Curso de Formação de Oficiais da Policia Militar

Concurso Público
Carga
Psiquiatra
Instruções
Senhor (a) candidato (a),

1. Confira seus dados na folha de respostas.
2. Verifique também se o nome do cargo mencionado
neste caderno corresponde ao de sua inscrição e se o
mesmo encontra-se indicado na sua folha de
respostas.
3. Verifique se este caderno contém sessenta questões,

corretamente ordenadas de 1 a 60, com cinco opções
(A, B, C, D e E) e uma única resposta correta.
4. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no
caderno de provas, solicite providências ao fiscal de
sala mais próximo.
5. Transcreva as respostas das questões para a folha de
respostas, que é o único documento válido para a
correção das provas e cujo preenchimento é de sua
exclusiva responsabilidade.

6. Serão consideradas marcações indevidas as que
estiverem em desacordo com o edital de abertura do
concurso ou com a folha de respostas, tais como
marcação rasurada ou emendada, ou campo de
marcação não-preenchido integralmente.
7. Em hipótese alguma haverá substituição da folha
de respostas por erro de preenchimento por parte do
candidato

8. Para a marcação na folha de respostas, utilize somente
caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
9. Não é permitida a marcação na folha de respostas por
outra pessoa, ressalvados os casos de atendimento
especial previamente deferidos.
10. Não é permitido amassar, molhar, dobrar, rasgar ou,
de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob
pena de o candidato arcar com os prejuízos decorrentes
da impossibilidade de realização da leitura óptica.
11. A duração das provas é de quatro horas.
12. O candidato só poderá retirar-se do local de realização
do exame de conhecimento, depois de decorrida 1 (uma)
hora e 30( trinta) minutos do seu início, ou seja, a partir
das 9h30min;
1 3 .0 candidato que entregar sua prova antes de
llh30min deverá, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a
Folha de Respostas e seu Boletim de Questões. A partir
desse horário o candidato poderá levar o Boletim de
Questões.
14. Conforme item 6.7 do edital, por medida de segurança
dos candidatos e do Concurso Público, a FMZ poderá, a
seu critério, coletar a impressão digital de todos os
candidatos durante a realização da Prova.
15. A desobediência a qualquer uma das determinações
constantes no presente caderno ou na folha de respostas
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Mudanças, Empregabilidade e Felicidade
Ao longo destes últimos anos, vários conceitos bombardearam 0 cenário da área do trabalho.
Tecnologias milagrosas de gestão, teorias acadêmicas de última geração, “perfúmarias” de toda a espécie
transitaram livremente pelas livrarias nos convidando a uma leitura, no mínimo, obrigatória. Porém, um
dos postulados, que durante anos foi a tônica de muitas posições gerenciais “bem-sucedidas” , dizia que
“time que está ganhando não se mexe” .
A administração moderna questiona essa afirmação, em que pese 0 fato de que vivemos em um
mundo de mudanças constantes e inovações cada vez mais aceleradas. Dessa forma, um dos principais
desafios do verdadeiro profissional será, justamente, gerenciar as variáveis decorrentes desses novos
cenários.
As transformações estão ocorrendo em várias frentes. Alterações significativas são vistas, por
exemplo, nos meios social, educacional, político, econômico, empresarial, pessoal etc. Portanto, quando
falamos em mudanças, devemos compreender que elas estão acontecendo em vários segmentos, em
diversos pontos e de diferentes formas, mas a uma velocidade cada vez mais rápida.
Essas mudanças possuem caracteres e resultados irreversíveis. Procedimentos e posturas que deram
certo no passado não garantem sucesso no presente, pois 0 contexto hoje é outro e bem diferente.
Os vários sistemas administrativos já foram muito explorados sob a ótica da eficiência. Embora
importante, a eficiência por si só é um conceito pequeno e limitado para os dias atuais. O que encerra essa
ideia é um posicionamento muito voltado para a correta alocação de recursos, porém focado para dentro da
empresa, da divisão, do departamento, do setor etc...mas não necessariamente sob a ótica do mercado.
Agora, as ações devem ser desenvolvidas em sentido contrário, ou seja, para 0 “cliente” . E nesse
novo paradigma só se estabelece quem tem competência. Se um negócio vem dando sinais claros de
crescimento e sucesso, é necessário avaliar por quanto tempo ainda essa euforia se fará presente.
(....)
A nossa relação profissional também vem passando por uma transição. É cada vez mais importante
cuidar de nossa carreira com atenção, planejamento e carinho, como se fosse um “negócio” próprio, ou
seja, temos de aprender que 0 mundo atual nos convida para que sejamos empregáveis, e ser empregável
nada mais é do que reunir permanentemente as competências necessárias para atender às contínuas
exigências do mercado de trabalho.
Hoje, é posição, praticamente, comum afirmar que 0 verdadeiro diferencial está apoiado nas
competências e no contínuo desenvolvimento das pessoas. Esta é a nova regra do jogo. Segundo estudos já
realizados, na virada do século, não existirão mais as relações formais de trabalho como hoje ainda
praticamos e conhecemos. A maioria de nós será prestadores de serviços. A própria Consolidação das Leis
de Trabalho (CLT) tende a desaparecer.
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Se estas previsões são oriundas de profetas de plantão ou de consultores revolucionários, somente 0
tempo irá confirmar. O certo, entretanto, é que 0 telefone celular já foi um sonho, a Internet era algo pouco
admissível anos atrás e 0 próprio cinema foi visto com desconfiança por alguns.
Mudanças ainda maiores estão por acontecer. Acreditar nessa realidade e ter predisposição para
aceitá-la, sem dúvida, já é um começo. Sem dúvida já é uma mudança.
Mexa-se! Aprenda a conviver com estes novos tempos; acredite; lute e, acima de tudo, seja feliz.
Roberto de Oliveira Loureiro, http ://www.guiarh.com.br/v57.htm
(Com recortes e adaptações)

QUESTÃO 1 - Tendo em vista as idéias do texto verifica-se
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

uma visão positiva das mudanças.
uma visão negativa das mudanças.
dúvidas em relação as alterações.
rejeição explícita das mudanças.
uma problemática sobre a empregabilidade.

QUESTÃO 2 - Segundo as pistas do texto, o perfil do profissional atual se resume em ter
(A) competência e eficiência na ordenação da empresa ou setor em que atua.
(B) eficiência e perspicácia na resolução de tarefas no local de trabalho.
(C) competência gestora das diversas situações decorrentes de novos cenários.
(D) firmeza em manter 0 que está dando certo.
(E) equilíbrio nas situações de crescimento, de sucesso ou não.

QUESTÃO 3 - Observando as informações apresentadas no I o parágrafo percebe-se
(A)
(B)
(C)
não
(D)
(E)

0 incentivo às mudanças no setor administrativo.
a necessidade de mudança na área do trabalho quando se está perdendo.
a mudança no cenário do trabalho que incide no questionamento da máxima “time que está ganhando
se mexe” .
as tecnologias colocadas em substituição ao trabalho do homem.
a ratificação do postulado “time que está ganhando não se mexe” .

QUESTÃO 4 - O(s) parágrafo(s) que apresenta(m) o(s) segmento(s) que mais se altera(m) em função
das mudanças sofridas é (são)
(A) 0 segundo parágrafo.
(B) 0 terceiro parágrafo.
(C) 0 primeiro parágrafo.
(D) 0 quarto parágrafo.
(E) 0 segundo e 0 terceiro parágrafos.
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QUESTÃO 5 - 0 texto revela que atualmente o conceito de eficiência apresenta-se
(A) totalmente defasado.
(B) adequado às mudanças do dia-a-dia.
(C) importante e imprescindível para 0 mercado.
(D) necessário, mas restrito a um ambiente muito específico.
(E) ilimitado e abrangente.

QUESTÃO 6 - As informações mostradas no nono parágrafo revelam que
(A) incertezas, dúvidas e sonhos podem virar realidade.
(B) as previsões sobre as últimas descobertas tecnológicas estavam certas.
(C) os consultores são os grandes responsáveis pelas mudanças.
(D) internet, celular e cinema foram mudanças que revolucionaram a humanidade.
(E) as previsões sempre se confirmam.

CONSIDERE O TRECHO QUE SEGUE PARA ASSINALAR A ALTERNATIVA CORRETA NAS
QUESTÕES 7 E 8.
“Agora, as ações devem ser desenvolvidas em sentido contrário, ou seja, para o “cliente” . E nesse
novo paradigma só se estabelece quem tem competência. Se um negócio vem dando sinais claros de
crescimento e sucesso, é necessário avaliar por quan to tempo ainda essa euforia se fará presen te. ”

QUESTÃO 7 - Na análise do trecho observa-se que
(A) 0 conectivo “nesse” se refere ao termo cliente.
(B) 0 circunstanciador temporal “agora” estabelece a compreensão da existência de um outro agir anterior
e diferente.
(C) 0 termo competência qualifica 0 termo paradigma.
(D) 0 verbo “ avaliar” se apresenta flexionado para completar a ideia de “necessidade” .
(E) 0 uso do elemento coesivo “e” , entre os termos “crescimento” e “ sucesso” , estabelece uma conclusão.

QUESTÃO 8 - Ainda com relação ao trecho destacado entende-se que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

para se assumir um novo paradigma não basta competência.
sucesso e crescimento são indícios de competência permanente.
a competência não é base para 0 sucesso.
0 cliente é 0 foco na mptura de paradigma.
os paradigmas não precisam se alterar para a obtenção do sucesso.

QUESTÃO 9 - Sobre os verbos destacados no trecho: “Mexa-se... Aprenda a conviver com estes novos
tempos; acredite, lute e, acima de tudo, seia feliz” é CORRETO dizer que expressam
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

idéias hipotéticas, referindo-se ao modo subjuntivo.
ações em tempo presente relacionando-se ao modo indicativo.
idéias referentes ao tempo passado.
atividades relativas ao tempo futuro.
idéias relacionadas à ordem, apelo, sugestão indicando 0 modo imperativo.
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QUESTÃO 10 - Ainda sobre o trecho da questão 9 podemos informar que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

denota ações cotidianas que todas as pessoas praticam.
revela a necessidade de as pessoas valorizarem seus trabalhos.
induz à mudança de trabalho constante.
procura convencer as pessoas sobre a necessidade de ser dinâmico nos dias atuais.
reflete a importância do trabalho individual para 0 sucesso.

Conhecimentos aeraí

1 1 - “ ( ..) resumia a legislação aplicada primeiramente à Amazônia, visando normatizar a
relação entre 0 europeu e 0 ameríndio [especialmente com relação ao trabalho e civilização dos índios].
Sua preocupação era fundá-la sob a égide do Estado, retirando ao fator missionário qualquer autoridade
sobre os índios. O seu contexto imediato pode ser definido como relacionado a duas questões de caráter
político: uma envolvendo a questão jesuíta em Portugal e nas colônias; outra, abrangendo a demarcação das
fronteiras das possessões ibéricas na América.” (COELHO, Mauro Cezar. A cultura do trabalho. In: QUEIROZ,
qu estão

Jonas Marçal de; COELHO, Mauro Cezar (org.). Amazônia modernização e conflito (séculos XVIH e XIX). Belém:
UFPA/NAEA; Macapá: UNIFAP, 2001, p.58).

0 texto acima refere-se
(A) à Lei de Liberdades.
(B) ao Diretório dos índios.
(C) à Lei de Terras.
(D) ao Regimento das Missões.
(E) à carta Régia de 1798 .
Q U E STÃ O 12 - Segundo estimativas de Vicente Sales, havia em Macapá, no ano de 1788, cerca de
setecentos e cinquenta escravos africanos, sendo a fuga de escravos uma realidade constante. Sobre a
problemática da fuga de escravos em Macapá, analise as afirmativas que seguem.
1 - As fugas de escravos para a Guiana Lrancesa começaram no momento em que por decreto, 0 governo
Lrancês aboliu a escravidão definitivamente em suas colônias.
II - Apesar das fugas constantes entre Grão-Pará e Guiana Lrancesa as autoridades de ambos os lados não
costumavam trocar os fugitivos capturados.
III - Havia receio por parte do governo do Grão-Pará de que os franceses procurassem atrair e envolver os
negros fugitivos nos seus propósitos de expansão de suas fronteiras.
IV - As fugas de escravos para a Guiana Lrancesa se intensificaram desde 0 término da Cabanagem,
engrossadas por desertores, réus de polícia, vadios e quilombolas.

Estão CORRETAS
(A) apenas I e II.
(B) apenas I e m .
(C) apenas II e III.
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(D) apenas II, HI e IV.
(E) apenas III e IV.

QUESTÃO 13 - “ Com a criação da Capitania do Cabo Norte, os administradores adotaram uma política de
defesa para garantir as possessões já ocupadas militarmente e levar adiante a constmção de fortificações
que dessem segurança às tropas e às populações da região.” (CARVALHO, Jõao Rênor Ferreira de. Momentos
de História da Amazônia. Imperatriz: Ética, 1998, p.182).

Sobre a construção dessas fortificações, assinale a proposição CORRETA.
(A) A política de constmção de fortificações resolveu 0 problema da investida estrangeira na Capitania do
Cabo Norte, principalmente dos franceses.
(B) A partir da assinatura dos tratados Provisional em 1700 e de Utrecht em 1713 a administração
portuguesa deixa de constmir fortificações, pois a ameaça de invasão estrangeira toma-se pequena.
(C) Na segunda metade do século XVII é assinado um acordo entre Portugal e França no qual os
portugueses assumem 0 compromisso de abandonarem as fortificações constmídas acima da margem
esquerda do rio Amazonas.
(D) Em meados do século XVII, as autoridades portuguesas começaram de fato sua política de defesa da
região. Com 0 objetivo de conter a invasão francesa, foram constmídos fortes, um em Macapá e outro na
região do rio Pam.
(E) A constmção da Vila e da Fortaleza de São losé de Macapá obrigou os franceses a respeitarem a
fronteira entre Brasil e Guiana Francesa no Rio Oiapoque.

QUESTÃO 14 - “ [As silvivilas são] alojamentos implantados no meio da floresta a ser ocupada pelo
plantio de espécimes voltados para a celulose (...). Foram constmídas residências, escolas, supermercados,
centros de saúde, termoelétricas, providenciando abastecimento de água para os trabalhadores (...)”
(PORTO, Jadson. Amapá: principais transformações econômicas e institucionais - 1943 a 2000. Macapá: Edição do
Autor, 2007, p. 75).

0 texto acima caracteriza as silvivilas que foram implantadas a partir do
(A) Projeto lari.
(B) Projeto ICOMI.
(C) Programa Grande Carajás.
(D) Projeto Trombetas.
(E) Projeto Albrás-Alunorte.

QUESTÃO 15 - “ Enquanto Território Federal, 0 Amapá criou estmturas políticas, econômicas, sociais e
administrativas internas que em muito contribuíram para a sua estadualização. Essas estmturas reforçam a
interpretação de Ferreira Filho (...), ao indicar que essas unidades federativas são ‘Estados em Embrião’. ”
(PORTO, Jadson. Amapá: principais transformações econômicas e institucionais - 1943 a 2000. Macapá: Edição do
Autor, 2007, p. 144).

Dessa forma, com a Constituição de 1988 0 Amapá passou a
1 - Adquirir autonomia e capacidade de se auto-organizar.
II - Elaborar sua própria constituição.
III - Escolher seus representantes do executivo e do legislativo, estadual e federal.
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- Criar sua Assembléia Legislativa.

Estão CORRETAS
(A) apenas I e II.
(B) apenas I e HI.
(C) apenas II e III.
(D) apenas II, HI e IV.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 16 - Um fato econômico ocorrido no espaço amapaense no início da década de 1990 que
gerou consequências negativas para a sociedade e ao ambiente natural do Estado foi
(A) a criação da Empresa Bm ynzeel de Madeira S/A (BRUM ASA), com objetivo de produção de cavaco
de madeira para a fabricação de celulose e compensados destinados ao mercado externo.
(B) a fundação da Mineração e Metálicos S/A (MMX), com objetivo de extração de minérios de ferro nos
municípios de Santana e Pedra Branca do Amapari.
(C) a implantação da Área de Livre Comércio de Macapá e Santana (ALCM S), voltada basicamente para a
comercialização de produtos importados.
(D) a instituição do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, criado para proteger várias nascentes
de rios que alimentam a bacia amazônica.
(E) 0 estabelecimento da Indústria, Comércio e Mineração S/A (ICOMI), uma empresa transnacional
voltada para a exploração de minério de manganês na Serra do Navio.

QUESTÃO 17 - Em relação aos domínios florísticos do Amapá pode-se afirmar que
(A) floresta de várzea corresponde aos campos inundáveis, estendendo-se do Cabo Orange à foz do rio lari.
(B) manguezais são ecossistemas estritamente ligados às condições litorâneas e correspondem à floresta de
médio porte.
(C) floresta de terra firme representa 0 ambiente regulador das condições naturais e é representada por
formas campestres.
(D) cerrado corresponde ao tipo de vegetação mais representativo do Estado, com aproximadamente 2/3 do
seu território.
(E) campos de várzea localizam-se nas margens dos rios e são regulados pelos regimes de marés.

QUESTÃO 18 - No espaço amapaense se encontram vários tipos de áreas legalmente protegidas,
como as Reservas Legais, Áreas de Preservação Permanente, Unidades de Conservação, Terras
Indígenas e Territórios Remanescentes de Comunidades Quilombolas. Em relação às duas últimas é
CORRETO afirmar que
(A) os espaços são representativos para a conservação dos recursos naturais, sociais e culturais no estado,
entretanto as políticas executadas são insuficientes para a proteção efetiva destas áreas e das comunidades.
(B) as populações que habitam estas áreas estão livres da degradação social, cultural e ambiental, pois a
legislação protege as comunidades e impede que invasores explorem 0 seu potencial econômico.
(C) os recursos naturais estão plenamente preservados, pois não é possível a exploração da natureza sem a
autorização do órgão responsável pelas terras e das comunidades que habitam as áreas.
(D) as principais atividades econômicas destas áreas estão ligadas ao processo de desenvolvimento
sustentável, como 0 manejo de espécies da flora e da fauna nativa da região.
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(E) as comunidades que ocupam essas áreas têm forte ligação com a terra, entretanto, para preservá-las
deixam de praticar atividades como a agropecuária e 0 extrativismo animal e vegetal.

QUESTÃO 19 - Segundo 0 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a população estimada em
2009 no Amapá foi 626.609 habitantes. Os municípios de Macapá, Santana e Laranjal do lari são os que
concentram os maiores índices populacionais. Já os que apresentam os menores índices são
(A) Calçoene, Ferreira Gomes e Itaubal.
(B) Amapá, Cutias e Vitória do lari.
(C) Oiapoque, Mazagão e Tartarugalzinho.
(D) Pracuúba, Amapá e Ferreira Gomes.
(E) Serra do Navio, Pracuúba e Itaubal.

QUESTÃO 20 - Com base em seus conhecimentos e nas informações seguintes sobre território federal,
julgue as proposições abaixo.
I - A divulgação da criação do Território Federal do Amapá ocorreu em 1940, através do “discurso do rio
Amazonas” , proferido pelo Presidente Getúlio Vargas, entretanto 0 Território foi criado somente em 1943 .
II - As principais características da administração dos territórios federais eram a descentralização e não
concentração do poder político e os governadores eram indicados pela presidência da república.
III - No período da ditadura militar brasileira a administração dos territórios federais foi dividida entre as
forças armadas e 0 Amapá passou a ser governado pela Marinha.
IV - A instituição do Território Federal do Amapá foi uma estratégia das elites políticas e econômicas
locais para controlar e explorar as riquezas naturais da região, em especial da foz do rio Amazonas.

Está(ão) CORRETA(S)
(A) apenas I.
(B) apenas I e n.
(C) apenas I e m .
(D) apenas II e III.
(E) apenas I e IV.

Conhecimentos específicos

21 - “ Fenômenos mórbidos nos quais se podem identificar (ou pelo menos presumir com certa
consistência) certos fatores causais (etiologia), um curso relativamente homogêneo, estados terminais
típicos, mecanismos psicológicos e psicopatológicos característicos, antecedentes genético-familiares algo
específicos e respostas a tratamento mais ou menos previsíveis.” Estamos falando de
qu estão

(A) Síndromes.
(B) Diagnósticos descritivos.
(C) Entidades nosológicas.
(D) Diagnósticos fenomenológicos.
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(E) Diagnósticos presumidos.

QUESTÃO 2 2 - 0 sistema norte-americano DSM, desde 0 início dos anos 1980, tem enfatizado a
importância da formulação diagnostica em vários eixos. Portanto, os problemas psicossociais e eventos
da vida desencadeantes como morte de pessoa próxima, separação, falta de apoio social, viver
sozinho, desemprego, pobreza extrema, detenção, com base no sistema multiaxial do DSM-IV, fazem
parte do
(A) eixo 1.
(B) eixo 2 .
(C) eixo 3 .
(D) eixo 4 .
(E) eixo 5 .

QUESTÃO 23 - São responsáveis pelo planejamento da ação e do futuro, assim como pelo controle
dos movimentos
(A) Lobos frontais.
(B) Lobos parietais.
(C) Lobos occipitais.
(D) Lobos temporais.
(E) Cerebelo.

QUESTÃO 2 4 - 0 sono sincronizado não-REM caracteriza-se por atividade elétrica cerebral síncrona, com
elementos eletrencefalográficos próprios, tais como os fusos do sono, os complexos K e ondas lentas de
grande amplitude. Portanto, um sono com traçado de EEG mais lentificado, com ondas delta,

atividade de 0,5 a 2,5 ciclos por segundo, ondas de alta voltagem e de 3 a 8% do tempo total de sono é
considerado
(A) estágio 1.
(B) estágio 2 .
(C) estágio 3 .
(D) estágio 4 .
(E) estágio 5 .

QUESTÃO 25 - Marque a alternativa CORRETA.
(A) Eugen Bleuler traduziu a démence precoce de Morei como dementia precox, um termo que enfatizava
0 processo cognitivo distinto (dementia) e 0 início precoce {precox) do transtorno.
(B) Emil Kraepelin cunhou 0 termo esquizofrenia, que substituiu a dementia precox na literatura. O termo
foi escolhido para expressar a presença de cisões (schisms) entre pensamento, emoção e comportamento.
(C) Kurt Schneider, 0 fundador da psicobiologia, via a esquizofrenia e outros transtornos mentais como
reações aos estresses da vida e denominava a síndrome uma reação esquizofrênica.
(D) Jaspers contribuiu com a descrição de sintomas de primeira ordem, os quais enfatizava que não eram
específicos da esquizofrenia e não deveriam ser aplicados rigidamente, mas eram úteis para 0 diagnóstico.
(E) Nenhuma das proposições acima.
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QUESTÃO 26 - Quanto à terapia com lítio, é CORRETO afirmar que
(A) O lítio não controla a mania aguda, mas previne sua recidiva em cerca de 96 % dos portadores de
transtorno bipolar l e e m uma porcentagem ainda maior de indivíduos com episódios mistos.
(B) Quando ocorre um episódio depressivo em um indivíduo sob manutenção com lítio, 0 diagnóstico
diferencial deve incluir hipotireoidismo induzido pelo lítio, abuso de substâncias e falta de adesão ao
tratamento com lítio.
(C) O lítio provê uma profilaxia relativamente menos eficaz para a mania do que para a depressão, sendo
necessária a associação com anticonvulsivantes.
(D) O lítio é um tratamento ineficaz para pessoas com transtorno ciclotímico grave.
(E) O tratamento continuado de manutenção com lítio está sempre associado à diminuição da eficácia e ao
aumento da mortalidade.
Q U E STÃ O 27 - Uma patologia marcada por confusão e mudanças a curto prazo na cognição tendo
como causas infecções, substâncias como cocaína e opióides, traumatismo craniano e doenças renais,
o diagnóstico mais apropriado é
(A) Demência.
(B) Transtorno amnéstico.
(C) Delirium.
(D) Esquizofrenia.
(E) Depressão
Q U E STÃ O 28 - Para 0 DSM-IV-TR, um transtorno caracterizado por episódios depressivos e
hipomaníacos durante 0 curso do mesmo, mas os episódios de sintomas maníaco-símiles não satisfazem
inteiramente os critérios diagnósticos de uma síndrome maníaca completa. Estamos conceituando
(A) Transtorno bipolar I.
(B) Transtorno bipolar II.
(C) Distimia.
(D) TOC.
(E) Ciclagem rápida.
Q U E STÃ O 29 - Marque a afirmativa CORRETA.
(A) A presença de alucinações ou delírios não é necessária para um diagnóstico de esquizofrenia.
(B) Segundo 0 DSM-IV-TR, para 0 diagnóstico da esquizofrenia são necessários no mínimo 3 meses de
sinais contínuos da perturbação.
(C) São sinais de mau prognóstico na esquizofrenia 0 início tardio, fatores precipitantes óbvios, início
agudo, boa história social, sexual e profissional pré-mórbida, estado civil casado.
(D) Sensação de ardência no cérebro, sensação de pressão nos vasos sanguíneos e sensação cortante na
medula óssea são exemplos de alucinações cenestésicas.
(E) As alternativas A e D estão corretas.
Q U E STÃ O 30 - Marcha instável, dificuldade para ficar de pé, fala arrastada, nistagmo, nível de
consciência reduzido, rubor facial, injeção conjuntiva são sinais encontrados na
(A)

intoxicação aguda devido ao uso de álcool.
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(B) intoxicação aguda devido ao uso de alucinógenos.
(C) intoxicação aguda devido ao uso de cocaína.
(D) intoxicação aguda devido ao uso de opiáceos.
(E) intoxicação aguda devido ao uso de sedativos ou hipnóticos.

QUESTÃO 31 - Quanto ao treinamento e educação, um paciente em idade escolar entre 6 a 20 anos
que pode conversar ou aprender a comunicar-se pode ser treinado em hábitos saudáveis, beneficia-se
com treinamento de hábitos sistemáticos, mas não com treinamento vocacional, será classificado
como
(A) retardo mental profundo.
(B) retardo mental grave.
(C) retardo mental moderado.
(D) retardo mental leve.
(E) síndrome de Asperger.

QUESTÃO 32 - Quando o indivíduo perde a memória para fatos ocorridos antes do início da doença
(ou trauma), nos referimos a
(A) amnésia anterógrada.
(B) hipermnésias.
(C) ilusões mnêmicas.
(D) criptomnésias.
(E) amnésia retrógrada.

QUESTÃO 33 - Uma pessoa do sexo feminino com 30 anos de idade, que chega ao serviço de
emergência do hospital com um quadro de fraqueza, marcha atáxica e vacilante, afonia, vômitos e
convulsões, muito provavelmente trata-se de
(A) Transtorno conversivo.
(B) Transtorno de transe e possessão.
(C) Síndrome de Ganser.
(D) Neurastenia.
(E) Transtorno de ansiedade generalizada.

QUESTÃO 34 - São características da Síndrome de Abstinência ao uso de anfetaminas
(A) agitação psicomotora, alucinações visuais, sudorese fria.
(B) insônia, inquietação, irritabilidade.
(C) alucinações auditivas, delírios místicos, confusão mental.
(D) sono prolongado, fadiga, hiperfagia, depressão.
(E) polidipsia, insônia, delírios persecutórios.

QUESTÃO 35 - Não deve ser administrado a mulheres grávidas no primeiro trimestre da gestação
devido ao risco de malformações no sistema cardiovascular, de forma mais frequente anomalia de
Ebstein das válvulas tricúspides. Estamos nos referindo a(ao)
(A)

benzodiazepínico.
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(B) ácido valpróico.
(C) neuroléptico atípico.
(D) IMAO.
(E) lítio.

QUESTÃO 36 - Quando um paciente afirma que uma pessoa próxima e familiar que 0 visitou dizendo ser
seu pai ou sua mãe é, na verdade, um sósia quase idêntico, uma falsa cópia. Aquele que afirma ser 0 pai é
um duplo, um impostor, uma falsificação quase perfeita que 0 substituiu e quer que 0 paciente acredite
tratar-se do seu verdadeiro pai. Tal conceito trata-se da
(A) Síndrome de Capgras.
(B) Síndrome do duplo subjetivo.
(C) Síndrome de Frégoli.
(D) Síndrome de intermetamorfose.
(E) Síndrome de Ledoux.

QUESTÃO 37 - Voyeurismo é
(A) Quando 0 indivíduo necessita de vestimenta do sexo oposto para se excitar.
(B) Atração sexual aumentada em atividades com comportamento de servilismo.
(C) Ato de olhar as pessoas envolvidas em situações íntimas ou sexuais.
(D) Utilização de algum objeto inanimado como estímulo para excitação e satisfação sexual.
(E) Nenhuma das alternativas acima.

QUESTÃO 38 - No TOC, dentre as opções abaixo, o esquema terapêutico inicial preferido é
(A) Amitriptilina.
(B) Imipramina.
(C) Paroxetina.
(D) Alprazolam.
(E) Valproato.

QUESTÃO 39 - São requisitos cumulativos para a obtenção do benefício criado pela LEI N° 10.708DE 31 DE JULHO DE 2003 que institui o auxílio-reabilitação psicossocial para pacientes acometidos
de transtornos mentais egressos de internações
(A) I - 0 paciente seja egresso de internação psiquiátrica cuja duração tenha sido, comprovadamente, por
um período igual ou superior a dois anos;
II - a situação clínica e social do paciente não justifique a permanência em ambiente hospitalar, indique
tecnicamente a possibilidade de inclusão em programa de reintegração social e a necessidade de auxílio
financeiro;
III - haja expresso consentimento do paciente, ou de seu representante legal, em se submeter às regras do
programa;
IV - seja garantida ao beneficiado a atenção continuada em saúde mental, na rede de saúde local ou
regional.
(B) I - 0 paciente seja egresso de internação psiquiátrica com duração de, no mínimo, seis meses;
II - a situação social do paciente seja de total incapacidade para prover seus meios de subsistência;
III - haja interesse de alguém da família ou de seu representante legal.
(C) I - 0 paciente tenha sido internado por no mínimo um ano nos últimos cinco anos;
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II - a situação clínica do paciente justifique a continuidade da internação;
III - ao receber alta hospitalar, 0 paciente não consiga espaço no mercado de trabalho por inaptidão
profissional geral;
IV - não haja garantia de continuidade do tratamento em regime ambulatorial devido a dificuldades
estruturais da região em que 0 paciente reside.
(D) I - 0 paciente não tenha conseguido internação psiquiátrica mesmo tendo necessitado nos últimos cinco
anos, comprovados por laudos e cópias de prontuários de serviços de emergências;
II - a situação social do paciente seja de extrema pobreza, onde 0 mesmo não apresente condições sequer
para 0 seu sustento;
III - ao receber alta hospitalar após, no mínimo, um ano de internação contínua, 0 paciente esteja
dessociabilizado.
(E) I - 0 paciente tenha interesse em se reabilitar no prazo máximo de um ano;
II - 0 representante legal do paciente se comprometa em reinserir 0 paciente no contexto social em que
reside, com vistas à inserção no mercado de trabalho;
III - seja garantida ao paciente sua reinternação em caso de reagudização do quadro psiquiátrico, momento
no qual será garantida a manutenção do benefício por mais seis meses;
IV - a situação sócio-econômica do paciente seja de uma renda mensal de até um salário mínimo.

QUESTÃO 40 - Na esquizofrenia, são considerados fatores de bom prognóstico
(A) início insidioso, isolamento social, sexo feminino, causas orgânicas relacionadas.
(B) início agudo, tratamento precoce, sexo feminino, sintomas catatônicos.
(C) início agudo, tratamento precoce, sexo masculino, isolamento social.
(D) início insidioso, tratamento precoce, sexualidade pobre, sem antecedentes hereditários.
(E) início agudo, bom nível de inteligência, sexo masculino, isolamento social.

QUESTÃO 41 - Comprometimento da autoimagem e das preferências internas, com prejuízo da
identidade, sentimento crônico de vazio, tende a se envolver em relacionamentos intensos e instáveis,
tentativas de suicídio ou atos autolesivos, não suporta 0 abandono, esforçando-se ao máximo para evitá-lo,
instabilidade afetiva e impulsividade com gastos financeiros, sexo, uso de drogas e compulsão alimentar,
trazendo prejuízos pessoais. Estamos descrevendo o
(A) Transtorno de personalidade histrionic a.
(B) Transtorno de personalidade impulsiva.
(C) Transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva.
(D) Transtorno de personalidade esquizotípica.
(E) Transtorno de personalidade borderline.

QUESTÃO 42 - Caracterizada por acentuada perda de peso pela não alimentação, associada ou não ao uso
de vômitos ou substâncias espoliantes numa busca constante de magreza, em consequência de uma
perturbação do esquema corporal. Esta é uma descrição de
(A) Bulimia nervosa.
(B) Anorexia nervosa.
(C) Transtorno da compulsão alimentar episódica.
(D) Hipofagia atípica.
(E) Transtorno dismórfico corporal.
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QUESTÃO 43 - Quanto ao tratamento da esquizofrenia, é CORRETO afirmar que
(A) os medicamentos antagonistas de serotonina-dopamina efetuam melhora nos sintomas positivos, mas
não nos sintomas negativos.
(B) a risperidona, apesar de atípico, tem a mesma probabilidade do haloperidol em causar sintomas
extrapiramidais.
(C) ao se usar quetiapina é necessário associar um anticolinérgico para prevenir sintomas extrapiramidais.
(D) devido à olanzapina apresentar meia-vida curta, é necessário duas doses diárias para um efeito efetivo.
(E) os antipsicóticos atípicos apresentam um risco menor de sintomas extrapiramidais do que os
antagonistas dos receptores de dopamina, 0 que elimina a necessidade da utilização concomitante de
anticolinérgicos.

QUESTÃO 44 - No tratamento dos transtornos mentais relacionados à cocaína é CORRETO afirmar
que
(A) nenhum agente farmacológico reduz a intensidade da abstinência de forma segura, mas a recuperação
ao longo de uma ou duas semanas costuma ser tranquila. Todavia, pode demorar um pouco mais para que 0
sono, 0 humor e 0 funcionamento cognitivo se recuperem de forma mais consistente.
(B) Os antidepressivos e anticonvulsivantes foram testados com sucesso no tratamento tanto da intoxicação
aguda quanto no tratamento de manutenção.
(C) Um esquema terapêutico múltiplo e em altas doses é necessário para 0 tratamento ao dependente, com
grande taxa de remissão dos sintomas.
(D) Como 0 transtorno em questão geralmente está associado a diversas outras co-morbidades, faz-se
necessária a associação de benzodiazepínicos, antidepressivos, antipsicóticos, anticonvulsivantes e
indutores do sono.
(E) A maioria dos usuários de cocaína procura tratamento de forma voluntária.

QUESTÃO 45 - Marque a alternativa CORRETA.
(A) O transtorno bipolar I é caracterizado por um quadro hipomaníaco seguido de síndrome depressiva.
(B) As manifestações clínicas de transtorno bipolar n são as do transtorno depressivo maior combinadas
com as de um episódio hipomaníaco.
(C) No transtorno bipolar I I 0 paciente oscila 0 humor entre depressão e eutimia.
(D) Sintomas significativos de ansiedade podem coexistir com sintomas de depressão, mas é raro.
(E) Pacientes deprimidos não apresentam comprometimento cognitivo.

QUESTÃO 46 - Segundo Paulo Dalgalarrondo(2008), quais os cinco tipos básicos de vivências
afetivas?
(A) Amor, paixões, percepção olfativa, desejo e emoções.
(B) Humor, emoções, sentimentos, afetos e paixões.
(C) Emoções, sentimentos, amor, desejo e afeição.
(D) Amorosidade, consciência do Eu, desejos, introjeção e emoções.
(E) Afetos, amor, vontade, introjeção e paixões.
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QUESTÃO 47 - Segundo Kaplan&Sadock (2007), entre as opções abaixo, o tratamento mais eficaz
para o transtorno de ansiedade generalizada é
(A) combinação de ansiolítico com ISRS.
(B) combinação de ISRS com estabilizador do humor.
(C) combinação de psicoterapia com benzodiazepínico.
(D) combinação de tricíclico com anti-histamínico.
(E) combinação de buspirona com ISRS.

QUESTÃO 48 - Manifestação de ansiedade em locais ou situações de onde possa ser difícil escapar ou
ficar sem auxílio. Referimo-nos à (ao)
(A) Fobia social.
(B) Transtorno de ansiedade generalizada.
(C) Agorafobia.
(D) TAG.
(E) TO C.

QUESTÃO 49 - Das afirmativas abaixo, a única INCORRETA é
(A) Os antagonistas do receptor de dopamina são eficazes no tratamento da esquizofrenia, particularmente
dos sintomas positivos, porém, estão associados a efeitos adversos graves.
(B) Os antagonistas da serotonina-dopamina não produzem sintomas extrapiramidais ou 0 fazem em escala
mínima.
(C) Clozapina, risperidona, olanzapina, sertindol, quetiapina e ziprasidona são medicamentos antagonistas
da serotonina-dopamina.
(D) Na esquizofrenia refratária no estado agudo, praticamente todos os pacientes respondem a doses
repetidas de um antipsicótico - administrado a cada uma ou duas horas por via intramuscular ou a cada
duas ou três horas por via oral.
(E) Nos casos em que 0 paciente não responde a um antipsicótico, está indicado associar com outro
antipsicótico de outra classe.

QUESTÃO 50 - No tratamento do transtorno conversivo a melhor opção é
(A) uso de medicamentos ansiolíticos.
(B) acupuntura e relaxamento.
(C) psicoterapia e ansiolíticos.
(D) neuroléptico e benzodiazepínico.
(E) estabilizador do humor e neuroléptico.

QUESTÃO 5 1 - 0 rebaixamento do nível de consciência será um sintoma importante no diagnóstico
de
(A) episódio depressivo grave.
(B) transtorno de estresse pós-traumático.
(C) esquizofrenia catatônica.
(D) psicossídrome cerebral aguda.
(E) fobia específica.
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QUESTÃO 52 - No tratamento de pacientes com transtornos de humor, indica-se internação quando
(A) 0 paciente estiver em grau elevado de desnutrição.
(B) houver a necessidade de procedimentos diagnósticos, risco de suicídio ou homicídio e a capacidade
marcadamente reduzida do paciente de conseguir alimento e abrigo.
(C) somente houver iminente risco de suicídio.
(D) tratar-se de depressão psicótica apenas.
(E) apenas houver quadro maníaco com sintomas psicóticos.

QUESTÃO 53 - No tratamento farmacológico do transtorno esquizoafetivo, devemos usar
preferencialmente os seguintes grupos de drogas
(A) estabilizadores do humor e benzodiazepínicos.
(B) estabilizadores do humor e antidepressivos.
(C) antipsicóticos e benzodiazepínicos.
(D) antipsicóticos e anticolinérgicos.
(E) estabilizadores do humor, antidepressivos e antipsicóticos.

QUESTÃO 54 - No transtorno bipolar I, as melhores opções psicofarmacoterápicas para a fase
maníaca são
(A) Lítio, divalproato, olanzapina, carbamazepina.
(B) haloperidol, prometazina, diazepam, topiramato.
(C) ziprasidona, buspirona, lítio.
(D) oxcarbazepina, alprazolam, risperidona.
(E) lítio, diazepam, haloperidol.

QUESTÃO 55 - Um paciente que apresenta uma regressão acentuada a um comportamento
primitivo, desinibição e desorganização do pensamento, pronunciado transtorno do pensamento,
aparência pessoal e contato com a realidade precários, respostas emocionais e sociais inadequadas,
será melhor diagnosticado como
(A) Esquizofrenia paranóide.
(B) Esquizofrenia catatonic a.
(C) Esquizofrenia indiferenciada.
(D) Esquizofrenia simples.
(E) Esquizofrenia hebefrênica.

QUESTÃO 56 - Dentre as afirmativas abaixo, marque a CORRETA.
(A) A fobia simples ou específica caracteriza-se por medo intenso, persistente, desproporcional e
irracional. A exposição ao objeto geralmente deflagra uma crise de angústia ou mesmo de pânico.
(B) Nas síndromes obsessivo-compulsivas há a presença de idéias deturpadas que levam a um
comportamento irracional com pensamentos de conteúdo desagregado.
(C) Nos quadros hipocondríacos predominam a preocupação constante de fazer uso de medicamentos para
a manutenção de sua saúde.
(D) Na histeria dissociativa ocorrem crises epilépticas, mas sempre sem alterações da consciência.
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(E) Na crise dissociativa histérica a convulsão tem início mais abmpto que na epilepsia e duração mais
curta que na crise epiléptica.

QUESTÃO 57 - Súbita perda de identidade pessoal e da memória de toda a vida pregressa, com adoção de
uma nova identidade e uma tendência a viajar para longe de casa e assumir uma nova residência, profissão
e vida. Este é o conceito de
(A) Fuga de idéias.
(B) Fuga dissociativa.
(C) Dupla personalidade.
(D) Amnésia dissociativa.
(E) Transtorno de personalidade de evitação.

QUESTÃO 58 - Temas delirantes com caráter fantástico, com grande riqueza imaginativa, com introdução
e adaptação do mundo fantástico ao real, sem grandes sistematizações e com preservação da capacidade
psíquica e integração. Estamos falando de
(A) Parafrenias.
(B) Delírio de interpretação de Sérieux e Capgras.
(C) Delírio sensitivo de relação.
(D) Delírios de Clérambault.
(E) Transtorno esquizofreniforme.

QUESTÃO 59 - Sensibilidade excessiva ao ser contrariado ou rejeitado, comportamento rancoroso
crônico, com extrema dificuldade em perdoar, desconfiança excessiva, com tendência a exagerar e
distorcer a experiência, tendência a interpretar ações neutras ou amistosas como hostis ou desdenhosas. Tal

quadro refere-se ao
(A) Transtorno de personalidade esquizóide.
(B) Transtorno de personalidade anti-social.
(C) Transtorno de personalidade histrionic a.
(D) Transtorno de personalidade paranoide.
(E) Transtorno de personalidade impulsiva.

QUESTÃO 60 - Embora as residências terapêuticas se configurem como equipamentos da saúde,
estas casas, implantadas na cidade, devem ser capazes de
(A) abrigar no mínimo 15 moradores em boas condições de conforto.
(B) garantir 0 direito à moradia por tempo pré-determinado para que 0 usuário possa conseguir outro lugar
pra morar.
(C) apenas abrigar os moradores egressos de internações por, no máximo, dois anos.
(D) garantir 0 direito à moradia das pessoas egressas de hospitais psiquiátricos e de auxiliar 0 morador em
seu processo - às vezes difícil - de reintegração na comunidade.
(E) se auto-sustentar através do trabalho de cada morador.
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