush.
Assinale a alternativa que indica alguns dos objetivos
da nova doutrina de segurança de Washington.
a. (

b.
c.

d.

e.

) O desarmamento dos Estados Unidos, a
recondução dos Estados Unidos à liderança
mundial, o desestímulo às importações.
( X ) O desarmamento nuclear, a promoção da paz
e da segurança, e a preservação do planeta.
( ) O aumento da capacidade de defesa dos
Estados Unidos, a promoção da paz e segurança e a preservação ambiental.
( ) O aumento da capacidade nuclear dos
Estados Unidos, a promoção da paz e segurança e a preservação ambiental sem prejuízo
à economia norte-americana.
( ) O aumento da capacidade nuclear dos
Estados Unidos, a promoção da paz e segurança interna e a preservação ambiental com
a adesão sem ressalvas aos tratados de redução de gases causadores do efeito estufa.

9. O Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (Pnud), divulgou recentemente o
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 2012.
Os 5 países que obtiveram o melhor índice foram,
respectivamente:
a. (
b.
c.
d.
e.

) Austrália, Estados Unidos da América,
Holanda, Israel e Alemanha.
( ) Holanda, Alemanha, Noruega, Austrália e
Estados Unidos da América.
( ) Estados Unidos da América, Noruega,
Austrália, Holanda e Argentina.
( ) Noruega, Austrália, Estados Unidos da
América, Alemanha e Brasil.
( X ) Noruega, Austrália, Estados Unidos da
América, Holanda e Alemanha.
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10. Muito se falou, nas últimas semanas, da redistribuição dos royalties de petróleo. O que isto significa?
a. ( ) Trata-se de uma compensação que os Estados
produtores, como São Paulo, Rio de Janeiro e
Espírito Santo, pagam à União pela venda do
petróleo (que é monopólio daquele ente).
b. ( ) É uma importância que as companhias petrolíferas recebem da Petrobras pelos investimentos feitos na prospecção e extração de
petróleo. Parte desses recursos é direcionada,
atualmente, aos Estados produtores.
c. ( ) É uma importância que a Petrobras recebe das
demais companhias petrolífderas pelos investimentos feitos na prospecção e extração de
petróleo. Parte desses recursos é direcionada,
atualmente, aos Estados produtores.
d. ( X ) Trata-se de uma compensação financeira paga
aos Estados da Federação pela extração de
petróleo, visando compensar, principalmente,
os danos ambientais causados pela atividade.
e. ( ) Trata-se de uma compensação que os Estados
produtores, como São Paulo, Rio de Janeiro
e Espírito Santo, pagam à Petrobras pela
venda do petróleo (que é monopólio daquela
empresa).

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos
11. Qual dos fatores abaixo está associado à maior
prevalência de esquizofrenia?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Idade elevada
Sexo masculino
Nascimento no verão
Cidades menos populosas
Estrato socioeconômico baixo

12. Segundo os critérios do DSM-IV-TR, o Transtorno
Bipolar tipo II se caracteriza por:
a. ( X ) Pelo menos um episódio depressivo e um
episódio de hipomania.
b. ( ) Pelo menos um episódio hipomaníaco induzido por antidepressivo.
c. ( ) Pelo menos um episódio depressivo e um
episódio misto (mania e depressão).
d. ( ) Ciclagem rápida de episódios depressivos e
episódios de mania.
e. ( ) Períodos depressivos e períodos hipomaníacos com duração inferior a três dias.

13. Em relação ao tratamento do Transtorno obsessivo-compulsivo, é correto afirmar:
a. ( ) A imipramina tem eficácia semelhante à
clomipramina.
b. ( ) O valproato deve ser evitado nos casos
refratários.
c. ( X ) Os ISRS (“serotoninérgicos”) são eficazes em
geral em doses altas.
d. ( ) A eletroconvulsoterapia é indicada quando há
comorbidade com doença orgânica.
e. ( ) A psicoterapia analítica é mais eficaz do que a
terapia comportamental em 70% dos casos.
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(20 questões)

14. Paciente do sexo feminino, 21 anos de idade,
descreve descontentamento com a vida acadêmica e
desejo de interromper a faculdade. Quando indagada
sobre o motivo, refere que gosta dos colegas de classe,
mas desaprova o método empregado pelos professores, os quais pedem para que os alunos respondam em
sala de aula a uma série de questões. Tem faltado às
aulas com frequência pois se sente muito desconfortável quando é solicitada a responder aos professores.
O caso acima é sugestivo de qual transtorno
psiquiátrico?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Fobia social
Fobia simples
Episódio depressivo
Transtorno de personalidade esquiva
Transtorno de ansiedade generalizada

15. Em relação ao curso e prognóstico do Transtorno
de Pânico, assinale a alternativa correta.
a. (
b. (

) O início usualmente ocorre na meia-idade.
) A comorbidade com depressão é bastante
baixa.
c. ( ) É rara a comorbidade com transtornos pelo
uso de substâncias.
d. ( ) A maioria dos casos persiste com sintomas
significativos.
e. ( X ) Em geral é crônico, sem sintomas ou com
sintomas leves ao longo do tempo.

16. Assinale a alternativa que contém o medicamento mais efetivo para a acatisia aguda induzida por
neurolépticos:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Fenelzina
Biperideno
Amantadina
Benzodiazepínicos
Vitamina do complexo B
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17. O tratamento farmacológico está indicado para os
Transtornos Somatoformes quando:

20. A perda de peso é característica de Anorexia
Nervosa quando:

a. ( ) O diagnóstico é Hipocondria, com a prescrição de ISRS (“serotoninérgicos”) em doses
baixas, e de pouca interação medicamentosa.
b. ( X ) O diagnóstico é Transtorno de Somatização e
há comorbidade com transtornos ansiosos ou
depressivos.
c. ( ) O diagnóstico é Transtorno de Somatização,
com a prescrição de benzodiazepínico de
longa duração.
d. ( ) O diagnóstico é Transtorno Conversivo, com a
prescrição de qualquer medicamento para se
obter o efeito placebo.
e. ( ) O diagnóstico é Hipocondria, com a prescrição de antipsicóticos atípicos pela menor
ocorrência de efeitos colaterais.

a. (

18. Segundo os critérios do DSM-IV-TR, o episódio de
amnésia dissociativa se caracteriza por:
a. ( ) Esquecimentos de fatos e objetos não associados à doença orgânica ou ao envelhecimento.
b. ( ) Esquecimentos de compromissos e obrigações
do cotidiano que causam estresse emocional.
c. ( ) Dificuldade para recordar fatos históricos
irrelevantes, mas que ocorreram em períodos
difíceis da vida pessoal.
d. ( X ) Dificuldade para recordar informações pessoais importantes de natureza traumática ou
estressante.
e. ( ) Déficits motores localizados, associados a
crises súbitas de perda parcial da consciência
(pseudoconvulsão).

19. Assinale a alternativa com os exames essenciais
para a monitorização do uso de carbonato de lítio:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

ECG, glicemia, hemograma e TSH
EEG, transaminases, glicemia e TSH
ECG, ureia e creatinina, sódio e potássio, TSH
Cálcio sérico, ácido fólico, EEG e transaminases
Transaminases, hemograma, glicemia e ureia
e creatinina

b.
c.
d.
e.

) É decorrente do uso de medicamentos para
emagrecer.
( ) É acompanhada de restrição de alimentos
calóricos.
( ) Atende a certas necessidades de trabalho (por
exemplo: modelo).
( X ) É acompanhada de distúrbio da percepção do
próprio corpo.
( ) Ocorre em adolescentes com comportamento
rebelde.

21. Qual o exame diagnóstico indicado para pacientes com suspeita clínica de Síndrome da Apneia
Obstrutiva do Sono (SAOS)?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

SPECT
Polissonografia
PET adaptado para SAOS
Ressonância Magnética de Crânio
Tomografia computadorizada de crânio

22. Paciente de 36 anos de idade, do sexo feminino,
apresenta-se à consulta pedindo um atestado para dar
entrada em um pedido de aposentadoria. Refere ser
muito nervosa e ter dores lombares decorrentes do
“nervoso”, as quais a impedem de trabalhar. No último
ano quase não trabalhou, tendo conseguido seguidos afastamentos médicos, alguns dos quais obtidos
através de “sintomas falsos”, uma vez que os médicos
não valorizam o seu quadro de “nervoso” (segundo
informações da mesma). Refere estar com dificuldade
financeira em função das repetidas compras de roupas,
mas claramente não se importa em ficar devendo para
as pessoas. Refere também uso de cocaína aos finais
de semana e uma vida sexual com vários parceiros.
Assinale a alternativa com a principal hipótese
diagnóstica.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Transtorno Delirante
Transtorno do Controle dos Impulsos
Transtorno de Personalidade Antissocial
Transtorno de Personalidade Borderline
Transtorno de Personalidade Histriônica
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23. Qual o diagnóstico provável para as pessoas que
exibem um padrão de reclusão social, são introvertidas, têm um afeto restrito e não manifestam interesse
em manter relacionamentos interpessoais?

26. Considere um paciente idoso, com bloqueio de
ramo leve (ao ECG), hipertrofia prostática e episódio
depressivo. Entre os antidepressivos tricíclicos e tetracíclicos, qual o mais apropriado?

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Fobia Social
Transtorno de Personalidade Esquiva
Transtorno de Personalidade Paranoide
Transtorno de Personalidade Esquizotípica
Transtorno de Personalidade Esquizoide

24. São fatores de risco para suicídio:
a. ( ) Sexo masculino, 17 anos de idade, usuário de
maconha.
b. ( ) Sexo masculino, 30 anos de idade, episódio de
hipomania.
c. ( X ) Sexo masculino, 46 anos de idade, tentativa
de suicídio prévia.
d. ( ) Sexo feminino, 23 anos de idade, episódio
depressivo.
e. ( ) Sexo feminino, 50 anos de idade, estado civil
divorciado.

25. Considere um paciente no pronto-socorro com
hipertonia de pescoço e rotação forçada dos olhos
para cima. A frequência cardíaca é de 100 bpm, a pressão arterial é 130/80 mm Hg e a temperatura é 36,9
graus. Na véspera foi medicado com haloperidol 10mg
IM por quadro de agitação psicomotora. Há alguns
meses vem fazendo tratamento para esquizofrenia.
Qual a hipótese diagnóstica?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Distonia Aguda
Discinesia Tardia
Doença de Parkinson
Síndrome Neuroléptica Maligna
Acatisia

( )
(X)
( )
( )
( )

Imipramina
Nortriptilina
Clomipramina
Amitriptilina
Maprotilina

27. A filha acompanha a paciente à consulta referindo
que a mãe vem apresentando esquecimentos. Qual o
procedimento auxiliar para a investigação do diagnóstico diferencial entre demência e alterações cognitivas
próprias do envelhecimento?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Hemograma
Sorologia para sífilis
Mini-Exame do Estado Mental
Escala Geriátrica de Depressão
Tomografia Computadorizada de Crânio

28. Assinale a alternativa que apresenta uma das
alterações cognitivas que acompanham o envelhecimento normal:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

e. (

Diminuição da atenção seletiva
Diminuição da inteligência cristalizada
Diminuição da memória terciária (ou remota)
Diminuição da memória secundária (ou
recente)
) Diminuição da memória primária (ou de
registro)

29. Quais elementos clínicos são indispensáveis para
o diagnóstico de delirium?
a.
b.
c.
d.

Alucinações visuais e desorientação temporal
Alucinações visuais e déficit de memória
Desorientação temporal e déficit de memória
Desorientação espacial e dificuldade de
reconhecimento
e. ( X ) Perturbação da consciência e perturbação da
atenção
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30. Paciente usuário de múltiplas drogas apresenta há
2 dias quadro de náuseas, alucinações visuais (zoopsias), tremores, ansiedade e um episódio convulsivo.
Assinale a alternativa com a principal hipótese
diagnóstica.

33. Assinale a alternativa que se refere à modalidade
de psicoterapia que é estruturada, de curto prazo,
utiliza colaboração ativa entre paciente e terapeuta e
inclui na sua abordagem a evocação de pensamentos
automáticos e a identificação de pressupostos mal
adaptativos:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Intoxicação por maconha
Síndrome de abstinência alcoólica
Síndrome de abstinência à cocaína
Síndrome de abstinência à maconha
Transtorno psicótico decorrente do uso de
cocaína

31. O Transtorno de Asperger se diferencia do
Transtorno Autista predominantemente por:
a. ( ) Ausência de maneirismos.
b. ( ) Ausência de múltiplos comportamentos
não-verbais.
c. ( X ) Ausência de atraso significativo da linguagem.
d. ( ) Menor probabilidade de interação social.
e. ( ) Maior comprometimento nas habilidades de
autocuidados.

32. É correto afirmar sobre o curso do TDAH
(Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade):
a. ( ) Os sintomas não persistem até a vida adulta.
b. ( ) O déficit de atenção regride primeiro do que a
hiperatividade.
c. ( ) A remissão dos sintomas, quando ocorre, se
dá antes dos 12 anos de idade.
d. ( X ) A hiperatividade regride primeiro do que o
déficit de atenção.
e. ( ) A hiperatividade e o de déficit de atenção
progridem para a vida adulta em igual
intensidade.

(X)
( )
( )
( )
( )

Terapia cognitiva
Terapia comportamental
Terapia orientada para o insight
Terapia centrada na pessoa
Terapia de regressão

34. Com o propósito de definir a responsabilidade
penal de pacientes com transtornos psiquiátricos, é
correto afirmar:
a. (
b.
c.

d.

e.

) Pacientes esquizofrênicos são considerados
inimputáveis.
( X ) Na presença de delírios, é preciso avaliar se
eles justificam o crime.
( ) Reconhecer a diferença entre certo e errado é
o parâmetro decisivo, mais importante do que
a compreensão da ilicitude do ato.
( ) Dependentes de substâncias não são capazes
de avaliar a ilicitude de seus atos, mas conseguem se autodeterminar para não fazê-los.
( ) Pacientes com retardo mental não devem ser
levados a julgamento.

35. Em relação ao tratamento farmacológico para a
Doença de Alzheimer, é correto afirmar:
a. (
b. (

) A memantina é indicada para uso na fase leve.
) Os anticolinesterásicos estacionam a progressão das perdas cognitivas.
c. ( ) Os anticolinesterásicos não estão indicados na
fase leve.
d. ( ) A prescrição de ginkgo-biloba está indicada
oficialmente em qualquer fase.
e. ( X ) Os anticolinesterásicos retardam a progressão
das perdas cognitivas.
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36. São critérios para dependência ao álcool:
a. ( X ) Tolerância, sintomas de abstinência na redução do uso, forte compulsão para beber.
b. ( ) Tolerância, uso diário de álcool, forte compulsão para beber.
c. ( ) Sintomas de abstinência na redução do uso,
uso de 6 doses por ocasião, uso maior do que
o pretendido.
d. ( ) Forte compulsão para beber, uso diário de
álcool, VCM elevado.
e. ( ) Gama GT elevada, sintomas de abstinência na
redução do uso, uso de 6 doses por ocasião.

37. A duração mínima do tratamento farmacológico
para um episódio depressivo é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

De 3 meses
De 6 meses
De 3 anos
Até a remissão dos sintomas
De 1 mês após a remissão dos sintomas

38. Os antipsicóticos atípicos diferenciam-se dos
antipsicóticos típicos por:
a. ( ) Ausência de bloqueio de receptores de dopamina nas vias nigro-estriatais.
b. ( ) Agonismo aos receptores de seretonina e
menor bloqueio dos receptores de dopamina.
c. ( ) Maior eficácia para o tratamento de sintomas
positivos da esquizofrenia.
d. ( X ) Maior bloqueio de receptores de serotonina
em relação ao bloqueio de receptores de
dopamina.
e. ( ) Menor potencial de efeitos adversos,
incluindo-se os parkinsonianos, sedação e
ganho de peso.
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39. Segundo os critérios diagnósticos da CID-10,
as alucinações da esquizofrenia têm as seguintes
características:
a. ( X ) Vozes comentando o comportamento do
paciente ou discutindo entre elas.
b. ( ) Alucinações de qualquer modalidade, desde
que sejam de dois tipos.
c. ( ) Alucinações auditivas, tais como ruídos ininteligíveis e voz chamando o nome.
d. ( ) Alucinações auditivas acompanhadas de alucinações visuais.
e. ( ) Alucinações visuais ricas em detalhes, com
claro conteúdo afetivo.

40. Além de ansiolíticos e indutores do sono, os benzodiazepínicos têm a seguinte propriedade:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Euforizante.
Antipsicótico.
Antidepressivo.
Estabilizador do humor.
Relaxante muscular.
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