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INSTRUÇÕES 

 
 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem: 

1. Verifique se este caderno contém 62 questões. Caso contrário solicite ao fiscal da sala a sua 

substituição. 

2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D, E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

3. O tempo para a realização da prova é de 4h, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O 

candidato só poderá retirar-se do recinto de prova portando o caderno de prova após 2h do 

início desta (subitem 5.3.14 do Edital de Abertura). Solicitamos que os dois últimos candidatos 

retirem-se da sala de prova ao mesmo tempo, assinando a ata da sala.  

4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdo das questões será dada pelo Fiscal. 

5. No Caderno de Provas, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc. 

6. O gabarito será divulgado no dia 29/06/2009, até as 15 horas na FUNDATEC, Rua Prof. Cristiano 

Fischer, n° 2012 e nos sites www.tjrs.jus.br e www.fundatec.com.br . 

    

 

 



Execução: FUNDATEC                                                                                    Médico Judiciário Classe R – Psiquiatria 2 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Instrução: As questões de números 01 a 20 referem-se ao texto abaixo. 
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Avareza na ficção 
                                                                                                            Moacyr Scliar 
               
           Embora muitos já tenham esquecido, o Brasil viveu períodos de grandes surtos inflacionários, 
............... o dinheiro perdia rapidamente o seu valor. Era muito comum ver moedas nas sarjetas das ruas; ali 
ficavam porque valiam tão pouco que ninguém se dava ao trabalho de abaixar-se para apanhá-las. Isso nos 
remete a um fato básico da economia e da vida social: a rigor, o dinheiro é uma ficção. Mas exatamente por 
causa desse ângulo, digamos, ficcional, ele assume também caráter altamente simbólico. E não muito 
agradável, segundo Freud. Observando que ao longo da história o dinheiro foi frequentemente (e ainda é) 
associado ....... sujeira, o pai da psicanálise postulou que a proposital retenção de fezes, característica da 
chamada fase anal do desenvolvimento infantil, teria continuidade, no adulto, com a preocupação com o 
dinheiro. O avarento é um exemplo caricatural disso. 
             Aos escritores essas coisas não poderiam passar ___________, mesmo porque muitos deles 
tinham, e têm, problemas com dinheiro; Honoré de Balzac (1799 -1850) e Fiódor Dostoievski (1821 - 1881) 
viviam atolados em dívidas, sobretudo o escritor russo, que era um jogador compulsivo. Não é de admirar 
que avarentos tenham dado grandes personagens da ficção. O primeiro exemplo é, naturalmente, o 
Shylock, de William Shakespeare (1564 -1616) na comédia O mercador de Veneza, do fim do século XVI. 
Shylock era um agiota. Na Idade Média, o empréstimo a juros era proibido aos cristãos e reservado ao 
desprezado e marginal grupo dos judeus. Um arranjo perfeito: quando o senhor feudal não queria ou não 
podia pagar dívidas contraídas com os agiotas, desencadeava um massacre de judeus, um grupo 
desprezado e marginalizado, e resolvia o problema. Shylock sente-se desprezado e quando empresta 
dinheiro a Antonio, um mercador cristão, pede em garantia uma libra da carne do devedor: ele quer que este 
se revele inadimplente e pague a dívida com a matéria de seu próprio corpo: um esforço desesperado e 
grotesco para ser respeitado. 
            Outro usurário que aparece na peça O avarento (1668), de Jean-Baptiste Molière (1622 - 1673), é 
Harpagon. Quanto mais rico fica, mais mesquinho se torna, e mais faz sofrer os filhos, o jovem Cléante, 
apaixonado por Mariane, moça pobre – Harpagon obviamente se opõe ao namoro – e a filha Élise, que ele 
quer casar com o velho Anselme. Além das brigas com os filhos, Harpagon tem outros motivos para se 
inquietar: enterrou em seu jardim uma caixa com dez mil escudos de ouro e é constantemente perseguido 
pela ideia de que sua fortuna será roubada. No fim, a avareza é castigada, e Cléante e Élise podem se unir 
às pessoas que amam. 
            Avarentos também não faltam nos romances de Charles Dickens (1812-1870), um dos mais 
conhecidos é o personagem Ebenezer Scrooge de Um conto de Natal (1843), um homem velho, egoísta, 
insensível, que odeia tudo – até o Natal – uma festa que ________ bondade e generosidade. Scrooge 
maltrata seu empregado Bob Cratchit, que tem um filho deficiente físico, o Pequeno Tim, mas na noite de 
Natal é visitado por misteriosas entidades, os Espíritos do Natal, e muda por completo, tornando-se 
generoso, ajudando Cratchit e sua família. Em Silas Marner, novela de George Eliot (1819-1880) que usava 
o pseudônimo de Mary Ann Evans, o personagem, um _____________ que prefere o ouro ........... pessoas, 
aprenderá, assim como Scrooge, a sua lição. Ele é roubado, mas, ao tomar sob seus cuidados o menino 
Eppie, mudará, tornando-se um homem melhor. Em Eugénie Grandet (1900), de Balzac, somos 
apresentados a Félix Grandet, um rico e sovina mercador de vinhos, que se opõe à paixão da filha pelo 
sobrinho  pobre.  
            Como se pode ver em todas essas obras, a obsessão pelo dinheiro resulta de uma personalidade 
repulsiva ou patética. Freud tinha razão: o poder simbólico do vil metal não é pequeno e tem atravessado os 
séculos  incólume. 
 

Texto adaptado de: http://www2.uol.com.br/vivermente/artigos - Acesso em 04/06/2009 
 
QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que completa  
corretamente as lacunas pontilhadas das linhas 02, 
07 e 35 na ordem em que aparecem. 
 
A) nos quais – à – às 
B) aos quais – à – a 
C) em que – a – as 
D) dos quais – à – do que 
E) os quais – na – de que 
 
 
 
 

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que completa 
correta e respectivamente as lacunas tracejadas das 
linhas 10, 31 e 35. 
 
A) desapercebidas – invoca – filantropo 
B) despercebidas – evoca – misantropo  
C) desinformadas – convoca – filantropo 
D) desatentas – avoca – misantropo 
E) desprevenidas – chama – filantropo 
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QUESTÃO 03 – Quando se lê que o dinheiro é uma 
ficção (linha 04), pode-se inferir que 
 
A) é a partir dos  textos ficcionais que refletimos 

sobre o poder simbólico, porém terrível,  do 
dinheiro. 

B) personagens repulsivas e patéticas das obras de 
ficção costumam apresentar obsessão pelo 
dinheiro. 

C) o valor do dinheiro é abstrato e simbólico; tanto é 
assim que uma moeda ou uma nota de dinheiro 
de valor irrisório não desperta nosso interesse. 

D) o dinheiro, na verdade, é algo sujo e corruptor; 
nós é que lhe atribuímos valor e importância. 

E) os grandes escritores, por causa disso, sempre 
usaram esse tema nas suas obras. 

 
 
QUESTÃO 04 – Sobre o texto foram feitas as 
seguintes considerações. 
 

I – Honoré de Balzac (linha 11), Fiódor 
Dostoievski (linha 11) e William Shakespeare (linha 
14) foram escritores notáveis, mas todos viviam 
atolados em dívidas. 

II – Na Idade Média, os judeus eram um povo 
desprezado e marginalizado por causa de sua religião 
e de sua pobreza. 

III – Jean Baptiste Molière (linha 22) e 
Charles Dickens (linha 29) escreveram obras que 
retratam a mesquinharia humana, mas – ao final 
delas – o bem triunfa sobre o mal. 

IV – De acordo com Freud (linha 06), na vida 
adulta, a preocupação com o dinheiro corresponde a 
uma das principais características da fase anal, uma 
etapa do desenvolvimento infantil. 
 
Quais encontram suporte no texto? 
 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas I e III. 
C) Apenas II e III. 
D) Apenas III e IV. 
E) I, II, III e IV. 
 
 
QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que contém 
uma informação incorreta a respeito do texto. 
 
A) Muitos escritores, do passado e da atualidade,  

passam por problemas relacionados a dinheiro. 
B) O Brasil, em outros tempos, passou por períodos 

de grande desvalorização da moeda. 
C) Casualmente ou não, todos os escritores que 

trataram da avareza em suas obras tinham 
problemas financeiros. 

D) Na Idade Média, a prática da usura era proibida 
aos cristãos, mas isso não os impedia de pegar 
empréstimos de usurários.   

E) Nas obras de Charles Dickens, os avarentos 
costumam aparecer. 

  
 
 
 

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que propõe 
uma substituição para as expressões Embora  (linha 
01) e mesmo porque  (linha 10), respectivamente,  
sem provocar alterações sintáticas nem semânticas 
no texto. 
 
A) Apesar de – se bem que 
B) Mesmo que – já que  
C) Ainda que – inclusive 
D) Não obstante – apesar de que 
E) Contudo - pois 
 
 
QUESTÃO 07 – O advérbio ali (linha 02), e os 
pronomes -las (linha 03) e Isso (linha 03) referem-se, 
respectivamente, a 
 
A) nas sarjetas das ruas (linha 02) – moedas (linha 

02) –  Era muito comum ver moedas nas sarjetas 
das ruas; ali ficavam porque valiam tão pouco que 
ninguém se dava ao trabalho de abaixar-se para 
apanhá-las (linhas 02 a 03). 

B) ruas (linha 02) – sarjetas (linha 02) - ninguém se 
dava ao trabalho de abaixar-se para apanhá-las 
(linha 03). 

C) sarjetas (linha 02) – moedas (linha 02) –  ninguém 
se dava ao trabalho (linha 03). 

D) moedas (linha 02) – moedas (linha 02) – um fato 
básico da economia e da vida social  (linha 04). 

E) nas sarjetas (linha 02) – ruas (linha 02) – o 
dinheiro é uma ficção (linha 04) 
 
 

Instrução – Considere a seguinte frase, retirada 
do texto, para resolver as questões 08 e 09.  
 

Não é de admirar que avarentos tenham dado 
grandes personagens da ficção. (linhas 12 e 13 do 
texto) 

 
QUESTÃO 08 – A forma verbal tenham dado pode 
ser substituída, desconsiderando-se possíveis 
alterações semânticas, por qualquer das alternativas  
seguintes, EXCETO: 
 
A) deram 
B) derem 
C) deem 
D) vieram a dar 
E) dão 
 
 
QUESTÃO 09 – A expressão que substitui Não é de 
admirar que,  mantendo seu valor semântico, é 
 
A) É admirável que 
B) Não é notado que 
C) Não surpreende o fato de que 
D) Admiravelmente, 
E) Surpreendentemente, 
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QUESTÃO 10 – Sobre a pontuação do texto foram 
feitas as seguintes considerações. 
 

I – Na linha 07, a vírgula (1ª ocorrência) 
separa uma oração reduzida deslocada da oração 
principal. 

II – Na linha 11, o ponto-e-vírgula está 
separando orações coordenadas assindéticas. 

III – Na linha 16, os dois pontos introduzem 
uma explicação ao que foi apresentado antes. 

IV – A segunda vírgula da linha 17 e a vírgula 
da linha 18 separam uma expressão que tem a 
função de aposto. 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas I e III. 
C) Apenas I, II e III. 
D) Apenas II, III e IV. 
E) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 11 – Considere as seguintes 
possibilidades de substituições no texto. 
 

I – Na linha 03, se a palavra  trabalho for 
substituída pela expressão “perda de tempo”, criam-
se condições para ocorrência de crase. 

II – Na linha 16, se a expressão grupo dos 
judeus for substituída por “comunidade judaica”, 
criam-se condições para a ocorrência de crase. 

III – Na linha 10, se a palavra escritores for 
passada para o  feminino, criam-se condições para a 
ocorrência da crase. 

IV – Na linha 27, se a forma verbal unir fosse 
substituída por “casar”, não haveria necessidade de 
se fazerem outras alterações na frase para se manter 
a correção sintática. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas I, II e III. 
C) Apenas II e III. 
D) Apenas III e IV. 
E) I, II, III e IV. 
 
 
QUESTÃO 12 – Assinale a alternativa em que a 
palavra porque está  aplicada tal qual o segmento 
(...) ali ficavam porque valiam tão pouco (...) (linhas 
02 e  03). 
 
A) A razão porque se atrasou é particular. 
B) Atrasou-se porque teve um contratempo. 
C) Não sabemos porque motivo ele atrasou-se. 
D) Ontem, porque você se atrasou? 
E) Não sabemos o porque de tanto atraso. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 – No texto, ele (linha 05) remete a 
dinheiro (linha 04); o pai da psicanálise (linha 07) 
remete a Freud  (linha 06) e muitos deles (linha 10) 
remete a  escritores (linha 10). Esse processo de 
substituição necessário para a construção orgânica 
de um texto, denomina-se 
 
A) coesão. 
B) coerência. 
C) clareza. 
D) concisão. 
E) correção. 
 
 
QUESTÃO 14 – Como se pode ver em todas essas 
obras, a obsessão pelo dinheiro resulta de uma 
personalidade repulsiva ou patética. (linhas 40 e 41) 
Assinale a alternativa em que o termo destacado 
apresenta o mesmo valor semântico que na frase 
acima. 

 
A) Ele é rápido como um raio. 
B) Como seu irmão, ele também escolheu a 

medicina. 
C) Como o médico prescreveu-lhe repouso, ficou em 

casa. 
D) Ele não era tão ingênuo  como sua irmã. 
E) Como disse o professor, amanhã não haverá 

aula. 
 
 
QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa que apresenta 
uma palavra cujo sentido destoa do sentido das 
demais. 
 
A) Avareza (título) 
B) avarento (linha 09) 
C) caricatural (linha 09) 
D) mesquinho (linha 23) 
E) sovina (linha 38)  
 
 
QUESTÃO 16 – A palavra avareza é grafada com Z 
por determinação de uma regra ortográfica; essa 
mesma regra está corretamente aplicada em  todas 
as palavras a seguir, EXCETO: 
 
A) pequenez 
B) poetiza 
C) grandeza 
D) destreza 
E) beleza 
 
QUESTÃO 17 – Se a palavra poder (linha 41) for 
passada para plural, quantas outras palavras, em 
toda a frase, deveriam ser modificadas para efeito de 
concordância? 
 
A) Nove. 
B) Oito. 
C) Sete. 
D) Seis. 
E) Cinco. 
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QUESTÃO 18 – Assinale a alternativa que NÃO 
apresenta uma palavra com prefixo de negação. 
 
A) desprezado (linha 16)  
B) inadimplente (linha 20) 
C) desesperado (linha 20) 
D) inquietar (linha 26) 
E) insensível (linha 31) 
 
QUESTÃO 19 – A vírgula da linha 40 ocorre pela 
mesma razão que a vírgula da linha 
 
A) 04. 
B) 12 (primeira ocorrência). 
C) 13 (primeira ocorrência). 
D) 22 (primeira ocorrência). 
E) 23 (primeira ocorrência). 
 
 
QUESTÃO 20 – Assinale a alternativa em que a regra 
que  justifica o acento gráfico está incorreta. 
 
A) têm (linha 13) – oxítona terminada em em. 
B) contraídas (linha 17) – i tônico em hiato com a 

vogal anterior. 
C) dívidas (linha 20) – proparoxítona 
D) Além (linha 30) – oxítona terminada em em em. 
E) Félix (linha 45) – paroxítona terminada em x. 
 
 
 

TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO 
 
QUESTÃO 21 – De acordo com o Código Civil 
Brasileiro, em relação ao casamento, indique a 
alternativa incorreta:  
 
A) o casamento estabelece comunhão plena de vida, 

com base na igualdade de direitos e deveres 
entre os cônjuges. 

B) quando os nubentes tiverem entre 16 e 18 anos, é 
necessária a autorização de seus  pais ou de 
seus representantes  legais para a realização do 
casamento. 

C) excepcionalmente, será permitido o casamento de 
quem ainda não alcançou a idade núbil, pra evitar 
imposição ou cumprimento de pena criminal  ou 
em caso de gravidez. 

D) nos casos em que o nubente depende de 
autorização dos pais para a realização do 
casamento, se for verificada a divergência entre 
estes, é assegurada a possibilidade de recorrer 
ao juiz para solução do desacordo. 

E) a autorização para o casamento, uma vez 
concedida, não admite revogação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 22 – O prazo para ser intentada a ação  
de anulação do casamento por erro essencial sobre a 
pessoa do outro cônjuge, a contar da celebração do 
casamento, é de: 
 
A) 180 dias. 
B) 1 ano. 
C) 2 anos. 
D) 3 anos. 
E) 4 anos. 
 
 
QUESTÃO 23 – De acordo com o disposto na Lei do 
Divórcio (Lei nº 6515/77), é correto afirmar que: 
 
A) o divórcio não modificará os direitos e deveres 

dos pais em relação aos filhos. 
B) os alimentos devidos pelos pais e fixados na 

sentença não poderão ser alterados 
posteriormente, pois são definitivos. 

C) a sentença definitiva de divórcio produz efeitos 
imediatos. 

D) os cônjuges divorciados poderão restabelecer a 
união conjugal renunciando aos efeitos do 
divórcio. 

E) a separação judicial e o divórcio são figuras 
jurídicas equivalentes. 

 
 
QUESTÃO 24 – De acordo com o Código Penal, não 
é considerada pena restritiva de direito: 
 
A) prestação de serviços à comunidade. 
B) detenção em regime semi-aberto. 
C) limitação de fim de semana. 
D) interdição temporária de direitos. 
E) perda de bens e valores. 
 
 
QUESTÃO 25 – Em relação à suspensão  condicional 
da pena, é  incorreto afirmar que: 
 
A) para a sua aplicação  o condenado não deve ser 

reincidente em crime doloso. 
B) deve ser verificada a conduta social e 

personalidade  do condenado. 
C) para a concessão deste benefício não pode o 

condenado ter sofrido anteriormente condenação 
em pena de multa. 

D) a suspensão condiciona da pena não se estende 
às penas restritivas de direitos nem à multa. 

E) a suspensão condicional da pena poderá ser 
revogada, se presente a condições legais para a 
sua revogação. 

 
 
QUESTÃO 26 – Não é considerado órgão do Poder 
Judiciário do Estado: 
 
A) o Tribunal de Justiça. 
B) o Tribunal de Alçada. 
C) os Juizados Especiais. 
D) os Tribunais do Júri. 
E) os Juízes de Direito. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
QUESTÃO 27 – São sintomas relacionados à 
demência, dentre outros: 
 

I. Comprometimento da linguagem. 
II. Comprometimento do juízo; 

III. Perda dos conhecimentos; 
IV. Expressões emocionais inadequadas; 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas I, II e III. 
E) I, II, III e IV. 
 
 
QUESTÃO 28 – A avaliação de um paciente com 
suspeita clínica de demência deve incluir:  
 

I. História clínica, principalmente após o 
aparecimento dos sintomas; 

II. Exame clínico neurológico; 
III. Entrevista psiquiátrica; 
IV. Exames laboratoriais para determinar a 

coexistência de outras doenças: exames de 
sangue, exames para a tireóide, dosagem de 
vitamina B¹², eletroencefalograma, tomografia 
computadorizada do cérebro, avaliação 
toxológica, entre outros. 

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

QUESTÃO 29 – Apesar da etiologia do Delirium 
ser multifatorial, as drogas costumam ser uma das 
causas importantes. Quase toda a droga pode 
causar o prejuízo cognitivo em indivíduos 
suscetíveis; entretanto, determinadas classes são 
geralmente mais implicadas. Podem ser 
causadores do Delirium, exceto: 
 
A) analgésicos. 
B) benzodiazepínicos. 
C) opióides.  
D) anticolinérgicos. 
E) antidepressivos tricíclicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 – O Delirium associado com 
abstinência de determinada substância desenvolve-se 
à medida que as concentrações da substância nos 
tecidos e líquidos corporais diminuem após a redução 
ou término de um uso prolongado e habitualmente em 
altas doses de certas substâncias. Sobre esse 
assunto, analise as afirmações abaixo. 
 

I – A duração do Delirium tende a variar de 
acordo com a meia-vida da substância envolvida: 
substâncias de ação mais longa em geral estão 
associadas com síndrome de abstinência mais 
prolongada. 

II – O Delirium por Abstinência de Substância 
pode persistir por apenas algumas horas ou por até 2-
4 semanas. 

III – O Delirium por Intoxicação com 
Substância pode ocorrer com as seguintes 
substâncias: álcool, fenciclidina, canabinóides, dentre 
várias outras. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 
 
 
 
 
QUESTÃO 31 – A demência tem uma progressão 
variável; alguns casos evoluindo de forma rápida, em 
3 a 6 meses, ou outras o quadro pode durar de 1 a 2 
anos. Os sintomas da demência por HIV podem ser 
agrupados em 3: cognitivos, motores e 
comportamentais. São exemplos de sintomas 
comportamentais, exceto: 
 
A) Mudança de personalidade.  
B) Ganho de apetite. 
C) Isolamento. 
D) Apatia.  
E) Alucinações. 
 
 
 
QUESTÃO 32 – Em relação à Demência 
Frontotemporal, é incorreto afirmar que: 
 
A) O início é entre 35 e 50 anos. 
B) A incidência é igual em homens e mulheres. 
C) A evolução média de 8 anos. 
D) Há distúrbio comportamental e de personalidade 

importantes. 
E) Atrofia frontal e/ou temporal unilateral ou bilateral. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Execução: FUNDATEC                                                                                    Médico Judiciário Classe R – Psiquiatria 7 

QUESTÃO 33 – São medicamentos indicados no 
tratamento do alcoolismo, exceto: 
 
A) Naltrexona. 
B) Fenitoína. 
C) Acamprosato. 
D) Ondansetrona. 
E) Dissulfiram. 

 
 
 
QUESTÃO 34 – Quanto ao abuso e dependência do 
álcool, analise as afirmações que seguem. 
 

I – No uso agudo, o álcool tende a 
comprometer a atenção, memória e funções 
executivas. 

II – O abusador de álcool, durante o período 
de intoxicação, tende a apresentar um estado de 
confusão mental e diminuição do nível de atenção, 
bem como déficits na maioria das áreas cognitivas 
examinadas. 

III – Indivíduos que fazem uso crônico do 
álcool, porém assintomáticos do ponto de vista 
neurológico, jamais apresentam disfunções em áreas 
pré-frontais do cérebro. 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 
 
 
 
QUESTÃO 35 – São problemas psiquiátricos 
causados pelo alcoolismo: 
 

I - Delirium Tremens. 
II - Wernicke-Korsakoff (síndrome amnéstica). 
III - Síndrome Demencial Alcoólica. 

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

QUESTÃO 36 – A internação hospitalar de paciente 
em tratamento pelo uso de álcool pode ser necessária 
quando o paciente apresentar: 

 
I - condições médicas ou psiquiátricas que requeiram 
observação constante (estados psicóticos graves, 
ideação suicida ou homicida, debilitação ou 
abstinência grave). 

II - inabilidade para cessar o uso de drogas, 
apesar dos esforços terapêuticos. 

III - ausência de adequado apoio psicosocial, 
podendo facilitar o início da abstinência. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 
 
 
 
QUESTÃO 37 – São efeitos colaterais relacionados 
ao bloqueio de receptores anticolinérgicos, exceto: 
 
A) Taquicardia. 
B) Diminuição de peso 
C) Boca seca. 
D) Vista turva. 
E) Constipação. 
 
 
 
QUESTÃO 38 – Em relação ao Sonambulismo e ao 
Terror Noturno, são feitas as seguintes afirmações. 

 
I – Não há riscos de ocorrer ferimentos. 
II – Normalmente os episódios ocorrem no 

início da noite. 
III – Pode ocorrer confusão mental ao 

despertar e ocorrer mínima recordação quanto ao 
acontecido. 
 
Quais estão incorretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 
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QUESTÃO 39 – Em relação ao Terror Noturno, 
analise as características abaixo. 
 

I – O aspecto central é o despertar parcial 
com grito aterrorizado e a expressão de intenso 
medo, podendo estar com o coração acelerado, 
respiração ofegante, sudorese abundante e pupilas 
dilatadas.  

II – Entre o grito e o restabelecimento passam 
em média dez minutos, durante os quais o indivíduo 
não responde aos apelos externos.  

II – As recordações dos sonhos, quando 
existem, são fragmentadas. Após o episódio o 
indivíduo pode voltar a dormir novamente, sem 
despertar nem se recordar do que houve.  
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas a I. 
B) Apenas a II. 
C) Apenas a III. 
D) Apenas a I e a II. 
E) A I, a II, e a III. 
 
 
QUESTÃO 40 – Para o tratamento da insônia podem 
ser utilizados alguns medicamentos, dentre os quais, 
listam-se abaixo: 
 

I – Tryptanol®. 
II – Amytril®. 
III – Stilnox®. 

 
Quais estão corretos? 
 
A) Apenas o I. 
B) Apenas o II. 
C) Apenas o III. 
D) Apenas o II e o III. 
E) O I, o II e o III. 
 
 
QUESTÃO 41 – O abuso sexual na infância tem sido 
relacionado a severas consequências para o 
desenvolvimento infantil, incluindo prejuízos 
cognitivos, emocionais, comportamentais e sociais.  
Crianças vítimas de abuso sexual podem apresentar 
uma variedade de transtornos psicopatológicos. 
Dessa forma, analise com V os transtornos que 
podem ocorrer e com F os que não podem ocorrer 
com o abuso sexual na infância. 
 
(   ) transtorno de estresse pós-traumático  
(   ) depressão 
(   ) transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade  
(   ) comportamento delinqüente  
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 
 
A) V – V – F – F 
B) V – V – V – V 
C) F – V – V – V  
D) F – F – F – V 
E) V – F – V – F 

QUESTÃO 42 – A característica comum dos 
Transtornos Somatoformes é a presença de sintomas 
físicos que sugerem uma condição médica geral. A 
respeito desse assunto, analise as assertivas que 
seguem. 
 

I - O Transtorno Dismórfico Corporal é a 
preocupação com um defeito imaginado ou 
exagerado na aparência física. 

II - O Transtorno de Somatização Sem Outra 
Especificação é incluído para a codificação de 
transtornos com sintomas somatoformes que não 
satisfazem os critérios para qualquer um dos 
Transtornos Somatoformes. 

III - O Transtorno Somatoforme Indiferenciado 
caracteriza-se por queixas físicas inexplicáveis, com 
duração mínima de 15 meses, abaixo do limiar para 
um diagnóstico de Transtorno de Somatização. 
 
Quais estão incorretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 43 – No tratamento da esquizofrenia, são 
efeitos colaterais ao uso dos antipsicóticos: 
 

I – Efeitos extrapiramidais ou parkinsonismo.   
II – Efeitos anticolinérgicos.   
III – Dificuldades sexuais.   
IV – Acatisia. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas II e III. 
C) Apenas I, II e III. 
D) Apenas I, II e IV. 
E) I, II, III e IV. 
 
 
 
QUESTÃO 44 – São benefícios do tratamento 
medicamentoso da esquizofrenia, exceto: 
A) Elimina vozes, visões e o falar consigo mesmo  
B) Elimina as crenças entranhas e falsas (delírios).  
C) Aumenta a tensão e agitação.  
D) Ajuda a pensar com clareza e a concentrar-se 

melhor.  
E) Reduz os medos, a confusão e a insônia.  
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QUESTÃO 45 – Em relação à Doença de Alzheimer 
(DA), analise as afirmações abaixo. 
 

I - A população mais afetada pela DA 
pertence à faixa etária geriátrica devendo-se, 
portanto, levar em conta as peculiaridades clínicas 
desse grupo especial de pacientes. 
II - A farmacocinética e a farmacodinâmica 
modificam-se com o processo de envelhecimento. 
Vários sistemas apresentam desempenho funcional 
diminuído alterando a absorção, distribuição e 
metabolismo das drogas.  

III - Algumas regras sempre são úteis quando 
se prescreve para pacientes idosos: iniciar com doses 
pequenas e ir aumentando devagar, introduzir uma 
medicação por vez e evitar ao máximo a polifarmácia.  

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas a I. 
B) Apenas a II. 
C) Apenas a III. 
D) Apenas a I e a II. 
E) A I, a II, e a III. 
 
 
 
QUESTÃO 46 – Em relação ao uso de álcool, pode-
se afirmar: 
 

 I – uma dose padrão contem 12 gramas de 
álcool puro, o que equivale a 150 ml de vinho, 350ml 
de cerveja ou 45 ml de destilado. 

 II – para homens até 65 anos de idade, 
consumo de risco significa mais de 14 doses por 
semana ou mais de 4 doses por ocasião. 

 III – indivíduos com uso recorrente, em 
situações perigosas, são caracterizados como tendo 
uso nocivo de álcool. 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas II e III. 
D) Apenas I e III. 
E) I, II e III. 
 
 
 
 
QUESTÃO 47 – O tempo de meia-vida do Midazolam 
é de: 
 
A) 0,5 a 1 hora 
B) 1 a 2 horas 
C) 1,5 a 2,5 horas 
D) 2 a 4 horas 
E) 4 a 6 horas 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 48 – São Benzodiazepínicos ditos 
hipnóticos aqueles possuidores de um efeito de 
sedação rápida e meia-vida plasmática curta o 
suficiente para restringir sua atuação ao período 
noturno, exceto 
 
A) FLURAZEPAM  
B) ZALEPLON 
C) NITRAZEPAM  
D) ESTAZOLAM  
E) ZOLPIDEM  
 
QUESTÃO 49 – Em relação ao tratamento de 
indivíduo com transtorno bipolar do humor, que faz 
uso indevido de substâncias psicoativas, analise as 
afirmações abaixo. 
 

I - Em pacientes com transtorno bipolar do 
humor e dependência de substâncias psicoativas, a 
utilização de qualquer tipo de estabilizador do humor 
contribui para a redução e melhora do padrão de 
consumo. 

II - O lítio, mesmo considerado a melhor 
opção terapêutica para o transtorno bipolar em sua 
forma pura, é significativamente menos eficaz entre 
bipolares com dependência de álcool e drogas. 

III - O valproato e o divalproato de sódio são 
alternativas eficazes ao lítio, pois além de sua ação 
estabilizadora do humor, ambos têm-se mostrado 
capazes de diminuir a impulsividade, os 
comportamentos explosivos e a fissura em usuários 
de álcool e cocaína. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 
 
QUESTÃO 50 – Os portadores de insônia podem 
apresentar um perfil de abuso de hipnóticos para 
alívio de seus sintomas (padrão de abuso como 
tratamento) combinando diferentes hipnóticos e em 
menor grau com aumento de doses. O outro tipo de 
abuso é realizado por pacientes que buscam no 
abuso de hipnóticos outros efeitos que não 
relacionados diretamente com o alívio dos sintomas 
de insônia.  É considerado padrão de abuso como 
droga quando: 
 

I – A medicação é usada em detrimento de 
outras alternativas terapêuticas não farmacológicas.  

II – A duração do uso e padrão de uso não é 
limitado ao contexto de tratamento.  

III – É utilizado em doses acima das doses 
terapêuticas. 
 

Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 
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QUESTÃO 51 – Das opções abaixo, qual não 
corresponde a  fator de risco para o desenvolvimento 
de delirium no idoso? 
 
A) déficit cognitivo prévio. 
B) suporte social adequado. 
C) estresse psicológico. 
D) doença grave. 
E) déficit sensorial. 
 
 
 
QUESTÃO 52 – Pacientes geriátricos com queixas 
relacionadas ao sono mostram uma associação 
significativa com o diagnóstico de depressão. Sobre 
esse assunto, analise as assertivas abaixo, marcando 
V para as verdadeiras e F para as falsas. 
 
(    ) A larga utilização de drogas hipnóticas em 
contraste com a mínima utilização de antidepressivos 
sugere que as queixas de sono são abordadas de 
maneira separada, não sendo consideradas dentro do 
repertório de sintomas depressivos.  
(    ) Esta situação é compatível com uma baixa 
sensibilidade diagnóstica da depressão entre médicos 
generalistas.  
(    ) Todo paciente geriátrico com queixa 
relacionada ao sono deve ser avaliado quanto a 
possibilidade de depressão, devendo a terapêutica 
considerar a doença depressiva como um todo e não 
apenas algum sintoma isolado. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 
 
A) F – F – F  
B) V – V – V 
C) V – F – V 
D) F – V – F 
E) F – F – V 
 
 
QUESTÃO 53 – Em relação a depressão no idoso, 
afirma-se que: 
 

I - Pode apresentar-se mascarada por 
sintomas somáticos. 

II - Encontra-se frequentemente associada a 
outras enfermidades como a doença de 

Huntington. 
III - Pode ser confundida com um quadro 

demencial. 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 
 
 
 
 

QUESTÃO 54 – Alguns cuidados devem nortear a 
utilização de substâncias psicotrópicas no controle do 
sono: usar doses pequenas (mínima dose eficiente) e 
de maneira intermitente. Os psicotrópicos melhores 
são aqueles de mais rápida eliminação, tais como, 
exceto: 
 
A) Norpramin 
B) Triazolam. 
C) Zolpidem. 
D) Midazolan. 
E) Dormonid  
 
 
QUESTÃO 55 – Quanto ao manejo farmacológico em 
um paciente em crise, são feitas as seguintes 
afirmações. 
 

I - Quando for necessário utilizar medicação 
deve-se valer do princípio da  tranqüilização máxima 
com mínima sedação.   

II - Pacientes que já estão em tratamento 
devem receber dose adicional da mesma medicação. 

III - Antipsicóticos de alta potência são as 
drogas habituais de escolha, que embora causem 
maiores efeitos colaterais extrapiramidais, estes são 
mais facilmente tratáveis com antiparkinsonianos.   
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 56 – Em relação às psicoterapias, analise 
as afirmações abaixo. 
 

I – Nas psicoses reativas e transitórias 
(psicoses leves e passageiras que se instalam como 
reação a acontecimentos traumáticos da vida), ao 
lado dos medicamentos, deve-se utilizar a 
psicoterapia. 

II – Nas psicoses graves (esquizofrenia, 
psicose maníaco-depressiva, deterioração mental 
progressiva e outras), só está indicada a psicoterapia 
de apoio e a psicoterapia familiar. 

III – Psicoterapia de apoio é uma forma de 
psicoterapia diretiva que visa a dar suporte emocional 
ao paciente, tranqüilizando, confortando, 
esclarecendo, acolhendo etc.  
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 
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QUESTÃO 57 – Todos os Transtornos de Ansiedade 
têm como manifestação principal um alto nível de 
ansiedade. Pode levar à evitação de situações sociais 
e um certo sofrimento antecipado o transtorno 
denominado 
 
A) Síndrome do Pânico. 
B) Transtorno Obsessivo-Compulsivo. 
C) Fobia Social. 
D) Distúrbio de Ansiedade Generalizada. 
E) Fobia Simples. 

 
 
 
 
QUESTÃO 58 – Sobre os transtornos alimentares são 
feitas as seguintes afirmações. 
 

I – A principal característica da bulimia 
nervosa são os episódios de comer-compulsivo; esse 
comportamento é caracterizado por ingestão de 
alimentos muito calóricos, de forma compulsiva até o 
limite da capacidade gástrica e num espaço de tempo 
inferior a duas horas. 

II - Algumas características da anorexia 
nervosa são: distorção da auto-imagem, dietas 
severas, prática excessiva de exercício físico, 
sensação de culpa após a ingestão de alimentos. 

III - As mulheres são largamente mais 
acometidas pela anorexia: entre 90 e 95% dos casos 
são mulheres. 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 
 
 
 
QUESTÃO 59 – São sinais de alto risco de suicídio, 
exceto: 
 
A) História de tentativa anterior. 
B) Controle deficiente de impulsos. 
C) Uso de drogas e ou álcool. 
D) Presença de sistemas de apoio social. 
E) Recente perturbação familiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 60 – Na Perícia Psiquiátrica, não excluem 
a imputabilidade penal: 
 

I - a emoção ou a paixão. 
II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo 

álcool ou substância de efeitos análogos. 
III -  é isento de pena o agente que, por 

embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou 
de força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, 
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do 
fato ou de determinar-se de acordo com esse 
entendimento. 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 61 – Alguns temas podem ser abordados 
na Psiquiatria Forense ou Psiquiatria Legal, dentre 
eles: 
 

I. Responsabilidade penal. 
II. Capacidade civil. 

III. Posse e guarda de filho menor. 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Todas as assertivas. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) Nenhuma das assertivas. 
 
 
 
QUESTÃO 62 – A Perícia Psiquiátrica abrange, na 
área penal, dentre outros (marque com V as 
afirmações verdadeiras e com F as falsas). 
 
(    ) A verificação da capacidade de imputação 
nos incidentes de insanidade mental. 
(    ) A verificação da capacidade de imputação 
nos incidentes de farmacodependência. 
(    ) Exames de cessação de periculosidade nos 
sentenciados à medida de segurança. 
(    ) Avaliação de transtornos mentais. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 
 
A) F – F – V – V  
B) V – F – V – F 
C) V – V – V – V  
D) F – V – V – V 
E) V – V – F – F  
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