
MÉDICO ESPECIALISTA PSIQUIATRA - ECR

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 -  A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de preenchimento 
do cartão de respostas. 

2 -  O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a 
ela não retornar, será eliminado. 

3 -  Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer 
na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em 
ata de suas respectivas assinaturas. 

4 -  Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões (Provas) e nem copiar 
o gabarito, pois a imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado 
em http:www.spdmpais.org.br na data prevista no cronograma. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

1-  Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que 
contém 60 questões objetivas, está completo.

2 -  Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente 
uma correta.

3 -  Confira se seus dados pessoais, o emprego escolhido, indicados no 
cartão de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, 
notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. 
Terminada a conferência, você deve assinar o cartão de respostas no 
espaço apropriado.

4 -  Confira atentamente se o emprego e o número do caderno que 
consta neste caderno de questões (Prova) é o mesmo do que consta 
em seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.

5 -  Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado.

6 -  Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada 
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

7 -  Os candidatos aos empregos de nível superior exceto os candidatos 
ao emprego de médico poderão entregar seus títulos ao final da 
prova objetiva no local indicado na escola onde está fazendo sua 
prova objetiva.

AGENDA 

  03/08/2014, PROVAS OBJETIVAS/
RECEBIMENTO DE TÍTULOS. 

 04/08/2014, Divulgação dos Gabaritos 
Preliminares e Disponibilização dos 
Exemplares das Provas Objetivas.

  06/08/2014, Disponibilização das Imagens dos 
Cartões de Respostas das Provas Objetivas.

  07/08 e 08/08/2014, Interposição de 
Recursos Administrativos quanto as questões 
das Provas Objetivas. 

 15/08/2014, Divulgação dos Gabaritos 
Definitivos Oficiais, Resultado das Notas 
Preliminares das Provas Objetivas.

  18/08/2014, Divulgação do Resultado Final 
das Notas das Provas Objetivas.

  19/08/2014, Divulgação dos Candidatos de 
Empregos de Nível Superior que terão os 
títulos analisados.

  19/08/2014, Relação dos Candidatos Convocados 
para a etapa de Avaliação Psicológica.

 23/08 e/ou 24/08/2014, AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA.

  25/08/2014, Divulgação da Nota Preliminar 
da Avaliação de Títulos.

  26/08 a 27/08/2014, Interposição de Recursos 
contra o Resultado da Nota Preliminar da 
Avaliação de Títulos.

  29/08/2014, Resultado Final da Nota Final 
da Avaliação de Títulos.

  28/08 a 29/08/2014, Solicitação de VISTAS 
DOS TESTES e/ou ENTREVISTA DEVOLUTIVA.

  26/08 a 27/08/2014, Interposição de 
Recursos contra Avaliação de Psicológica.

  08/09/2014, Divulgação do Resultado Final.

CADERNO: 1 

INFORMAÇÕES: 
 Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h 
 Internet: www.spdmpais.org.br 

 E-mail: spdm2014@biorio.org.br

CÓDIGO: MEP15

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Programa de Atenção Integral à Saúde

Organização Social de Saúde
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 

CORRELAÇÕES ESPÚRIAS
                                    José Paulo Kupfer, O Globo, 11/07/2014
 

Não bastasse a eliminação da seleção brasileira 
por um resultado humilhante, resta ter de conviver 
com as tentativas de uso político do desastre e de 
vinculá-lo à complicada situação da economia. 
Essas articulações, de um reducionismo lógico 
constrangedor, são comuns no país do futebol, 
sobretudo nos momentos como os de Copas do 
Mundo, em que a pátria calça chuteiras. Mas nem 
por isso fazem sentido e muito menos contribuem 
para que os verdadeiros problemas extracampo 
sejam devidamente diagnosticados e superados.
 Fazer uso político de um evento que mobiliza 
intensamente os brasileiros, com perdão do 
trocadilho, é do jogo, ainda mais sendo este um 
jogo que, por coincidência de calendários, sempre 
se joga em período de eleições gerais. Mas sugere-
se não embarcar na canoa furada das correlações 
entre futebol e política e muito menos tentar 
pegar carona no evento, mesmo no Brasil, onde 
o futebol foi redesenhado como arte e, assim, 
criativo, causou a impregnação da alma nacional. 

QUESTÃO 1
No primeiro período do texto, o autor se queixa por dois 
motivos básicos:

(A) a derrota da seleção brasileira de futebol e o uso 
político dessa derrota;

(B) o uso político da derrota e a vinculação dessa derrota 
à situação da economia;

(C) a vinculação da derrota à situação econômica e a 
complicada situação da economia brasileira;

(D) a complicada situação da economia brasileira e a 
convivência com tentativas de uso político dessa 
situação;

(E) as tentativas de uso político da atual situação 
econômica e a derrota da seleção brasileira de 
futebol.

QUESTÃO 2
O título do texto fala de “correlações espúrias”; essas 
correlações se realizam na ligação entre:

(A) esporte e economia;
(B) economia e política;
(C) política e eleições;
(D) eleições e política;
(E) política e esporte.

QUESTÃO 3
“Não bastasse a eliminação da seleção brasileira por 
um resultado humilhante, resta ter de conviver com 
as tentativas de uso político do desastre e de vinculá-
lo à complicada situação da economia”. O comentário 
INADEQUADO sobre os componentes desse segmento 
do texto é:

(A) há relações de concordância nominal entre 
substantivo e adjetivo de “seleção brasileira”;

(B) há ideia de obrigação no emprego da forma “ter de 
conviver”;

(C) há um complemento nominal em “do desastre”;
(D) há uma relação de sentido entre o pronome “lo” e o 

termo “uso político”;
(E) há a expressão de uma opinião no emprego do 

adjetivo “complicada”.

QUESTÃO 4
Segundo o autor, as “correlações espúrias” referidas no 
texto trazem uma consequência maléfica, que é:

(A) a visão reducionista dessas ligações;
(B) a consideração exagerada do valor do futebol;
(C) o ponto de vista de que a seleção é a pátria de 

chuteiras;
(D) a absoluta falta de sentido nessas correlações;
(E) a desconsideração dos verdadeiros problemas do país.

QUESTÃO 5
“Fazer uso político de um evento que mobiliza 
intensamente os brasileiros, com perdão do trocadilho, 
é do jogo, ainda mais sendo este um jogo que, por 
coincidência de calendários, sempre se joga em período 
de eleições gerais”. O trocadilho se refere ao emprego da 
seguinte expressão:

(A) mobiliza intensamente;
(B) é do jogo;
(C) uso político de um evento;
(D) coincidência de calendários;
(E) período de eleições gerais.
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QUESTÃO 6
“Fazer uso político de um evento”; essa frase poderia 
ser correta e adequadamente escrita de várias formas; a 
frase abaixo que não é uma reescritura adequada é:

(A) que fosse feito uso político de um evento;
(B) que seja feito uso político de um evento;
(C) que se faça uso político de um evento;
(D) que se fizesse uso político de um evento;
(E) que se for feito uso político de um evento.

QUESTÃO 7
O seguinte segmento do texto utiliza uma variedade 
coloquial de linguagem:

(A) “Fazer uso político de um evento que mobiliza 
intensamente os brasileiros”;

(B) “... ainda mais sendo este um jogo que, por 
coincidência de calendários, sempre se joga em 
período de eleições gerais”;

(C) “Mas sugere-se não embarcar na canoa furada das 
correlações entre futebol e política...”;

(D) “... mesmo no Brasil, onde o futebol foi redesenhado 
como arte e, assim, criativo, impregnou a alma  
nacional”;

(E) “Não bastasse a eliminação da seleção brasileira por 
um resultado humilhante...”.

QUESTÃO 8
Em todas as opções abaixo há um par de palavras 
retiradas do texto; a opção em que as classes de palavras 
apresentam-se em ordem diferente das demais é:

(A) complicada situação;
(B) seleção brasileira;
(C) resultado humilhante;
(D) uso político;
(E) reducionismo lógico.

QUESTÃO 9
O termo sublinhado que exerce uma função sintática 
diferente das demais é:

(A) “Fazer uso político de um evento”;
(B) “Não bastasse a eliminação da seleção brasileira”;
(C) “tentativas de uso político do desastre”;
(D) “sempre se joga em período de eleições gerais”;
(E) “causou a impregnação da alma nacional”.

QUESTÃO 10
O autor do texto defende uma série de ideias no texto; 
entre essas ideias está a de que:

(A) o futebol é prejudicial ao debate político importante;
(B) o futebol não deve ser utilizado no debate político;
(C) o futebol brasileiro atravessa um momento de grave 

crise;
(D) a derrota humilhante deveria provocar a demissão da 

comissão técnica;
(E) a pessoas que trabalham na imprensa deveriam ser 

mais cuidadosas.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

QUESTÃO 11
A vigilância epidemiológica tem como objetivos, EXCETO:

(A) Controlar ou prevenir as doenças infectocontagiosas 
sob vigilância.

(B) Coletar sistematicamente as informações na rede de 
saúde ou fora dela.

(C) Educar mediante campanhas e esclarecimentos.
(D) Promover a educação alimentar e nutricional da 

população.
(E) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 12
No Brasil, a transição demográfica refere-se:

(A) à redução da mortalidade, principalmente por 
doenças infecciosas, acompanhada da não redução 
da fecundidade;

(B) ao processo de envelhecimento da população pela 
queda da fecundidade, mantido o decréscimo da 
mortalidade;

(C) ao grande crescimento populacional;
(D) ao êxodo rural (deslocamento ou migração de 

trabalhadores rurais em direção aos centros urbanos);
(E) à diminuição na taxa de fecundidade e declínio da 

expectativa de vida.

QUESTÃO 13
A percepção da saúde como direito de cidadania é um 
dado novo na história das políticas sociais brasileiras. Nesse 
contexto, a noção de saúde tende a ser percebida como:

(A) visão medicalizada da saúde de forma globalizada;
(B) expressão de decisão e gestão exclusiva do Estado;
(C) conjunto de condições coletivas de existência com 

qualidade de vida; 
(D) compreensão da saúde como um estado biológico;
(E) estado de ausência de doença.
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QUESTÃO 14
A fase inicial do processo de planejamento participativo 
de uma intervenção em educação voltada a uma 
comunidade é:

(A) identificar os recursos disponíveis para o 
desenvolvimento da intervenção;

(B) determinar o conteúdo programático;
(C) definir a situação-problema a partir de diagnóstico 

previamente realizado pelo próprio profissional 
responsável pela intervenção;

(D) selecionar os métodos e as técnicas pedagógicas a 
serem adotadas;

(E) identificar o problema e determinar suas causas e 
consequências em conjunto com a comunidade.

QUESTÃO 15
O alto consumo de frutas, vegetais frescos, cereais e 
peixe, aliado ao baixo consumo de carnes vermelhas e 
de bebidas alcoólicas, está associado ao baixo risco de 
desenvolver câncer de:

(A) estômago;
(B) esôfago;
(C) cólon;
(D) fígado;
(E) cavidade oral.

QUESTÃO 16
Devido a sua grande extensão territorial, o Brasil 
apresenta uma distribuição geográfica diferente para 
algumas de suas principais doenças endêmicas; em 
relação ao tema, assinale a afirmativa correta:

(A) A maior prevalência da infecção chagásica está na 
região da Amazônia Legal e Sul.

(B) As hantaviroses são consideradas doenças emergentes 
nas Américas.

(C) Os poucos casos de febre amarela foram registrados 
na região Sul.

(D) A leptospirose tem como principal medida preventiva 
a imunização.

(E) O tétano umbilical no sexo feminino é um fator de 
mau prognóstico.

QUESTÃO 17
O maior risco de morte na população de 25 a 44 anos 
para ambos os sexos são as:

(A) causas externas;
(B) neoplasias;
(C) doenças do aparelho circulatório;
(D) causas mal definidas;
(E) doenças do aparelho respiratório.

QUESTÃO 18
A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter:

(A) majoritário;
(B) minoritário;
(C) obrigatório;
(D) complementar;
(E) normativo.
 

QUESTÃO 19
O campo de atuação do SUS inclui a execução de ações 
de, EXCETO:

(A) vigilância sanitária;
(B) saneamento ambiental;
(C) vigilância epidemiológica;
(D) saúde do trabalhador;
(E) assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

QUESTÃO 20
Segundo a Lei 8.080-90, constitui um critério para a 
definição de valores a serem transferidos a Estados, 
Distrito Federal e municípios:

(A) o perfil epidemiológico da população;
(B) a eficiência na arrecadação de impostos;
(C) a alta cobertura do setor privado de saúde;
(D) a participação paritária dos usuários no conselho de 

saúde;
(E) a redução do déficit público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
O rebaixamento do nível de consciência é um sintoma de 
grande importância para o diagnóstico de

(A) esquizofrenia;
(B) demências;
(C) delirium;
(D) transtorno obsessivo-compulsivo;
(E) autismo.

QUESTÃO 22
A eletroconvulsoterapia está indicada para o tratamento 
de:

(A) transtorno de personalidade borderline;
(B) demência de Alzheimer;
(C) transtorno do Pânico;
(D) abuso de substâncias;
(E) catatonia.
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QUESTÃO 23
Tratamento indicado para pacientes com transtorno 
obsessivo-compulsivo:

(A) inibidores da receptação de serotonina e terapia 
cognitivo-comportamental;

(B) estabilizadores do humor e psicanálise;
(C) IMAO e exercícios físicos;
(D) benzodiazepínicos e ECT;
(E) antipsicóticos e terapia ocupacional.

QUESTÃO 24
Podem produzir depressão como efeito colateral os 
seguintes medicamentos:

(A) prolopa, dipirona e lítio;
(B) interfernon, reserpina e corticosteroides;
(C) amitriptilina, cafeína e carbamazepina;
(D) haloperidol, penicilina e paracetamol;
(E) selegilina, baclofeno e fosfatidilserina.

QUESTÃO 25
Considerado um sintoma de primeira ordem de Kurt 
Schneider:

(A) desrealização;
(B) alucinações liliputianas;
(C) perplexidade;
(D) vozes comentando os atos do paciente;
(E) ambivalência afetiva.

QUESTÃO 26
A terapia com carbonato de lítio está contraindicada em 
pacientes com:

(A) lesão renal;
(B) insuficiência cardíaca compensada;
(C) glaucoma de ângulo aberto;
(D) prostatite;
(E) cólon irritável.

QUESTÃO 27
A fuga de ideias é uma alteração de pensamento típica 
dos quadros de:

(A) esquizofrenia;
(B) transtorno obsessivo-compulsivo;
(C) mania;
(D) depressão;
(E) histeria.

QUESTÃO 28
As alterações da sensopercepção normalmente 
experimentadas nas psicoses tóxicas são chamadas de:

(A) ilusões catatímicas;
(B) alucinoses;
(C) pseudo-alucinações;
(D) alucinações verdadeiras;
(E) pareidolias.

QUESTÃO 29
O benzodiazepínico indicado para uso em pacientes com 
insuficiência hepática é:

(A) diazepam;
(B) midazolan;
(C) alprazolan;
(D) clordiazepoxido;
(E) lorazepam.

QUESTÃO 30
Em relação à abstinência aguda alcoólica, NÃO está 
correto afirmar que:

(A) um dos sintomas iniciais mais frequentes da 
abstinência é o tremor agudo afetando as mãos, 
pernas e tronco;

(B) entre os sintomas iniciais da abstinência estão a 
ansiedade leve e o distúrbio do sono;

(C) os sintomas caracteristicamente aparecem ao 
entardecer;

(D) podem ocorrer náusea, vômito, taquicardia e 
sudorese, confusão e crise convulsiva; 

(E) se o paciente ingerir bebida alcóolica, os sintomas 
desaparecem rapidamente.

QUESTÃO 31
Quando se deseja substituir a fluoxetina por um 
antidepressivo IMAO, deve-se esperar o tempo de:

(A) 6 semanas;
(B) 2 semanas;
(C) 6 meses;
(D) 24 horas;
(E) 72 horas.
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QUESTÃO 32
Um padrão global de indiferença às relações sociais, 
variação restrita de experiências e expressões emocionais, 
é característico do transtorno de personalidade:

(A) paranoide;
(B) antissocial;
(C) esquizoide;
(D) histriônico;
(E) borderline.

QUESTÃO 33
Dos antidepressivos a seguir, possuem ação predominante 
sobre o sistema serotoninérgico são:

(A) bupropiona e imipramina;
(B) fluoxetina e clomipramina;
(C) mirtazapina e tranilcipramina;
(D) amitriptilina e tianeptina;
(E) reboxetina e agomelatina.

QUESTÃO 34
Paciente do sexo feminino, 17 anos, realiza exercícios 
físicos de forma exagerada, recusa alimentar-se na 
presença de outras pessoas e provoca  vômitos após  
as refeições, com perda ponderal de 35%, hipotermia 
(34,8 OC), amenorreia e pele seca. A hipótese diagnóstica 
mais provável é:

(A) bulimia;
(B) mania;
(C) histeria;
(D) anorexia nervosa;
(E) depressão.

QUESTÃO 35
A seguinte droga é utilizada para o tratamento da 
intoxicação por paracetamol:

(A) dissulfiram;
(B) flumazenil;
(C) interferon;
(D) acetilcisteína;
(E) micofenolato de sódio.

QUESTÃO 36
São totalmente incapazes de exercer os atos da vida civil, 
conforme o Código Civil de 2002:

(A) os ébrios habituais e os viciados em tóxicos;
(B) os indivíduos que apresentem transtornos mentais 

do tipo psicótico;
(C) os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo;
(D) os menores de 18 anos;
(E) os que, mesmo por causa transitória, não puderem 

exprimir sua vontade.

QUESTÃO 37
A alternativa abaixo mais eficaz no tratamento da 
intoxicação por lítio é

(A) hemodiálise;
(B) lavagem gástrica;
(C) hidratação;
(D) utilização de diuréticos;
(E) utilização de flumazenil.

QUESTÃO 38
Na doença de Gilles de la Tourette, os sintomas 
geralmente se iniciam na faixa etária de:

(A) 25 a 35 anos;
(B) 18 a 25 anos;
(C) 3 a 15 anos;
(D) 45 a 60 anos;
(E) mais de 65 anos.

QUESTÃO 39
O que o psiquiatra pretende observar ao solicitar que o 
paciente interprete um provérbio é:

(A) o pensamento delirante;
(B) o pensamento abstrato;
(C) o nível da ansiedade;
(D) o grau de escolaridade;
(E) a existência de alterações sensoperceptivas.

QUESTÃO 40
Na depressão, o mecanismo de defesa mais 
frequentemente utilizado é a:

(A) sublimação;
(B) formação reativa;
(C) projeção;
(D) introjeção;
(E) negação.
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QUESTÃO 41
Dentre os transtornos invasivos do desenvolvimento, 
aquele que acomete apenas crianças do sexo feminino é:

(A) autismo;
(B) transtorno de Asperger;
(C) psicose desintegrativa;
(D) síndrome de Heller;
(E) transtorno de Rett.

QUESTÃO 42
A síndrome de Otelo é caracterizada por:

(A) delírios de infestação;
(B) hipocondria;
(C) delírios de ciúmes;
(D) cinestesias;
(E) paranoia.

QUESTÃO 43
O quadro demencial que cursa com espasticidade, 
alterações do sono REM e hipersensibilidade aos 
antipsicóticos é:

(A) demência de Corpos de Lewy;
(B) demência de Alzheimer;
(C) demência frontotemporal;
(D) demência vascular;
(E) insônia familiar fatal.

QUESTÃO 44
Portadores de transtorno de personalidade antissocial 
apresentam maior risco de:

(A) depressão;
(B) abuso de drogas;
(C) apresentar episódios de pânico;
(D) autoagressividade;
(E) tentativa de suicídio.

QUESTÃO 45
Dentre as medicações utilizadas no tratamento das 
demências, a que apresenta como mecanismo de ação 
um antagonismo NMDA é a:

(A) donepezila;
(B) rivastigmina;
(C) galantamina;
(D) memantina;
(E) sertralina.

QUESTÃO 46
O paciente que afirma que a pessoa que pensa ser sua 
mãe é, na realidade, uma impostora, apresenta síndrome 
de:

(A) Ganser;
(B) Munchausen;
(C) Ekbom;
(D) Cotard;
(E) Capgras.

QUESTÃO 47
Alterações visuais incluindo bordas brancas ou halos em 
objetos escuros (“visão branca”) e distúrbios da visão 
colorida, normalmente com coloração amarela ou verde, 
e menos frequentemente, vermelho, marrom e azul, são 
sinais de intoxicação por:

(A) lítio;
(B) paracetamol;
(C) digitálicos;
(D) benzodiazepínicos;
(E) inibidores de receptação de serotonina.

QUESTÃO 48
Um paciente refere que seu pensamento é público, se 
negando a ser examinado pelo médico, alegando que 
este pode ler seus pensamentos. Este quadro representa 
uma alteração de:

(A) consciência do Eu;
(B) orientação;
(C) sensopercepção;
(D) estado de consciência;
(E) memória.

QUESTÃO 49
A droga que se mostra eficaz em pacientes com transtorno 
de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e que tem 
a meia-vida mais curta é a(o):

(A) clomipramina;
(B) metilfenidato;
(C) lisdexanfetamina;
(D) fluoxetina;
(E) bupropiona.
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QUESTÃO 50
Dentre as alternativas abaixo, marque aquela que NÃO é 
um sintoma fundamental (ou primário) de Bleuler:

(A) ambivalência;
(B) embotamento afetivo;
(C) autismo;
(D) sintomas catatônicos;
(E) afrouxamento da associações.

QUESTÃO 51
Em relação à terapia cognitiva podemos afirmar, EXCETO:

(A) Aaron Beck tem um papel importante em sua criação 
e divulgação;

(B) a avaliação do pensamento é uma de suas 
características;

(C) não deve ser usada em casos de psicose;
(D) o “dever de casa” é um recurso utilizado neste tipo de 

terapia;
(E) pode ser associada com farmacoterapia.

QUESTÃO 52
A seguinte associação está correta:

(A) Kraepelin – esquizofrenia;
(B) Kahlbaum – catatonia;
(C) Hecker – demência precoce;
(D) Bleuler – psicose maníaco-depressiva;
(E) Schneider – hebefrenia.

QUESTÃO 53
Em uma paciente grávida apresentando um quadro 
de depressão melancólica com sintomas psicóticos, o 
recurso terapêutico mais eficaz a ser empregado seria: 

(A) antidepressivos tricíclicos;
(B) antidepressivos IMAO;
(C) associação de antidepressivo tricíclico e lítio;
(D) associação de antidepressivos IRSS e antipsicóticos;
(E) eletroconvulsoterapia.

QUESTÃO 54
Como exemplos de distorções cognitivas podemos ter, 
EXCETO:

(A) filtro mental;
(B) prevenção de resposta;
(C) desqualificação do positivo;
(D) supergeneralização;
(E) raciocínio emocional.

QUESTÃO 55
Pacientes com esquizofrenia podem apresentar diversos 
sinais e sintomas.  Alguns destes estão listados abaixo:

I- Alucinações auditivas características (vozes que 
comandam ou comentam as ações)

II- Ambivalência afetiva
III- Percepção delirante
IV- Autismo
V- Eco do pensamento ou sonorização do pensamento
VI- Difusão do pensamento
VII- Roubo do pensamento
VIII-Vivencias de influência corporal ou sobre o 

pensamento
IX- Dissociação ideoafetiva
X- Afrouxamento dos nexos associativos
XI- Evolução deteriorante

A opção que lista os itens que representam os sintomas 
de primeira ordem de Kurt Schneider é:

(A) I, III, V, VI, VII, VIII;
(B) II, IV, IX, XI;
(C) I, II, IV, VII, VIII;
(D) II, III, V, IX, XI;
(E) II, IV, IX, X, XI. 

QUESTÃO 56
Um homem de 40 anos, portador de transtorno bipolar 
do humor, está fazendo uso de carbonato de lítio e 
haloperidol para tratamento de sua doença. Subitamente, 
o paciente apresenta febre, rigidez muscular em cano de 
chumbo e delirium. Os exames laboratoriais mostram 
que o paciente apresenta leucocitose e aumento 
das dosagens de transaminases. A alternativa que 
identifica corretamente o diagnóstico do paciente, as 
medidas imediatas a serem tomadas nesta situação e 
recomendações para o tratamento ambulatorial é:

(A) discinesia tardia;  interromper o uso de haloperidol, 
substituir o antipsicótico por clozapina e acrescentar 
clonazepam às drogas utilizadas pelo paciente no 
seguimento ambulatorial;

(B) síndrome neuroléptica maligna; interromper o uso de 
haloperidol e substituir o antipsicótico por pimozida 
no seguimento ambulatorial;

(C) síndrome extrapiramidal; prescrever biperideno, 
interromper o uso de haloperidol e substituir o 
antipsicótico por olanzapina no seguimento ambulatorial;

(D) síndrome neuroléptica maligna; interromper o uso 
de haloperidol, iniciar bromocriptina e substituir o 
antipsicótico por clozapina no seguimento ambulatorial;

(E) discinesia tardia; prescrever biperideno e manter o 
uso de haloperidol no seguimento ambulatorial.
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QUESTÃO 57
Uma mulher de 75 anos de idade, tratada desde os 25 
anos para esquizofrenia com haloperidol (em doses 
variáveis de 2 a 40mg/dia), sempre acompanhado de 
biperideno, desenvolve movimentos involuntários das 
mãos (“contagem de moedas”), lábios (movimentos 
em beijo), língua (protrusão da língua) e espasmos da 
musculatura do pescoço. A paciente não apresenta febre 
e seus exames laboratoriais têm resultados normais. O 
diagnóstico correto e as medidas a serem implementadas 
são:

(A) síndrome neuroléptica maligna; interromper o uso 
de haloperidol e substituir o medicamento por um 
antipsicótico atípico;

(B) discinesia tardia; interromper o uso de haloperidol e 
substituir o medicamento pela clozapina;

(C) síndrome neuroléptica maligna; interromper o uso 
de haloperidol, iniciar dantrolene e substituir o 
antipsicótico por um atípico;

(D) discinesia tardia; interromper o uso de haloperidol 
e substituir o antipsicótico por um antipsicótico 
típico de baixa potência como clorpromazina ou 
levomepromazina;

(E) síndrome neuroléptica benigna; reduzir a dose de 
haloperidol e aumentar a dose de biperideno para 
6mg diários.

QUESTÃO 58
A síndrome de Wernicke é causada pela deficiência da 
seguinte vitamina:

(A) cobalamina (B12);
(B) piridoxina (B6);
(C) tiamina (B1);
(D) biotina (B7);
(E) riboflavina (B2).

QUESTÃO 59
Os sinais que caracterizam a síndrome de Wernicke são:

(A) nistagmo, amaurose, ataxia e confusão mental;
(B) nistagmo, oftalmoplegia, ataxia e confusão mental; 
(C) nistagmo, anosmia, ataxia e delírios;
(D) oftalmoplegia, ataxia, anosmia e humor deprimido;
(E) nistagmo, parestesia, ataxia e confusão mental.

QUESTÃO 60
Avalie se são direitos da pessoa portadora de transtorno 
mental:

I - Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de 
saúde, consentâneo às suas necessidades.

II - Ser tratada com humanidade e respeito e no interesse 
exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar 
sua recuperação pela inserção na família, no trabalho 
e na comunidade.

III - Ser protegida contra qualquer forma de abuso e 
exploração.

IV - Ter direito à presença médica, em qualquer tempo, 
para esclarecer a necessidade ou não de sua 
hospitalização involuntária.

V - Ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios 
menos invasivos possíveis.

VI - Ser tratada, preferencialmente, em serviços 
comunitários de saúde mental.

Estão corretos:

(A) I, IV e VI, apenas;
(B) II, III e V, apenas;
(C) I, II, III, IV e V, apenas;
(D) II, III e IV, apenas;
(E) I, II, III, IV, V e VI.




