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CONHECIMENTOS GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o texto a seguir para responder à questão 01. 

 

 

Disponível em https://bityli.com/G2Wk7P, acesso em 10/11/2021 (com adaptações) 
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QUESTÃO 01 

 

Da análise do texto, é adequado afirmar que: 

a) A fala do paciente evidencia um falar típico nordestino que precisa ser evitado em diversas 

situações de linguagem, pois empobrece o discurso e o descredibiliza. 

b) A reação do paciente no diálogo com o médico mostra desentendimento sobre uma palavra que 

pode ter sentidos diversos, dependendo do contexto em que ela é usada. 

c) O médico faz uso de linguagem técnica muito especializada da área médica, o que acaba gerando 

desconforto e incompreensão, não havendo empatia com o nível do atendido. 

d) O modo e o tom de voz na fala do médico, inferidos pelo desenho do balão de diálogo, foi 

interpretado como arrogante pelo paciente, que devolveu “na mesma moeda”. 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões 02, 03 e 04. 

 

MG: retorno às aulas presenciais será obrigatório apenas para rede estadual 

A Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) determinou a retomada obrigatória de alunos às atividades 

escolares presenciais a partir de 3/11. A decisão foi determinada à toda a rede estadual. Enquanto para as 

escolas municipais e privadas, cada prefeitura determina devido a sua autonomia. 

O anúncio foi feito na semana passada, após uma reavaliação do Centro de Operações de Emergência de 

Saúde (COES), da SES-MG, que além de definir o retorno presencial obrigatório, também revogou à 

distância de 90 centímetros entre alunos nas salas de aula e nos demais espaços escolares, bem como no 

transporte escolar. As mudanças constam na 6ª edição do Protocolo sanitário de retorno às atividades 

escolares. 

Porém, permanecem vigentes as demais recomendações sanitárias, como o uso correto de máscaras 

cobrindo boca e nariz por todos, lavagem de mãos, etiqueta respiratória e a limpeza e manutenção 

frequente das instalações, bem como o rastreamento de contato com pessoas infectadas por COVID-19 

em combinação com isolamento e quarentena. 

Questionado sobre a obrigatoriedade de retorno presencial para alunos de todas as redes escolares de 

Minas, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais afirmou que à decisão não será facultativa 

apenas nas escolas estaduais.  

 

Disponível em https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2021/10/25/interna_gerais,1316964/mg-retorno-as-aulas-

presenciais-sera-obrigatorio-apenas-para-rede-estadual.shtml, acesso em 11/11/2021 (com adaptações) 

 

 

 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2021/10/25/interna_gerais,1316964/mg-retorno-as-aulas-presenciais-sera-obrigatorio-apenas-para-rede-estadual.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2021/10/25/interna_gerais,1316964/mg-retorno-as-aulas-presenciais-sera-obrigatorio-apenas-para-rede-estadual.shtml


 
Universidade Federal de Alfenas 

Concurso Público – Médico/área: Psiquiatria 

Edital nº 142/2021 
________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________Médico/área: Psiquiatria  3 

 

QUESTÃO 02 

 Um escritor atento a manter a coesão textual e produzir um texto harmônico, ao revisar a notícia, sugerirá: 

a) Remover conectivos como ‘além’, ‘bem como’, ‘enquanto’, pois atrasam o acesso rápido à 

informação e inviabilizam o fluxo da comunicação, sendo desnecessários para a tessitura textual. 

b) Procurar em um dicionário outros sentidos que podem se adequar à palavra ‘determinar’, para que 

ela não fique repetitiva no primeiro parágrafo e deixe sua leitura cansativa. 

c) Retirar os significados das siglas dos órgãos e deixar somente as letras que as formam, uma vez 

que o público-alvo dessas informações já sabe o que elas significam e fazer referência aos 

sentidos tira a concisão do texto. 

d) Complementar as palavras ‘decisão’, no primeiro parágrafo, e ‘anúncio’, no segundo, pois a forma 

como foram empregadas as deixou vagas e confunde o leitor sobre o que foi decidido e anunciado 

na notícia. 

 

QUESTÃO 03 

Há adequação quanto ao uso da crase conforme a norma culta padrão em: 

a) “retomada obrigatória de alunos às atividades escolares”. 

b) “afirmou que à decisão não será facultativa”. 

c) “revogou à distância de 90 centímetros”. 

d) “determinada à toda a rede estadual”. 

 

QUESTÃO 04 

Qual fragmento apresenta problemas de concordância nominal? 

a) “A Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) determinou a retomada obrigatória de alunos às 

atividades escolares presenciais a partir de 3/11. A decisão foi determinada à toda a rede 

estadual”. 

b) “Porém, permanecem vigentes as demais recomendações sanitárias, como o uso correto de 

máscaras cobrindo boca e nariz por todos, lavagem de mãos, etiqueta respiratória e a limpeza e 

manutenção frequente das instalações”. 

c) “O anúncio foi feito na semana passada, após uma reavaliação do Centro de Operações de 

Emergência de Saúde (COES), da SES-MG, que além de definir o retorno presencial obrigatório, 

também revogou à distância de 90 centímetros”. 

d) “Questionado sobre a obrigatoriedade de retorno presencial para alunos de todas as redes 

escolares de Minas, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais afirmou que à decisão 

não será facultativa apenas nas escolas estaduais”. 
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QUESTÃO 05 

 

 

 

Da análise do texto, é adequado afirmar que: 

a) O professor é um influenciador de pessoas e pode fazer uso dessa capacidade para moldar os 

pensamentos. 

b) O ambiente da sala de aula mostrado na imagem propicia o diálogo com a presença de diferentes 

opiniões e respeito à diversidade. 

c) O formato dos balões de diálogo evidencia avanços na educação, pelo poder que o professor tem 

de fazer todos pensarem como ele. 

d) O desenho mostra um professor mediador do saber, mantendo padrão alto de qualidade na 

educação em que todos terminem com o mesmo nível de conhecimento. 
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Leia o texto a seguir para responder às questões 06, 07 e 08. 
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QUESTÃO 06 

Imagine que o Ministro Carlos Ayres Britto solicitou que você fizesse a atualização do Ofício 4.687/09 

observando o Manual de Redação Oficial da Presidência da República (2018). Assim sendo, considerando 

as prescrições do Manual, você: 

a) Excluiria “Vossa Excelência” no 1º parágrafo do corpo do texto. 

b) Substituiria o pronome “desse” por “deste”, no 1º parágrafo do corpo do texto. 

c) Excluiria o acento grave indicador de crase no trecho: “relacionados à validação”. 

d) Incluiria o acento grave indicador de crase no trecho “Dirijo-me a Vossa Excelência”. 

 

QUESTÃO 07 

De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, em relação ao uso dos pronomes 

demonstrativos – esse(a)(s) e este(a)(s), observa-se que, no Ofício 4.687/09, o pronome demonstrativo: 

a) “esta” é usado para referir-se ao tempo presente, pois todos os verbos estão no tempo presente do 

modo indicativo. 

b) “desse” é usado para se referir ao órgão em que o Ministro atua, pois o termo referente está 

próximo do emissor. 

c) “esta” é usado para se referir à Casa de Justiça, pois o termo referente está distante do emissor. 

d) “desse” é usado para se referir ao Centro Tecnológico da Marinha, pois se refere a quem se fala. 

 

QUESTÃO 08 

Analisando o Ofício 4.687/09 em consonância com o Manual de Redação da Presidência da República, 

observa-se que está: 

a) Incorreto o uso de “em anexo”. 

b) Correta a grafia do local e da data. 

c) Incorreto o uso do pronome “Senhor” como vocativo. 

d) Correta a utilização de “A Sua Excelência o Senhor” no endereçamento. 
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QUESTÃO 09 

Qual sentença está em consonância com a norma culta da Língua Portuguesa e com o princípio de 

clareza? 

a) Pelo ofício circular, recomendou-se os ajustes previamente definidos nos horários dos servidores. 

b) É tempo de o Supremo Tribunal de Justiça se pronunciar sobre o caso. 

c) O Ministro comunicou a seu secretariado que ele seria exonerado. 

d) Neste momento, não se deve adotar medidas precipitadas, e que comprometam o andamento de 

todo o programa. 

 

QUESTÃO 10 

Em relação ao uso de siglas e acrônimos, de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da 

República, é incorreto afirmar que: 

a) As siglas e os acrônimos devem ser escritos no mesmo corpo do texto, sem o uso de pontos 

intermediários ou finais. 

b) Dispensa-se o uso da expressão designada por extenso unicamente para representar nome de 

partidos políticos e de empresas comerciais quando a forma abreviada já se tornou sinônimo do 

próprio nome. Exceto quando tratar-se de empresas públicas ou estatais. 

c) Na primeira citação, a expressão designada deve vir escrita por extenso, de forma completa e 

correta, sempre antes de sua sigla ou acrônimo respectivo, separados por travessão. 

d) Deve-se evitar fazer uso indiscriminado de siglas e acrônimos. Seu uso deverá restringir-se às 

formas já existentes e consagradas, sendo admitidas as formas popularizadas em atos normativos. 
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LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 11 

Maria, mulher que prima principalmente pela conduta ética, tomou conhecimento de que as inscrições para 

determinado concurso público da Universidade Federal de Alfenas estavam abertas. Maria decidiu que 

somente faria a sua inscrição no referido concurso se as regras relativas à ética profissional a que o 

servidor público civil do Poder Executivo Federal está submetido fossem compatíveis com os seus valores 

pessoais. 

Assim, Maria consultou o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 

Federal, aprovado pelo DECRETO Nº 1.171, DE 22 DE JUNHO DE 1994, e entendeu que este possui 

valores que ela espera encontrar no serviço público.  

Uma das regras deontológicas que o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 

Executivo Federal dispõe é: 

a) O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. 

b) A moralidade da Administração Pública se limita à distinção entre o bem e o mal. 

c) O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade jamais deve ser entendido 

como acréscimo ao seu próprio bem-estar. 

d) Toda ausência justificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço 

público.  

 

QUESTÃO 12 

A modalidade de licitação denominada pregão foi instituída pela Lei nº 10.520/2002, no âmbito da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal. 

A referida modalidade licitatória poderá ser adotada quando a aquisição for relativa a: 

a) Bens e serviços incomuns, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos pelo edital. 

b) Quaisquer bens e serviços, independente se os padrões de desempenho e qualidade puderem ser 

objetivamente definidos pelo edital. 

c) Bens e serviços comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

d) Bens e serviços anormais, cujos padrões de desempenho e qualidade não possam ser 

objetivamente definidos pelo edital e suas especificações estejam em uso no mercado. 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%201.171-1994?OpenDocument
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QUESTÃO 13 

Ana, devidamente aprovada em concurso público para determinado cargo da Carreira dos Cargos 

Técnicos Administrativos em Educação da UNIFAL-MG, foi nomeada. A sua posse ocorrerá no prazo de 

trinta dias contados da publicação da nomeação.  

 

Em atenção a Lei 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, 

das autarquias e das fundações públicas federais, no ato da posse Ana: 

 
a) Deverá entrar imediatamente em exercício. 

b) Poderá ser empossada mesmo que não tiver sido julgada apta física e mentalmente para o 

exercício do cargo, quando da inspeção médica oficial. 

c) Não poderá ser representada mediante procuração específica. 

d) Apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio. 

 

QUESTÃO 14 

A empresa A e B em igualdade de condições participaram de uma licitação promovida por determinada 

universidade federal no Brasil para aquisição de produtos para laboratório, sendo que houve empate entre 

as propostas apresentadas. Em análise dos critérios de desempate previstos na Lei nº 8.666/1993, o 

pregoeiro responsável constatou que o produto ofertado pela empresa A era produzido no Uruguai e o da 

empresa B era produzido na Alemanha. Verificou ainda que o produto da empresa A era produzido por 

empresa brasileira e o da empresa B era produzido por empresa que investe em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no Brasil e que cumpria a reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência. De posse dessas informações, qual será a empresa vencedora da licitação? 

a) Empresa A devido o produto ser produzido por empresa brasileira. 

b) Empresa B devido o produto ser produzido por empresa que investe em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no Brasil. 

c) Empresa B devido ao cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência. 

d) Empresa A devido a sua participação entre os Estados Partes do Mercado Comum do Sul 

(Mercosul). 
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QUESTÃO 15 

Antônio, servidor público federal, cometeu irregularidade disciplinar e, por medida cautelar preventiva para 

assegurar a apuração da irregularidade praticada, a autoridade instauradora do processo determinou o 

afastamento do exercício do seu cargo para que não influísse na apuração. Assim sendo, observando a 

Lei que disciplina a matéria, qual é o prazo máximo que Antônio poderá ser afastado? 

a) Até 120 (cento e vinte) dias. 

b) Até 60 (sessenta) dias. 

c) Até 90 (noventa) dias. 

d) Até 30 (trinta) dias. 
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NOÇÕES GERAIS DE INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 16 

A Internet já está presente no cotidiano de grande parte da população e é muito difícil imaginar como seria 

a vida sem poder usufruir das diversas facilidades e oportunidades trazidas por esta tecnologia. Contudo, 

qualquer pessoa está exposta há uma série de riscos ao utilizá-la. Com relação a esses riscos, há 

correspondência inadequada entre o conceito utilizado e sua explicação em: 

a) Uso excessivo: o uso desmedido da Internet, assim como de outras tecnologias, pode colocar em 

risco a sua saúde física, diminuir a sua produtividade e afetar a sua vida social ou profissional. 

b) Invasão de privacidade: os dados presentes em seus equipamentos conectados à Internet podem 

ser furtados e apagados, pela ação de ladrões, atacantes e códigos maliciosos. 

c) Plágio e violação de direitos autorais: a cópia, alteração ou distribuição não autorizada de 

conteúdos e materiais protegidos pode contrariar a lei de direitos autorais e resultar em problemas 

jurídicos e em perdas financeiras. 

d) Furto de identidade: assim como você pode ter contato direto com impostores, também pode 

ocorrer de alguém tentar se passar por você e executar ações em seu nome, levando outras 

pessoas a acreditarem que estão se relacionando com você, e colocando em risco a sua imagem 

ou reputação. 

 

QUESTÃO 17 

Phishing, phishing-scam ou phishing/scam, é o tipo de fraude por meio da qual um golpista tenta obter 

dados pessoais e financeiros de um usuário, pela utilização combinada de meios técnicos e engenharia 

social. Assim, é correto afirmar que: 

a) O phishing é viabilizado apenas se o atacante tiver acesso físico à rede ou ao computador alvo da 

ação. 

b) O phishing consegue acessar e fazer transferências de dinheiro remotamente das contas bancárias 

do usuário.  

c) O phishing ocorre por meio do envio de mensagens eletrônicas e/ou páginas falsas. 

d) O phishing tem ainda um subtipo específico, conhecido como Pharming, que se envia uma 

mensagem que possui conteúdo alarmante ou falso e que, geralmente, tem como remetente, ou 

aponta como autora, alguma instituição, empresa importante ou órgão governamental. 
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QUESTÃO 18 

Qual informação é inadequada com relação a ataque na Internet? 

a) Varredura em redes, ou scan, é uma técnica que consiste em inspecionar os dados trafegados em 

redes de computadores, por meio do uso de programas específicos chamados de sniffers. 

b) Um ataque de força bruta, ou brute force, consiste em adivinhar, por tentativa e erro, um nome de 

usuário e senha e, assim, executar processos e acessar sites, computadores e serviços em nome e 

com os mesmos privilégios deste usuário. 

c) Uma vulnerabilidade é definida como uma condição que, quando explorada por um atacante, pode 

resultar em uma violação de segurança. 

d) Ataques costumam ocorrer na Internet com diversos objetivos, visando diferentes alvos e usando 

variadas técnicas. Qualquer serviço, computador ou rede que seja acessível via Internet pode ser 

alvo de um ataque, assim como qualquer computador com acesso à Internet pode participar de um 

ataque. 

 

QUESTÃO 19 

Segundo o site oficial da Microsoft, no Windows é possível abrir o Explorador de Arquivos também, e não 

exclusivamente, através do atalho de teclado em que se pressiona: 

a) Tecla do logotipo do Windows + F. 

b) Tecla do logotipo do Windows + E. 

c) Tecla do logotipo do Windows + H. 

d) Tecla do logotipo do Windows + Alt + D. 

 

QUESTÃO 20 

O _________________ é um componente que possibilita visualizar e alterar diversas configurações do 

Sistema Operacional Windows. 

Qual palavra/expressão completa adequadamente a lacuna?  

a) explorador de arquivos. 

b) gerenciador de tarefas. 

c) monitor de recursos 

d) painel de controle. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 21 

Segundo a teoria dopaminérgica da esquizofrenia, a ação clínica dos neurolépticos sobre os sintomas 

positivos situa-se na via: 

a) Tuberoinfundibular.  

b) Nigroestriatal. 

c) Mesolímbica.  

d) Mesocortical. 

 

QUESTÃO 22 

O transtorno somatoforme doloroso persistente deve ser tratado com os seguintes compostos 

farmacológicos:  

a) Sais de lítio.  

b) Antidepressivos.  

c) Psicoestimulantes.  

d) Benzodiazepínicos.  

 

QUESTÃO 23 

Paciente do sexo feminino, 34 anos, solteira, ao ser atendida no setor de emergência de um hospital geral 

devido a tentativa de suicídio perpetrada pouco antes, referiu que, em geral, não aceita o rompimento de 

suas relações afetivas. Por conta disso, são frequentes práticas autolesivas e incontáveis tentativas de 

autodestruição (conquanto frequentemente cometa tentativas de autodestruição que não são provocadas 

por frustrações amorosas). O provável diagnóstico, nesse caso, é transtorno de personalidade:  

a) Emocionalmente instável – tipo borderline.  

b) Anancástica. 

c) Histriônica.  

d) Antissocial.  
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QUESTÃO 24 

A principal característica dos transtornos factícios é: 

a) Ser uma variante da depressão atípica.   

b) Adquirir impulso irresistível de roubar, cleptomania.  

c) Mentir para ser objeto de tratamentos médico-cirúrgicos. 

d) Ser mais frequentes em classes sociais menos favorecidas.  

 

QUESTÃO 25 

Paciente com 16 anos de idade, sexo masculino, mora com os pais e desde os 13 anos não frequenta a 

escola mesmo tendo sido, nos anos precedentes, aluno exemplar. Seu comportamento se tornou 

impulsivo e agressivo com os colegas, mesmo de modo imotivado. Nessa ocasião, deixou de se alimentar 

em casa, alegando que sua comida estava envenenada. Trazido pelos pais pela primeira vez para 

tratamento psiquiátrico, ele demonstrou grave apragmatismo comportamental, urinando e defecando em 

qualquer lugar, pornofônico e destruindo objetos. Passa a maior parte do tempo recolhido: ou deitado no 

chão em seu quarto, ou sentado no vaso sanitário ou se olhando no espelho com muita gesticulação. 

Em relação ao caso descrito, o provável diagnóstico é de esquizofrenia: 

a) Simples.  

b) Residual. 

c) Paranoide.  

d) Desorganizada. 

 

QUESTÃO 26  

Na esquizofrenia paranoide a função psíquica que está predominantemente alterada é: 

a) Sensopercepção.  

b) Pensamento. 

c) Humor. 

d) Afeto.  
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QUESTÃO 27 

A esquizofrenia hebefrênica foi descrita pela primeira vez por:  

a) Schneider. 

b) Kraepelin. 

c) Hecker. 

d) Bleuler. 

 

QUESTÃO 28 

De acordo com o DSM-5, muitos indivíduos com Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) têm crenças 

disfuncionais. Essas crenças podem incluir senso aumentado de responsabilidade e tendência a 

superestimar a ameaça; perfeccionismo e intolerância à incerteza; importância excessiva dos 

pensamentos (por exemplo, acreditar que ter um pensamento proibido é tão ruim quanto executá-lo) e 

necessidade de controlá-los. Os indivíduos com TOC variam no grau de insight que têm quanto à exatidão 

das crenças subjacentes aos seus sintomas obsessivo-compulsivos. Com relação ao grau de insight dos 

pacientes com TOC é correto afirmar que: 

a) A minoria tem insight bom ou razoável.  

b) Poucos têm insight ausente/crenças delirantes.  

c) O insight não varia em um indivíduo durante o curso da doença.  

d) O insight mais pobre não foi vinculado à pior evolução no longo prazo. 

 

QUESTÃO 29 

De acordo com o DSM-5, desconsidera-se como um sintoma da distimia:  

a) Humor deprimido.  

b) Insônia ou hipersonia.  

c) Baixa energia ou fadiga.  

d) Perda de interesse ou prazer (anedonia). 

 

QUESTÃO 30 

De acordo com o DSM-5, o subtipo de atenção complexa que torna o indivíduo capaz de manter-se atento 

a estímulos simultâneos e executar duas tarefas ao mesmo tempo é:  

a) Atenção dividida.  

b) Atenção seletiva.  

c) Atenção sustentada.  

d) Memória de trabalho.  
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QUESTÃO 31 

De acordo com o DSM-5, com relação às taxas de prevalência de suicídios tentados durante a vida e 

quanto à letalidade das tentativas, definida por uma proporção menor de tentativas até suicídios 

consumados, é correto afirmar que:  

a) O risco de tentativa de suicídio é maior em parentes de primeiro grau de pacientes com Transtorno 

Bipolar I.  

b) O risco de tentativas de suicídio é maior em parentes de primeiro grau de pacientes com 

Transtorno Bipolar II. 

c) A letalidade das tentativas é menor no Transtorno Bipolar II.  

d) As taxas de tentativas de suicídio são maiores no Transtorno Bipolar I.  

 

QUESTÃO 32 

De acordo com Forlenza, OV; Radanovic M, Aprahamian I (Neuropsiquiatria geriátrica 2ª Edição), para 

avaliação de Comprometimento Cognitivo Leve (CCL) no idoso, o melhor teste é:  

a) Fluência Verbal Semântica.  

b) Teste do Desenho do Relógio.  

c) Mini Exame do Estado Mental (MEEM). 

d) Montreal Cognitive Assessment (MoCA). 

 

QUESTÃO 33 

De acordo com Kaplan & Sadock (Compêndio de Psiquiatria, 11ª Edição), é fator associado a prognóstico 

positivo na esquizofrenia:  

a) Início Insidioso.  

b) Sintomas do humor.  

c) História de agressividade. 

d) Solteiro, divorciado ou viúvo. 
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QUESTÃO 34 

De acordo com Kaplan & Sadock (Compêndio de Psiquiatria, 11ª Edição), em termos do curso e 

prognóstico da esquizofrenia, é correto afirmar que:  

a) Os sintomas positivos tendem a se agravar com o tempo.  

b) Pelo menos 60% dos pacientes mantêm sua capacidade de trabalho. 

c) Mais de 70% dos pacientes podem levar vidas relativamente normais.  

d) A deterioração do funcionamento em relação ao nível pré-mórbido é maior após cada recaída.  

 

QUESTÃO 35 

Uma mulher de 34 anos, com histórico de Transtorno Afetivo Bipolar (no momento em remissão) procura 

atendimento para saber que medicação poderá tomar durante a gravidez. A medicação menos segura 

para prescrever à paciente que está planejando engravidar é: 

a) Ácido Valproico.  

b) Risperidona. 

c) Citalopram. 

d) Fluoxetina. 

 

QUESTÃO 36 

Entre os antipsicóticos a seguir, qual está menos relacionado a ganho de peso? 

a) Clozapina. 

b) Quetiapina. 

c) Olanzapina. 

d) Aripiprazole. 

 

QUESTÃO 37 

A presença de sintomas psicológicos ou autonômicos como manifestação primária de sintomas ansiosos, 

restritos a uma situação fóbica determinada, evitada sempre que possível, determina o diagnóstico de 

a) agorafobia. 

b) dismorfobia. 

c) fobias específicas. 

d) transtorno delirante. 
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QUESTÃO 38 

Pode ser definida de forma ampla e genérica como a Psiquiatria a serviço da Justiça, sendo o termo 

forense derivado da palavra “fórum”. Essa especialidade é aplicada tanto em indivíduos supostamente 

portadores de transtorno mental que violam a lei, quanto em indivíduos que necessitam de sua proteção, 

podendo ter um caráter tanto pericial quanto terapêutico. Essa explicação se refere à: 

a) Psicoterapia. 

b) Psiquiatria Clínica. 

c) Psiquiatria Forense. 

d) Psiquiatria Criminal. 

 

QUESTÃO 39 

Qual é a informação adequada sobre o tratamento do transtorno obsessivo compulsivo? 

a) A utilização de clomipramina deve ser evitada. 

b) O uso de anticonvulsivantes é tratamento de 1ª linha. 

c) A psicoterapia cognitivo-comportamental pode ser útil.  

d) A melhora pode ser observada na 1ª ou 2ª semana de tratamento. 

 

QUESTÃO 40 

Entre pessoas que se suicidam, muitas delas têm transtornos de personalidade. Os mais associados ao 

suicídio são os transtornos de personalidade  

a) histriônico e narcisista. 

b) borderline e antissocial. 

c) de esquiva e dependente. 

d) anancástico e esquizóide. 

 

QUESTÃO 41 

Em relação à consciência em pacientes idosos, é inadequado afirmar que: 

a) A consciência, do ponto de vista neuropsicológico, pode ser definida como o estado vígil ou o 

estado de estar desperto. 

b) O nível de consciência pode ser avaliado através da orientação temporal e espacial. 

c) O paciente com delirium pode apresentar, também, labilidade afetiva e autorreferência. 

d) Na demência e na depressão o nível de consciência se apresenta profundamente alterado. 
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QUESTÃO 42 

Um homem de 65 anos é encaminhado ao consultório de psiquiatria por um clínico. Há aproximadamente 

oito meses ele acredita que seus vizinhos estão conspirando contra ele. Anteriormente eram bons amigos 

e pelos relatos nada havia para temê-los. O exame do estado mental é normal com exceção desta crença 

em relação aos vizinhos. Com base nessas informações, o diagnóstico provável é: 

a) Transtorno Delirante.  

b) Doença de Alzheimer. 

c) Esquizofrenia Paranoide. 

d) Personalidade Paranoica. 

 

QUESTÃO 43  

Em relação aos transtornos mentais na gravidez e puerpério, é inadequado afirmar que: 

a) A Lamotrigina é considerada o estabilizador de humor mais seguro para uso durante a gestação. 

b) Olanzapina e Clozapina estão associados ao aumento de teratogenicidade.  

c) Sintomas depressivos podem ocorrer em mais de 50 % das puérperas. 

d) Os antidepressivos tricíclicos Nortriptilina e Imipramina são relativamente seguros para serem 

usados durante a gravidez. 

 

QUESTÃO 44 

Uma criança de 6 anos começou a frequentar a escola há 3 meses. Sua professora chamou os pais em 

virtude de a criança ficar o tempo todo calada em sala de aula e no recreio. Os pais disseram que o filho 

conversa normalmente em casa e com os dois amigos da vizinhança. A única coisa que chama um pouco 

a atenção dos pais é um certo retraimento. O diagnóstico provável é: 

a) Mutismo eletivo.  

b) Transtorno de ansiedade de separação. 

c) Transtorno de ansiedade social na infância. 

d) Transtorno de ansiedade fóbica na infância. 
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QUESTÃO 45 

A conduta mais adequada, em relação ao manejo de casos de delirium, é 

a) indicar uso de antidepressivo ISRS. 

b) indicar uso de medicação anticolinesterásica. 

c) informar a família e administrar clonazepam ou diazepam. 

d) realizar medidas gerais, início de antipsicótico e reavaliação psiquiátrica. 

 

QUESTÃO 46 

A depressão pós-parto 

a) ocorre com maior frequência em mulheres com alterações de humor prévias.  

b) não costuma ser grave ou apresentar riscos à mãe ou ao bebê. 

c) responde rapidamente ao tratamento com triptofano. 

d) não apresenta insônia, labilidade ou fadiga. 

 

QUESTÃO 47 

O transtorno psiquiátrico agudo do idoso mais frequentemente encontrado no Pronto Socorro é 

a) delirium. 

b) demência. 

c) parafrenia. 

d) depressão tardia. 

 

QUESTÃO 48 

Entre os variados serviços da rede de atenção psicossocial na atenção básica, não é constituinte:  

a) Centro de convivência.  

b) Equipe de consultório de rua. 

c) Serviço residencial terapêutico. 

d) Equipe de apoio aos serviços do componente Atenção Residencial de caráter transitório.  
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QUESTÃO 49 

Segundo Paulo Dalgalarrondo, a anedonia é a incapacidade total ou parcial de obter e sentir prazer com 

determinadas atividades e experiências da vida. A anedonia pode ocorrer nos seguintes quadros, com 

exceção de: 

a) Algumas formas graves de neuroses.  

b) Esquizofrenia. 

c) Hipomania. 

d) Depressão.  

 

QUESTÃO 50 

Sobre a síndrome de abstinência alcoólica e suas complicações, é adequado afirmar que:  

a) A Encefalopatia de Wernicke deve ser tratada com reposição niacina endovenosa. 

b) Fenotiazídicos são contraindicados devido aos seus efeitos colaterais como hipotensão ortostática, 

sedação excessiva e redução do limiar convulsivo. 

c) As convulsões decorrentes da síndrome de abstinência alcoólica devem ser tratadas, 

preferencialmente, com fenitoína.  

d) Deve ser prescrito diazepam IM quando o paciente apresenta vômitos, não aceita medicação VO 

ou quando há risco de aspiração.  
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Sr(a) Candidato(a): 

Utilize esta folha APENAS para transcrever suas 

respostas. 

Qualquer outra anotação nesta folha impedirá que você 

a leve consigo. 


