UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
PROVA OBJETIVA

MATUTINO – 18/05/2014
NÍVEL SUPERIOR

CARGO: MÉDICO - ÁREA – PSIQUIATRIA
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu.
2. Assine seu cartão-resposta.
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno
de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita
depois de iniciada a prova.
4. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta
esferográfica azul (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com
corretivo, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.
6. Sua prova tem 60 questões, com 5 alternativas.
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.
8. A prova será realizada com duração máxima de 4h (quatro horas), incluído o tempo para a realização da Prova
Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta.
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início.
10. O candidato poderá levar o caderno de provas somente 3h30min. (três horas e trinta minutos) após o início
das provas.
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado.
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e
assinarem no lacre do referido envelope, atestando em ata que este foi devidamente lacrado.
13. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá,
manter o celular desligado e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do
prédio.
14. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências.
BOA PROVA!
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto a seguir para responder às próximas cinco (5) questões.
Molécula da moralidade
“O nível de confiança dentro de uma sociedade determina se ela está próspera ou se mantém-se na
miséria”, afirma o norte-americano Paul Zak, precursor no estudo da Neuroeconomia – ramo da ciência que
estabelece relações diretas entre cérebro, comportamento e economia. Apoiado na descoberta do hormônio
oxitocina como a “molécula da moralidade”, Zak diz que tantos aspectos pessoais como a generosidade e a
compaixão, até a tomada de decisões econômicas, são influenciadas pela química cerebral.
[...]
O professor de Economia, Psicologia e Administração na Universidade de Claremont e de Neurologia na
Universidade de Loma Linda, ambas nos Estados Unidos, Paul Zak hoje coordena o primeiro curso de doutorado
em Neuroeconomia. Criticado por ser demasiadamente entusiasta de sua própria teoria, o dr. Love, como é
popularmente conhecido, costuma ser comparado por alguns de seus pares aos religiosos, por falar da oxitocina
como a “Terra Prometida” – enquanto outros cientistas afirmam que as questões sociais são mais relevantes do
que as biológicas para se pensar a Economia.
Diante do cenário atual de protestos sociais, a dúvida dos estudiosos é pertinente: seria uma única
molécula capaz de mudar um quadro de violência, ou mesmo explicar nossa moralidade? Paul Zak afirma que
não. “O que encontramos, em nossos dez anos de experimentação, é uma molécula evolutivamente antiga,
responsável por um grande número de comportamentos pró-sociais que nós, geralmente, chamamos de moral ou
virtude, porque nos fazem colocar as necessidades de outra pessoa antes das nossas próprias.
VASQUES, Lucas. Revista Filosofia: Ciência & Vida. n° 89, dez 2013.
1. Por que o hormônio oxitocina pode ser denominado de a “molécula da moralidade”, segundo Paul Zak?
a) Porque estabelece relações diretas entre cérebro, comportamento e economia.
b) Porque essa molécula é capaz de mudar um quadro de violência.
c) Porque é uma molécula evolutivamente antiga.
d) Porque essa molécula determina o nível de confiança de uma sociedade.
e) Porque, segundo Paul Zak, é uma molécula responsável por um grande número de comportamentos pró-sociais
que nós, geralmente, chamamos de moral ou virtude.
2. Assinale a única alternativa incorreta, em relação ao texto.
a) Paul Zak afirma que uma única molécula é capaz de mudar um quadro de violência, ou mesmo explicar nossa
moralidade.
b) Paul Zak é pioneiro no estudo da Neuroeconomia.
c) Paul Zak é comparado por alguns cientistas aos religiosos, por falar da oxitocina como a “Terra Prometida”
d) Paul Zak é criticado por ser demasiadamente entusiasta de sua própria teoria.
e) Cientistas que criticam Paul Zakafirmam que as questões sociais são mais relevantes que as biológicas para se
pensar a Economia.
3. Assinale a única alternativa em que se pode notar, no excerto, relação de intertextualidade.
a) “O nível de confiança dentro de uma sociedade determina se ela está próspera ou se mantém-se na miséria.”
b) “Apoiado na descoberta do hormônio oxitocina como a ‘molécula da moralidade’, Zak diz que tantos aspectos
pessoais como a generosidade e a compaixão, até a tomada de decisões econômicas, são influenciadas pela
química cerebral”.
c) “O professor de Economia, Psicologia e Administração na Universidade de Claremont e de Neurologia na
Universidade de Loma Linda, ambas nos Estados Unidos, Paul Zak hoje coordena o primeiro curso de doutorado
em Neuroeconomia”.
d) “[...] o dr. Love, como é popularmente conhecido, costuma ser comparado por alguns de seus pares aos
religiosos, por falar da oxitocina como a ‘Terra Prometida’ – [...]”
e) “[...] seria uma única molécula capaz de mudar um quadro de violência, ou mesmo explicar nossa moralidade?”
4. “O nível de confiança dentro de uma sociedade determina se ela está próspera ou se mantém-se na
miséria”. Nesse período, nota-se a presença da palavra SE três vezes. Assinale a alternativa que traz,
respectivamente, a correta classificação morfológica das três ocorrências dessa palavra.
a) Conjunção – conjunção – pronome.
b) Conjunção – pronome – pronome.
c) Preposição – advérbio – pronome.
d) Pronome – conjunção – conjunção.
e) Partícula apassivadora – conjunção – conjunção.
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5. “O nível de confiança dentro de uma sociedade determina se ela está próspera ou se mantém-se na
miséria”. O verbo “manter” está conjugado na terceira pessoa singular. Sem alterar o modo e o tempo,
como ficaria esse verbo na terceira pessoa do plural?
a) mantenham.
b) mantiveram.
c) mantêm.
d) mantinham.
e) manteriam.
Para responder às próximas cinco (5) questões, tenha por base o texto que segue:
Cultura imortal
Na língua banto, “zumbis” são os mortos recentes cujo corpo mantém a alma, sua identidade, mas não o espírito
que lhe conferia a vontade de existir (“espírito” e “alma” não são sinônimos no imaginário quimbundo). Por isso,
ficavam à mercê de feiticeiros se não fortalecessem seu espírito (em encontros rituais com os vivos), para
ganharem força e rumarem para a luz. No vodu, o termo designa os que, revividos por feiticeiros, perdem a
vontade própria. Segundo o dicionário Houaiss, o termo vem do quimbundo nzumbi (espírito atormentado). Para o
escritor e pesquisador Nei Lopes, em quimbundo a raiz nzumbi está ligada à imortalidade, daí a relação com o
nome “Zumbi”, dada ao líder do quilombo dos Palmares.
MURANO, Edgard. Revista Língua Portuguesa, n° 94, ago 2013.
6. No texto, evidencia-se, além da função metalinguística da linguagem, a função:
a) Conativa.
b) Emotiva.
c) Fática.
d) Poética.
e) Referencial.
7. “[...] ‘zumbis’ são os mortos recentes cujo corpo mantém a alma, sua identidade [...]” Nesse período há
duas orações. Como se classifica a segunda oração (destacada)?
a) Oração subordinada substantiva.
b) Oração subordinada adjetiva.
c) Oração subordinada adverbial.
d) Oração coordenada sindética.
e) Oração coordenada assindética.
8. Julgue as afirmativas e assinale a alternativa correta.
I – As palavras “língua”, “própria” e “dicionário” são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em
ditongo.
II – A mesma regra permite acentuar as palavras “daí” e “mercê”.
III – A palavra “líder” é acentuada por ser uma paroxítona terminada em R.
a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas a afirmativa II está correta.
c) Estão corretas as afirmativas I e II.
d) Estão corretas as afirmativas I e III.
e) Estão corretas as afirmativas II e III.
9. “[...] mas não o espírito que lhe conferia a vontade de existir (“espírito” e “alma” não são sinônimos no
imaginário quimbundo).” Nesse período, a oração destacada classifica-se como subordinada adjetiva.
Dessa forma, qual a função sintática do pronome relativo QUE?
a) Sujeito.
b) Objeto direto.
c) Objeto indireto.
d) Complemento nominal.
e) Predicativo do sujeito.
10. “Na língua banto, ‘zumbis’ são os mortos recentes cujo corpo mantém a alma, sua identidade, mas não
o espírito que lhe conferia a vontade de existir (“espírito” e “alma” não são sinônimos no imaginário
quimbundo).” Qual o pressuposto presente nesse excerto?
a) Corpo, alma e espírito são sinônimos.
b) Espírito e alma são sinônimos para algumas culturas.
c) Espírito e alma são sinônimos em qualquer tipo de cultura.
d) Corpo, espírito e alma só existem no imaginário das pessoas.
e) Espírito e alma são elementos antônimos.
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RACIOCÍNIO LÓGICO
11. Se num grupo de 5 homens e 7 mulheres sorteamos 4 pessoas para formarem uma comissão, qual a
probabilidade de que essa comissão seja formada por 2 homens e 2 mulheres?
a)
b)
c)
d)
e)

14
33
4
35
4
12
7
33
14
35

12. Tenho 5 gatos e comprei ração o suficiente para alimentá-los por 24 dias. Mas antes que pudesse
começar a utilizá-la, minha filha trouxe para casa mais 3 gatos e então a ração dará para alimentar todos
os gatos por:
a) 14 dias.
b) 15 dias.
c) 25dias.
d) 38dias.
e) 40dias.
13. A negação correta da proposição: “Todos os leões são animais noturnos.” é:
a) Existem leões que não são animais noturnos.
b) Existem leões que são animais noturnos.
c) Nenhum leão é animais noturnos.
d) Alguns leões não são animais noturnos.
e) Nenhum leão não é animal noturno.
14. Buscando conhecer o hábito dos adolescentes com relação à tecnologia, foi realizada uma pesquisa
entre 800 alunos de uma escola. Constatou-se que 400 utilizam smartphone, 270 utilizam notebook e 300
tablet, desses 150 utilizam smartphone e notebook, 100 smartphone e tablet e 90 notebook e tablet. Sabese ainda que 60 não utilizam nenhum dos três. Sendo assim, é correto concluir que a quantidade de alunos
que utilizam os três é:
a) 570.
b) 510.
c) 230.
d) 170.
e) 110.
15. Numa prova de hipismo, analisando o tempo dos quatro melhores competidores, temos que Raoni
obteve o mesmo tempo que Guilherme e melhor tempo do que o de Maria Eduarda. Ingrid obteve o mesmo
tempo que Maria Eduarda. Logo, é correto afirmar que:
a) Maria Eduarda obteve melhor tempo que a de Guilherme.
b) Ingrid obteve melhor tempo que o de Guilherme.
c) Raoni obteve tempo melhor que o de Ingrid.
d) Guilherme obteve pior tempo que o de Ingrid.
e) Ingrid obteve melhor tempo que o de Raoni.
INFORMÁTICA
16. O Microsoft Word 2007 (Versão em português) é uma aplicação de tratamento de texto, também
designada por processador de texto. Quando o programa está aberto, o atalho de teclado
``ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN´´ realiza qual dos comandos a seguir ?
a) Exibe o conjunto completo de comandos no menu painel de tarefa.
b) Divide a janela do documento.
c) Alternar para o modo de exibição Layout de Impressão.
d) Ativar ou desativar o controle de alterações.
e) Amplia uma seleção para o final de uma janela.
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17. O Excel® 2007 faz parte do pacote de produtividade Microsoft® Office System, de 2007. Numa planilha
do Excel, os dados são introduzidos em cada uma das células. Sobre os tipos de dados que podem ser
introduzidos no Excel® 2007 (Versão em Português), podemos afirmar que:
I – Textos: Valores numéricos exibidos pelas células, que podem ser introduzidos diretamente pelo
utilizador ou gerados automaticamente, através de fórmulas.
II – Numéricos: Valores não numéricos ou que, sendo numéricos, são formatados para que o Excel os trate
como sendo apenas texto. Regra geral, tudo o que o Excel não reconheça e trate como dados numéricos é
assumido como texto.
III – Datas e Horas: Valores não numéricos ou que, sendo numéricos, são formatados para que o Excel os
trate como sendo apenas texto. Regra geral, tudo o que o Excel não reconhece e trate como dados
numéricos é assumido como texto.
IV – Fórmulas: As fórmulas são um dos recursos mais importantes do Excel, pois é através delas que
realizamos cálculos.
Das afirmativas apresentadas, quais estão corretas?
a) I e II, somente.
b) II e III, somente.
c) I, II e III, somente.
d) II e IV, somente.
e) I, II, III e IV.
18. O Excel® 2007 faz parte do pacote de produtividade Microsoft® Office System de 2007, que sucede ao
Office 2003. Sobre Excel® 2007 (versão em português), podemos afirmar que:
I – O Excel 2007 inclui um sistema de barras flutuantes, que surgem no texto sempre que necessitamos
realizar determinadas funções, nomeadamente no âmbito da formatação.
II – O Excel não pode ser usado exclusivamente para dados não numéricos. Uma das possíveis utilizações
para esta capacidade é a criação de bases de dados simples, que facilitam a listagem e ordenação dos
dados introduzidos e que podem até ser depois usadas para criar mailings através da importação de
dados do Word.
III – Uma das funções mais potentes do Excel desde as suas primeiras versões é a capacidade de gerar
gráficos a partir de valores introduzidos numa folha de cálculo.
Das afirmativas apresentadas, está correto o que se afirma em:
a) I e II, somente.
b) II e III, somente.
c) I e III, somente.
d) II, somente.
e) I, II e III.
19. No Windows 7 (versão em português), o”Menu Iniciar” é o portão de entrada para programas, pastas e
configurações do computador. Ele se chama menu, pois oferece uma lista de opções, exatamente como o
menu de um restaurante. E como a palavra "iniciar" já diz, é o local onde você iniciará ou abrirá itens.
Sobre o Menu Iniciar, podemos afirmar que:
I – O Painel esquerdo grande mostra uma lista curta de programas no computador. Pode haver variações
na aparência dessa lista porque o fabricante do computador tem autonomia para personalizá-la. O clique
em todos os programas exibe uma lista completa de programas.
II – No canto inferior esquerdo está a caixa de pesquisa, que permite que você procure programas e
arquivos no computador digitando os termos de pesquisa.
III – O painel direito dá acesso a pastas, arquivos, configurações e recursos mais usados. Nele também é
possível fazer logoff do Windows ou desligar o computador.
Das afirmativas apresentadas, assinale a(s) que está(ão) incorreta(s) :
a) Nenhuma
b) I, somente.
c) II, somente.
d) III, somente.
e) I, II e III.
20. No Microsoft Windows 7 (versão em português), utilizar o atalho de teclado ``Alt+Tab´´ tem função de:
a) Colocar o computador em modo de espera.
b) Alternar entre janelas abertas.
c) Ativar proteção de tela.
d) Procurar por redes wireless.
e) Forçar o desligamento do computador.
LEGISLAÇÃO
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21. No que concerne ao art. 40 da Constituição da República Federativa do Brasil/88, leia o texto a seguir,
julgue se são falsas ou verdadeiras as afirmativas e assinale a alternativa correta.
“Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e
solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto” no art. 40.
( ) A contribuição prevista no § 18 do art. 40 incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de
aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do
regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF/88 , quando o beneficiário, na forma da lei,
for portador de doença incapacitante.
( ) Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de
previdência social.
( ) Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da CF/88, é vedada a
percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto no art. 40.
( ) Além do disposto no art. 40, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo
observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social.
a) V, V, V, V.
b) F, V, V, V.
c) V, V, V, F.
d) V, F, V, V.
e) F, V, F, V.
Conforme o estabelecido no Estatuto da Universidade Federal do Acre – UFAC, Resolução nº 47, de 16 de
setembro de 2013, responda às próximas três questões.
22. Dentre outros, a Universidade Federal do Acre organizar-se-á com a observância dos seguintes
princípios, exceto:
a) Compromisso com a democratização da educação, com respeito ao modo de vida dos povos, definindo critérios
amplamente democráticos que identifiquem possíveis formas de acesso à universidade, considerando as
especificidades e diferenças étnicas e socioculturais.
b) Universalidade do conhecimento e fomento à interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, como mecanismo de
evitar a fragmentação do saber.
c) Gestão democrática, centrada nos órgãos deliberativos, voltada aos interesses da Universidade Federal do Acre
e conectada com as demandas da sociedade.
d) Cooperação com instituições de produção de conhecimento em âmbito nacional e internacional.
e) Realização de pesquisas voltadas ao conhecimento científico e cultural da realidade, dentro da universalidade
do saber, respeitando as especificidades socioculturais dos povos.
23. Analise as alternativas e assinale a incorreta.
a) A Universidade Federal do Acre goza de autonomia didático-científica, administrativa, patrimonial e de gestão
financeira, nos termos do art. 207 da Constituição Federal de 1988 e das leis vigentes no país.
b) O Colegiado de Cursos da Universidade Federal do Acre é o órgão superior deliberativo, normativo e consultivo
em matéria de ensino, pesquisa e extensão.
c) A Universidade Federal do Acre, conforme preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), tem como
finalidades a produção e a difusão de conhecimento, visando contribuir para o desenvolvimento pautado pela
melhoria das condições de vida e a formação de uma consciência crítica.
d) É incumbência da Universidade Federal do Acre estender ao interior do Estado sua atuação para promover a
difusão das conquistas e benefícios resultantes da produção do conhecimento.
e) O Conselho Universitário da Universidade Federal do Acre é o órgão máximo de deliberações da política
universitária e instância de recursos nos termos da legislação vigente.
24. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão deliberará em plenário, após consulta e estudo da matéria,
quando necessário, por uma das respectivas câmaras:
( ) Câmara de Ensino;
( ) Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação;
( ) Câmara de Extensão e Cultura;
( ) Câmara de Assuntos Estudantis;
( ) Câmara de Legislação e Normas.
Analise os itens e marque a alternativa que corresponde à sequência correta de V(Verdadeira) ou F(Falsa).
a) V, V, V, V, V.
b) V, F, V, V, F.
c) V, V, V, V, F.
d) F, V, V, V, F.
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e) V, V, F, V, F.
25. Qual das alternativas está em desconformidade com Decreto nº 5.825, de 29 de junho de 2006, que
estabelece as diretrizes para elaboração do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de
o
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, instituído pela Lei n 11.091, de 12 de janeiro
de 2005?
a) O Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em
Educação será vinculado ao Plano de Desenvolvimento Institucional de cada IFE, conforme definido no art. 24 da
o
Lei n 11.091, de 2005, e deverá contemplar, entre outros, Programa de Avaliação de Desempenho.
b) O Programa de Avaliação de Desempenho terá por objetivo promover o desenvolvimento institucional,
subsidiando a definição de diretrizes para políticas de gestão de pessoas e garantindo a melhoria da qualidade
dos serviços prestados à comunidade.
c) A aplicação do processo de avaliação de desempenho deverá ocorrer no mínimo uma vez por ano, ou em
etapas necessárias a compor a avaliação anual, de forma a atender à dinâmica de funcionamento da IFE.
d) O Programa de Avaliação de Desempenho, como processo pedagógico, coletivo e participativo, abrangerá, de
forma integrada, a avaliação das atividades coletivas, entre outras.
e) O Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em
Educação será definido, visando garantir, entre outros, a construção coletiva de soluções para as questões
institucionais.
ATUALIDADES
26. “As últimas semanas têm sido de comemoração na Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE),
devido aos resultados de 2013 do Sistema Estadual de Avaliação da Aprendizagem Escolar (SEAPE), que
funciona como um diagnóstico do sistema educacional (...)”. Esses dados foram transcritos do portal
oficial da Secretaria de Estado de Educação e Esporte. Quanto ao SEAPE é correto afirmar:
a) O SEAPE adota metodologias dos padrões nacionais e internacionais para avaliação de aprendizagem escolar,
sendo os testes voltados para as áreas do conhecimento de Língua Portuguesa e Matemática.
b) Esse sistema de avaliação, adotado pelo MEC em todo o Brasil, funciona como um eficiente instrumento
estatístico de análise de aproveitamento e aprendizagem escolares.
c) O sistema é uma avaliação em larga escala em que se analisa a evolução da qualidade do sistema público de
ensino, sendo adotado apenas na Região Norte do Brasil.
d) O SEAPE, que substitui o IDEB no Acre, verifica mensalmente o desempenho dos alunos da educação básica
(nos 3º, 5º e 9º anos do ensino fundamental, e no 3º ano do ensino médio).
e) O diagnóstico do sistema educacional pelo SEAPE fundamenta-se nas provas aplicadas pelo ENEM, com as
adaptações necessárias para a realidade do Acre.
27. O PRONATEC, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, foi criado pelo Governo
Federal com vários objetivos, menos:
a) Aumentar as oportunidades educacionais aos trabalhadores por meio de cursos de formação inicial e
continuada ou qualificação profissional.
b) Expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio e de
cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional presencial e à distância.
c) Aumentar a quantidade de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de educação profissional e tecnológica.
d) Substituir, gradativamente, as unidades de ensino do SENAI, do SENAC, do SENAR e do SENAT, tornando-as
unidades de ensino municipalizadas para ampliar a rede de atendimento em todo o Brasil.
e) Ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica em todo o Brasil, para atender à necessidade
de disponibilizar acesso à iniciação ou aprimoramento do preparo profissional.
28. Aproximadamente 74.000 famílias acreanas (dados de setembro de 2013) já recebiam os benefícios do
Bolsa Família. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, o Bolsa Família é um programa de
inclusão social praticado no Brasil, que tem suas normas de inclusão das famílias, porém estas têm, em
contrapartida, algumas condicionalidades nas áreas de educação e saúde para continuar o recebimento
do benefício. São muitas essas condicionalidades educacionais que cabem às famílias, menos:
a) Matricular as crianças e adolescentes de 6 a 15 anos em estabelecimento regular de ensino.
b) Garantir a frequência escolar de no mínimo 85% da carga horária mensal do ano letivo.
c) Informar sempre à escola em casos de impossibilidade do comparecimento do aluno à aula e apresentando a
devida justificativa.
d) Informar de imediato ao setor responsável pelo PBF no município, sempre que ocorrer mudança de escola e de
série dos dependentes de 6 a 15 anos, para que seja viabilizado e garantido o efetivo acompanhamento da
frequência escolar.
e) Garantir a média de aprovação escolar das crianças e adolescentes por meio de acompanhamento familiar,
admitindo-se eventual retenção pelo prazo máximo de um ano na mesma série escolar.
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29. Em concordância com o site oficial do Ministério da Educação, (portal.mec.gov.br) quanto à diferença
entre curso técnico e curso tecnológico, é correto afirmar:
a) Cursos tecnológicos são programas disponibilizados tanto para o nível médio, quanto para o superior,
objetivando proporcionar conhecimentos teóricos para a qualificação profissional.
b) Cursos técnicos são programas de nível médio com o propósito de capacitar o aluno proporcionando
conhecimentos teóricos e práticos nas diversas atividades do setor produtivo.
c) Cursos tecnológicos são programas de nível médio com o propósito de capacitar o aluno, em tempo reduzido,
para sua imediata inserção no mercado de trabalho.
d) Cursos técnicos são programas destinados para implementar gradativamente o ensino profissionalizante no
Ensino Médio em todas escolas públicas brasileiras.
e) Cursos tecnológicos são direcionados a alunos com defasagem escolar, por meio de preparação pedagógica
supletiva, objetivando uma redução de tempo na preparação desses alunos.
30. No PRONATEC, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, são oferecidos cursos
gratuitos nas escolas públicas federais, estaduais e municipais, nas unidades de ensino do SENAI, do
SENAC, do SENAR e do SENAT, em instituições privadas de ensino superior e de educação profissional
técnica de nível médio. Um dos cursos abaixo não é oferecido no programa. Identifique-o:
a) Formação Inicial e Continuada ou qualificação profissional para trabalhadores, estudantes de ensino médio e
outros previstos pelo programa.
b) Técnico para quem concluiu o ensino médio, com duração mínima de um ano.
c) Formação Atualizada e Reciclagem para requalificação e contratação de profissionais desempregados que já
atuam em distintas áreas tecnológicas, para admissão imediata no serviço público.
d) Técnico para quem está matriculado no ensino médio, com duração mínima de um ano.
e) Formação Inicial e Continuada ou qualificação profissional para, entre outros enquadrados no programa,
beneficiários de programas federais de transferência de renda.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31. A decisão clínica de tratar um paciente com um benzodiazepínico deve ser considerada com cuidado,
devido ao risco de dependência física e psicológica. Sobre esta classe de medicamentos, podemos
afirmar, exceto:
a) Apresentam efeito sobre os receptores benzodiazepínicos, os quais modulam a atividade do ácido gamaaminobutírico (GABA).
b) Dentre suas indicações terapêuticas podemos listar: insônia, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno
bipolar I e acatisia.
c) Quando utilizados por períodos curtos, de uma a duas semanas, em geral os benzodiazepínicos não causam
efeitos significativos de tolerância, dependência ou abstinência.
d) O flumazenil, droga utilizada nos casos de overdose (dose excessiva) de benzodiazepínicos é administrado por
via intra-muscular pois seu uso endovenoso pode desencadear arritmias cardíacas.
e) Pacientes idosos ou com doença hepática têm mais probabilidade de apresentar efeitos adversos ou toxicidade
por benzodiazepínicos.
32. Durante o exame psíquico de um paciente, podemos encontrar várias alterações do pensamento. Sobre
este item da súmula psicopatológica, assinale a alternativa correta:
a) A perseveração caracteriza-se pela variação rápida e incessante do tema, com preservação da coerência do
relato e associações por assonância (rimas) ou aliteração (repetição de consoantes) das palavras.
b) Na epilepsia de lobo temporal, observa-se tipicamente temas niilistas, de culpa ou ruína, além de ideias
obsessivas.
c) A fuga de ideias é uma manifestação típica da síndrome maníaca, sendo ainda observada na intoxicação por
cocaína ou anfetamina.
d) Uma forma especial de delírio somático é o delírio de infestação ou síndrome de Capgras, em que o doente
julga estar infestado por pequenos, porém macroscópicos, organismos.
e) A interrupção do curso (ou bloqueio do pensamento) foi descrita por Bleuler, sendo considerada uma alteração
quase exclusiva de quadros depressivos.
33. Nos idosos, o transtorno depressivo desempenha um papel importante na saúde devido a sua alta
prevalência e sua associação com a incapacidade funcional, a mortalidade e a maior utilização dos
serviços de saúde. Sobre a depressão geriátrica, assinale a alternativa correta:
a) Evidências epidemiológicas demonstram que a depressão nos idosos pode apresentar algumas características
mais específicas desta faixa etária como queixas cognitivas e somáticas, hipocondria e pensamentos recorrentes
de suicídio.
b) A associação entre depressão e quadros demenciais é pouco frequente uma vez que o prejuízo cognitivo na
depressão do idoso é benigno, desaparecendo com o tratamento.
c) Para a diferenciação clínica entre demência e depressão do idoso devemos avaliar início e duração dos
sintomas e resposta do tipo “não sei”, esta última mais comum na demência do que na depressão.
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d) A depressão nos quadros de demência não pode ser secundária a reações psicológicas aos déficits
determinados pelo quadro demencial.
e) O termo pseudo-demência foi introduzido por Wernicke em 1880 e tem sido usado para caracterizar os quadros
depressivos nos idosos com queixas de memória de início recente, afasia e acalculia.
34. A adolescência é um período de vulnerabilidade para Transtornos por uso de substâncias, sendo tal
diagnóstico psiquiátrico o 4º mais prevalente nesta faixa etária no Brasil. Sobre tal assunto, podemos
afirmar:
a) O uso de substâncias lícitas para adultos como álcool e tabaco geralmente não precede o uso de substâncias
ilícitas nem tampouco aumenta o risco de seu uso por adolescentes.
b) O risco de desenvolver transtorno por uso de substância permanece o mesmo quando há comorbidades
psiquiátricas como transtorno de pânico e transtorno bipolar.
c) O sistema de recompensa é a estrutura cerebral responsável por sentimentos de prazer e o principal
neurotransmissor envolvido no processo é a dopamina.
d) No tratamento medicamentoso dos transtornos por uso de substâncias podemos usar antidepressivos
tricíclicos, benzodiazepínicos e psicoestimulantes com segurança, mesmo quando o paciente está em uso de
álcool e outras substâncias.
e) O tratamento com internação psiquiátrica sempre é a primeira opção em adolescentes, principalmente se há
risco de auto e hetero-agressividade ou comportamentos suicidas.
35. O Transtorno Bipolar é uma doença crônica, que requer manejo multidisciplinar de longo prazo.
Assinale a alternativa incorreta quanto ao tratamento do Transtorno Bipolar:
a) Quando utilizadas de forma associada à farmacoterapia, intervenções psicossociais como grupos de
psicoeducação e terapia cognitivo-comportamental têm demonstrado benefícios significantes no tratamento do
transtorno bipolar.
b) No tratamento da mania aguda podemos utilizar carbonato de lítio, divalproato de sódio, quetiapina e
haloperidol, porém lamotrigina não é recomendada.
c) Na fase de depressão aguda do bipolar I não é recomendado o uso de Ziprasidona em monoterapia, devendose optar por algum agente de primeira linha como carbonato de lítio.
d) Em pacientes bipolares com depressão psicótica ou alto risco de suicídio o uso de ECT (eletroconvulsoterapia)
deve ser considerado precocemente.
e) Na fase de manutenção do tratamento podemos fazer uso de topiramato ou antidepressivos em monoterapia.
36. Modernamente, o cuidado em saúde mental deve representar um equilíbrio entre o cuidado baseado na
comunidade e o cuidado baseado no hospital. Sobre as práticas em saúde mental comunitária, podemos
afirmar:
a) O desenvolvimento de serviços locais são pouco eficazes quando feitos em colaboração com usuários de
serviços, membros da família, grupos de defesa, equipes de saúde e formuladores de políticas.
b) Um serviço geral de saúde mental adulta tipicamente inclui cinco funções principais: clínicas extrahospitalares/ambulatoriais, equipes comunitárias de saúde mental, cuidado hospitalar agudo, cuidado residencial
de longa permanência e reabilitação.
c) Os membros da família e os cuidadores de uma pessoa com transtorno mental devem ser excluídos pela equipe
de saúde pelo risco de ferir o direito à confidencialidade do paciente.
d) A psiquiatria comunitária não deve se preocupar em resgatar os papéis sociais normais dos pacientes pois tal
aspecto de suas vidas não faz parte do tratamento.
e) Doenças mentais também agem como barreiras que impedem o tratamento apropriado das doenças físicas
apenas em populações mantidas na pobreza.
37. O exame pericial psiquiátrico tem por base e fundamento o exame psiquiátrico clínico. Distinguem-se
entre um e outro por um aspecto fundamental: a finalidade da avaliação. Sobre o exame pericial, marque a
alternativa correta:
a) O diagnóstico sindrômico é suficiente para a necessidade jurídica de certeza, uma vez que o diagnóstico
nosológico é dificilmente obtido em uma única avaliação.
b) A autorização do examinando é essencial para que se perscrute sua intimidade psíquica de tal forma que
apenas a mera determinação judicial não é suficiente para que uma avaliação pericial possa ser conduzida.
c) A advertência de não-confidencialidade das informações prestadas pelo examinando é mandatória pois o perito
deverá registrar todas as informações obtidas da avaliação, inclusive aquelas desprovidas de interesse forense.
d) Dentre os pontos que devem constar de um relatório médico-legal a resposta aos quesitos do juiz e do
Ministério Público é o elemento mais importante do laudo, onde se detalha os achados do exame com a conclusão
médica.
e) O exame pericial psiquiátrico possui natureza probatória, que o torna passível de amplo escrutínio pelas partes
e pelos profissionais do direito.
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38. O Transtorno de Pânico é caracterizado pela presença de ataques de ansiedade acompanhados de
sintomas somáticos e preocupação persistente sobre a recorrência dos ataques e suas possíveis
implicações. Assinale a alternativa incorreta sobre o transtorno de pânico:
a) Quando os ataques de pânico ocorrem apenas em situações sociais devemos reavaliar o diagnóstico, pois se
trata de transtorno de ansiedade social.
b) A associação de Transtorno de pânico a quadros depressivos piora prognóstico e piora resposta ao tratamento,
além de aumentar risco de tentativa de suicídio.
c) No diagnóstico diferencial devemos pesquisar doença cardiovascular, epilepsia de lobo temporal, hipoglicemia,
Síndrome de Cushing, hipertiroidismo e feocromocitoma.
d) Fatores genéticos estão relacionados com o transtorno de pânico, porém a expressão fenotípica da doença é
estabelecida pela interação entre genes e ambiente.
e) Nos ataques de pânico noturnos a disfunção do sistema nervoso autonômico pode ser um aspecto crucial, ao
passo que nos ataques diurnos fatores psicológicos e cognitivos podem agir como estímulo inicial.
39. Jovem de 19 anos, sexo feminino é trazida pelos pais para avaliação psiquiátrica. Queixa de perda de
16 quilogramas nos últimos 6 meses, época em que se mudou de casa para fazer faculdade em outra
cidade. Paciente refere que corre 10 quilômetros toda manhã e que gosta de comer vegetais e frutas.
Sobre este caso, podemos afirmar:
a) Trata-se de um caso de Anorexia Nervosa e o principal objetivo do tratamento é a recuperação do peso até
níveis seguros.
b) Um número substancial de pacientes com anormalidades no comportamento alimentar não preenche todos os
critérios necessários para um diagnóstico formal de Transtorno Alimentar, porém podem necessitar de algum tipo
de intervenção terapêutica.
c) Indivíduos que apresentam episódios de compulsão alimentar e/ou purgação são diagnosticados com Bulimia
Nervosa segundo as classificações atuais.
d) O diagnóstico de Transtorno Alimentar fica evidente pelo discurso da paciente ao dizer que faz exercício físico
vigoroso com frequência e que ingere alimentos saudáveis.
e) Exames laboratoriais como hemograma, eletrólitos, magnésio, cálcio, fósforo e albumina mostram-se alterados
já nos primeiros estágios da Anorexia Nervosa e são bons parâmetros para indicar necessidade de tratamento
medicamentoso.
40. Sobre a classe medicamentosa dos antipsicóticos, assinale a alternativa incorreta:
a) Pacientes em uso de clozapina devem ter monitoramento de leucócitos e granulócitos semanal nos primeiros 6
meses de tratamento.
b) O nível sérico de prolactina deve ser avaliado apenas em pacientes que apresentem sintomas característicos
de hiperprolactinemia.
c) Idosos apresentam alta incidência de discinesia tardia quando em uso de antipsicóticos de primeira geração,
bem como são mais sensíveis a efeitos anticolinérgicos.
d) Pode ser necessário o aumento da dose de clozapina e olanzapina em fumantes devido à indução enzimática
da nicotina.
e) Casos de hipotensão secundária à superdosagem de antipsicóticos devem ser tratados com adrenalina pois tal
efeito cardiovascular ocorre pelo antagonismo dos receptores alfa-1-adrenérgicos e muscarínicos.
41. Indivíduos com transtornos mentais graves estão mais propensos a fazer uso, abuso e dependência de
substâncias psicoativas – especialmente a cannabis – quando comparados à população geral. Sobre esta
comorbidade, assinale a alternativa correta:
a) O abuso de cannabis pode desencadear quadros psicóticos transitórios, porém não há evidência de que o
abuso frequente de maconha aumente o risco de desenvolvimento de esquizofrenia.
b) Sintomas ansiosos têm sido relatados como das reações adversas mais frequentemente relacionadas ao
consumo de maconha.
c) Pacientes bipolares apresentam a mesma chance de usar maconha na vida do que a população geral pois tal
diagnóstico associa-se ao uso de substâncias indutoras de sintomas maníacos, como álcool e cocaína.
d) O uso de cannabis pode colaborar na adesão do paciente esquizofrênico ao tratamento medicamentoso pois
reduz sintomas extra-piramidais secundários ao uso de antipsicóticos.
e) Sujeitos portadores de comorbidades psiquiátricas são mais suscetíveis a sucesso terapêutico pois são
detectados tanto nos serviços de psiquiatria como nos serviços de prevenção ao uso de substâncias psicoativas.
42. Paciente de 73 anos, sexo masculino, diagnóstico prévio de Hipertensão Arterial e Dislipidemia, dá
entrada no serviço de emergência após queda da própria altura. Constatada fratura em membro inferior
esquerdo, é submetido à intervenção cirúrgica. No segundo dia de pós-operatório evolui com flutuação do
nível de consciência, insônia, agitação psicomotora e alucinações visuais. Sobre este quadro, assinale a
alternativa incorreta:
a) Doenças cardiovasculares e distúrbios metabólicos são causas comuns de delirium.
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b) A apresentação clínica do delirium parece ser independente de sua etiologia, tanto em pacientes hipervigilantes
como nos hipoativos.
c) A prescrição de 3 ou mais medicamentos após a admissão hospitalar é um fator facilitador para o aparecimento
de delirium.
d) O tratamento mais eficaz de pacientes que desenvolvem delirium é o uso de antipsicóticos em doses baixas.
e) Durante a investigação dos quadros de delirium podemos nos utilizar de exames complementares como exame
de urina, radiografia de tórax, hemograma, ureia, eletrólitos e eletrocardiograma.
43. Paciente de 25 anos, sexo feminino comparece à consulta psiquiátrica trazida pela família, pois ingeriu
15 comprimidos de lorazepam há aproximadamente 48 horas. Durante entrevista, paciente admite
intencionalidade suicida com episódio de dosagem excessiva de medicamento e permanece com ideação
suicida. Diante de tal situação, devemos:
a) Solicitar internação psiquiátrica apenas com consentimento da paciente.
b) Prescrever antidepressivos tricíclicos para casos de depressão pois, apesar de antigos, são muito eficazes.
c) Tranquilizar a família pois as pessoas que tentam suicídio apresentam características diferentes daquelas que
chegam a um desenlace fatal.
d) Manter o tratamento ambulatorial se houver diagnóstico de transtorno de personalidade.
e) Considerar eletroconvulsoterapia nos casos de transtorno de humor.
44. Alterações de humor na gravidez e puerpério têm sua avaliação dificultada pelo fato de que algumas
características deste período, como fadiga e alterações do sono, libido e peso, podem se sobrepor a
sintomas psiquiátricos. Sobre as manifestações psiquiátricas na gravidez e puerpério, assinale a
alternativa incorreta:
a) A interrupção abrupta de drogas antipânico diante da notícia de gravidez não é recomendada, pois há risco de
exacerbação do transtorno ou reação de abstinência. Ao contrário, recomenda-se a retirada gradual de
benzodiazepínicos.
b) Sempre que se decidir medicar a puérpera com um psicofármaco, o lactente deverá ser observado atentamente
quanto a sedação, temperatura, respiração, tônus muscular e tremores.
c) Em mulheres com histórico de quadro maníaco prévio no período puerperal deve-se considerar a administração
preventiva de psicofármaco em uma gestação subsequente.
d) Transtornos psicóticos no puerpério possuem características particulares como: delírios bem sistematizados,
consciência e orientação temporo-espacial preservadas e pouca relação com sintomas afetivos.
e) O uso de carbonato de lítio, que é altamente concentrado no leite materno, contraindica a amamentação pelo
risco de toxicidade no bebê.
45. O conceito de catatonia foi descrito por Kahlbaum em 1874. Sobre esta síndrome presente tanto em
quadros orgânicos quanto psiquiátricos, assinale a alternativa correta:
a) Apesar de tradicionalmente relacionada à esquizofrenia, a síndrome catatônica pode ser induzida por uso de
drogas como cocaína e ecstasy.
b) Ecolalia e ecopraxia são achados de exame físico que descartam catatonia pois a imobilidade e o mutismo são
sinais catatônicos clássicos.
c) A postura de “travesseiro psicológico” na qual o paciente permanece longos períodos reclinado com a cabeça
elevada em alguns centímetros de seu leito é vista apenas nos casos de desordens orgânicas como epilepsia e
infecções.
d) Benzodiazepínicos não são recomendados para tratamento de catatonia pois podem deprimir ainda mais a
função respiratória do paciente.
e) Apesar do risco de síndrome neuroléptica maligna, os antipsicóticos são primeira linha nos casos de catatonia
secundária a quadros psicóticos.
46. Desde o surgimento da epidemia de AIDS, no início da década de 1980, têm-se reconhecido diversas
manifestações psiquiátricas em indivíduos infectados pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV).
Assinale a alternativa correta:
a) Sintomas psiquiátricos em indivíduos infectados pelo HIV são secundários à reação ao diagnóstico e às
circunstâncias da vida associadas a ele como desestruturação familiar, porém nunca como resultado da própria
infecção.
b) Quadros maníacos podem resultar de afecções do sistema nervoso central como toxoplasmose, criptococose,
sífilis e tuberculose ou decorrer do uso de zidovudina ou corticoides.
c) A presença de sintomas depressivos não piora adesão à terapia anti-retroviral, apenas torna o paciente mais
suscetível a infecções oportunistas.
3
d) No período tardio da infecção, caracterizada por contagem de LT-CD4+ abaixo de 50 células/mm , a ocorrência
de complicações do Sistema Nervoso Central é rara.
e) O complexo cognitivo-motor ligado ao HIV (CCMHIV) caracteriza-se pelo comprometimento progressivo da
cognição, do comportamento e da motricidade e é classificado entre as demências corticais.
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47. A categoria dos transtornos somatoformes da CID-10 (Classificação Internacional de Doenças) reúne
todos os transtornos cujas características essenciais são: sintomas físicos para os quais não há achados
orgânicos demonstráveis e uma evidência positiva de que tais sintomas estejam ligados a fatores ou
conflitos psicológicos. Sobre este grupo de afecções, assinale a alternativa incorreta.
a) O transtorno de somatização caracteriza-se por múltiplos sintomas recorrentes, mutáveis, envolvendo diversos
órgãos e sistemas.
b) Pacientes hipocondríacos reinterpretam sensações somáticas normais como indicadoras de uma patologia
grave, geralmente única, bem-definida e letal, como câncer.
c) Um dos critérios de Bridges e Goldberg para paciente somatizador postula que o paciente atribui os sintomas a
que padece a um transtorno psiquiátrico.
d) Na dismorfofobia observam-se preocupações excessivas com o desfiguramento de partes corporais, em geral
da face, ou menos frequentemente cabelos, seios e genitália.
e) O transtorno doloroso somatoforme persistente refere-se à dor crônica, cuja origem ou cujo grau de intensidade
não pode ser explicado por patologia física ou processo fisiológico.
48. A interconsulta psiquiátrica no hospital geral tem como um de seus objetivos prover tratamento
específico a pacientes acometidos por transtornos mentais atendidos em serviços não-psiquiátricos.
Sobre esta área da Psiquiatria, assinale a alternativa correta:
a) A avaliação do paciente hospitalizado baseia-se na mesma técnica de avaliação do paciente não-hospitalizado,
portanto a atenção do psiquiatra deve estar voltada ao doente, sem interlocução com a equipe assistencial que o
acompanha.
b) O paciente deve ter a chance de discutir a sua situação com seu médico assistente, ouvir sua justificativa para a
interconsulta psiquiátrica e sempre terá opção de se recusar a ser avaliado por psiquiatra.
c) Quando em situações de impasse, o interconsultor não deve se opor a uma postura ou conduta adotada pelo
médico assistente.
d) Pode ocorrer que o pedido de interconsulta seja um pedido de psicoterapia por parte do profissional que solicita
a presença do psiquiatra, cabendo ao interconsultor abordar abertamente os sentimentos de fragilidade do
profissional de saúde.
e) Após ter avaliado o paciente, é aconselhável que o psiquiatra informe pessoalmente o médico assistente e,
eventualmente, outros membros da equipe, sobre a impressão diagnóstica e o tratamento proposto.
49. J., sexo masculino, 8 anos, trazido para avaliação psiquiátrica devido a problemas na escola e em casa,
acessos de raiva, comportamento de oposição e agressividade. Mãe relata que filho parece obcecado por
comida, atualmente obeso. Foi considerado hipotônico ao nascimento e nos seis primeiros meses de vida
tinha reflexos de sucção insatisfatórios, mamando pouco. Para investigação do caso devemos pensar nas
seguintes hipóteses diagnósticas, exceto:
a) Síndrome de Prader-Wili.
b) Síndroma de Down.
c) Síndrome do X Frágil.
d) Transtorno Autista.
e) Transtorno de Rett.
50. A esquizofrenia, doença que atinge cerca de 1% da população, normalmente inicia-se antes dos 25
anos de idade, persiste por toda a vida e afeta pessoas de todas as classes sociais. Sobre esta condição,
assinale a alternativa correta:
a) A maioria dos estudos relatou que mais de 75% dos pacientes com esquizofrenia fumam e 30-50% podem
satisfazer os critérios diagnósticos para abuso ou dependência de álcool.
b) A esquizofrenia é duas vezes mais prevalente no sexo masculino, no entanto não há diferenças de gênero
quanto ao início e curso da doença.
c) A formulação mais simples da hipótese da dopamina na esquizofrenia postula que o transtorno resulta do
excesso de atividade dopaminérgica na via túbero-infundibular e núcleo accumbens.
d) São considerados fatores de bom prognóstico na esquizofrenia: sintomas negativos, início tardio, estado civil
casado e sintomas de transtorno de humor.
e) Pacientes com esquizofrenia geralmente são desorientados em relação a pessoa, tempo e lugar.
51. Em relação aos transtornos da identidade sexual podemos afirmar, exceto:
a) No transexualismo, o indivíduo deseja viver e ser aceito como membro do sexo oposto, em geral acompanhado
pelo desejo de tornar seu corpo o mais congruente possível com o sexo preferido através de cirurgia e tratamento
hormonal.
b) O tratamento hormonal e cirúrgico de mudança de sexo é recomendado em todos os casos de transexualismo.
c) As condições intersexuais incluem uma variedade de síndromes nas quais as pessoas apresentam fortes
aspectos anatômicos ou fisiológicos do sexo oposto, como na Síndrome de Turner, por exemplo.
d) O tratamento dos transtornos da identidade sexual é complexo e raramente obtém sucesso quando a meta é
reverter a condição.
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e) A causa mais comum de pseudo-hermafroditismo feminino é a hiperplasia adrenal virilizante congênita.
52. Os inibidores seletivos da receptação de serotonina (ISRS) são agentes de primeira linha para o
tratamento da depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de pânico bem como de várias
outras condições. Sobre esta classe de antidepressivos, assinale a alternativa correta:
a) Os ISRSs compartilham muitas características moleculares entre si, apesar de certos indivíduos responderem a
um deles, mas não a outro.
b) Pelo menos 90% da resposta clínica resultante dos ISRSs ocorre com as doses iniciais, e níveis mais elevados
tendem a aumentar os efeitos adversos, sem muito benefício clínico adicional.
c) Pacientes depressivos que apresentam alto risco de suicídio não devem ser tratados com ISRSs.
d) Apesar de seu efeito antiorgásmico, ISRSs não são indicados para tratamento de ejaculação precoce.
e) Dentre os efeitos colaterais, os ISRSs podem reduzir os níveis de prolactina, além de aumento de peso e
exantemas.
53. Quatro sintomas principais caracterizam a maioria dos transtornos do sono: insônia, hipersonia,
parassonia e alteração do ciclo sono-vigília. Sobre este assunto, assinale a alternativa incorreta:
a) Insônia é definida como dificuldade de iniciar ou manter o sono e é a queixa mais comum relacionada ao sono.
b) Alteração do ciclo sono-vigília envolve o deslocamento do sono de seu período circadiano desejável.
c) Nos terrores noturnos os episódios ocorrem principalmente durante o primeiro terço do sono e duram menos de
10 minutos.
d) Parassoniase manifesta como quantidade excessiva de sono, enquanto hipersonia é termo reservado para
sonolência diurna excessiva.
e) Presença de transtorno mental orgânico, tal como demência, ou de um transtorno físico, como epilepsia, é
critério de exclusão para diagnóstico de sonambulismo.
54. Em um artigo publicado em 1951 na revista Lancet, Richard Asher cunhou o termo “Síndrome de
Munchausen” para se referir a uma condição na qual os pacientes enfeitam sua história pessoal, fabricam
sintomas de forma crônica para obter internação hospitalar e se movem de um hospital para outro.
Assinale a alternativa correta sobre transtornos factícios:
a) Pacientes com diagnóstico de transtorno factício raramente possuem diagnósticos psiquiátricos co-mórbidos.
b) O prognóstico é favorável na grande maioria dos casos, após introdução de tratamento medicamentoso.
c) No transtorno factício, a motivação do paciente é consciente e intencional, geralmente com objetivo de
compensação financeira.
d) Na CID-10 (Classificação Internacional de Doenças), “Munchausen por procuração” é classificado como abuso
infantil, e não como transtorno factício.
e) Fatores predisponentes específicos para transtorno factício: luto, ressentimento contra profissionais médicos e
uso de substâncias psicoativas.
55. Uma mulher de 50 anos assistiu ao acidente automobilístico que causou o óbito de seu filho há 3 anos
atrás. Atualmente procura o psiquiatra, pois desde então apresenta medo de morrer, evita andar de carro,
sonhos vívidos e recorrentes com o acidente e pensamentos ruminativos quanto ao acidente do filho.
Sobre isso, assinale a alternativa correta:
a) Trata-se de episódio depressivo moderado e há indicação de tratamento medicamentoso com inibidor seletivo
de receptação de serotonina.
b) Trata-se de fobia social e tratamento psicoterápico psicanalítico está indicado.
c) Trata-se de transtorno de estresse pós-traumático e sertralina é primeira linha para seu tratamento.
d) Trata-se de transtorno de ansiedade generalizada e clonazepam em baixas doses é modalidade terapêutica
aceitável.
e) Trata-se de transtorno de pânico com agorafobia e terapia cognitivo-comportamental é boa opção nesses
casos.
56. Quadros demenciais são caracterizados por déficits cognitivos múltiplos que incluem
comprometimento da memória, sem consciência prejudicada. Em relação ao diagnóstico das demências,
todas as alternativas estão corretas, exceto:
a) Nas demências subcorticais há afasia precoce, humor eutímico e velocidade do processamento cognitivo
normal até estágios avançados.
b) Exames de neuroimagem podem auxiliar a detecção de hematoma subdural crônico, tumores cerebrais e
esclerose múltipla como diagnósticos diferenciais.
c) A chamada síndrome do boxeador, ou demência pugilística, ocorre em boxeadores após traumatismo craniano
repetido ao longo de muitos anos.
d) As demências de Alzheimer e a vascular juntas representam até 75% de todos os casos de demência.
e) Hipotireoidismo, hipoglicemia e deficiência de vitamina B12 podem ser causas metabólicas de quadro
demencial.
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57. O entendimento acerca dos efeitos do álcool e da importância clínica dos transtornos relacionados a
ele é essencial para a prática da psiquiatria. Sobre tal assunto, assinale a alternativa correta:
a) O uso do álcool está associado ao aumento do sono REM e redução da fragmentação do sono, o que explica
seu efeito de ajudar nas queixas de insônia.
b) Condições que podem predispor ou agravar os sintomas de abstinência de álcool são: fadiga, desnutrição,
doenças físicas e depressão.
c) O álcool age no cérebro através de sua ligação no receptor nicotínico de acetilcolina, ao passo que inibe as
atividades dos canais iônicos associadas aos receptores de glutamato.
d) Os nomes clássicos para o transtorno amnéstico persistente induzido pelo álcool são encefalopatia de Wernicke
e síndrome de Korsakoff, ambas completamente reversíveis após reposição de tiamina.
e) O uso de benzodiazepínicos está contraindicado nos casos de abstinência sintomática pelo risco de interação
com álcool se houver recaída do paciente.
58. Muitos fatores contribuem para o abuso e negligência infantis. Isolamento social, falta de um sistema
de apoio e abuso de substâncias aumentam o potencial para tratamento abusivo e negligente de crianças.
Assinale a alternativa incorreta:
a) Crianças pequenas que têm um conhecimento detalhado de atos sexuais em geral testemunharam ou
participaram de comportamento sexual.
b) Transtorno de estresse pós-traumático e transtorno dissociativos são comuns em adultos sexualmente
abusados na infância.
c) Médicos devem sempre considerar a hipótese de abuso físico quando uma criança apresenta contusões ou
ferimentos que não podem ser explicados de forma adequada ou são incompatíveis com a história apresentada.
d) Ao contrário de crianças hiperativas, crianças retraídas são particularmente vulneráveis a maus-tratos.
e) Em geral, uma criança negligenciada não apresenta sinais óbvios de ser espancada, mas tem múltiplas
evidências físicas menores de privação emocional e, às vezes, nutricional.
59. A psiquiatria de emergência tornou-se uma subespecialidade da psiquiatria geral que requer
habilidades específicas para lidar com situações para as quais intervenção terapêutica imediata é
frequentemente necessária. Sobre este assunto, podemos afirmar:
a) Não se espera que uma avaliação de emergência seja completa, portanto exames como radiografia de tórax e
eletrocardiograma deverão ser solicitados após internação do paciente e controle do quadro psiquiátrico.
b) A contenção física é prática obsoleta, considerada forma de punição e fruto de inabilidade da equipe em lidar
com o paciente agitado.
c) Muito utilizado no passado, haloperidol deve ser evitado em situações de tranquilização rápida pelo risco de
síndrome neuroléptica maligna e arritmias cardíacas.
d) Reações extrapiramidais como acatisia e distonia são tratadas apenas pela suspensão do antipsicótico e
hidratação do paciente.
e) O maior erro possível no pronto-socorro psiquiátrico é desconsiderar uma doença física como causa de uma
condição emocional.
60. Como qualquer área da Medicina, a Psiquiatria depara-se com muitos dilemas éticos. Sobre alguns
aspectos éticos e legais da prática psiquiátrica, assinale a alternativa correta:
a) A diferença entre internação involuntária e internação compulsória é que na primeira há um familiar que se
responsabiliza pela internação, já na segunda há decreto de autoridade judicial.
b) Há situações em que a quebra do sigilo médico pode-se fazer necessária, porém o paciente sempre deverá ser
informado de tal situação.
c) O psiquiatra deverá fornecer, na época da alta hospitalar, declaração de incapacidade para cuidar de bebê em
casos de psicose puerperal, salvo nas pacientes em que se administre antipsicótico de depósito antes da alta.
d) Casos de greve de fome são tratados como alterações do pensamento do tipo delirante e após autorização do
psiquiatra pode-se fazer alimentação artificial.
e) O consentimento esclarecido para realização de eletroconvulsoterapia não se faz necessário para o paciente ou
seus familiares, uma vez que tal indicação terapêutica destina-se a situações de urgência.
RASCUNHO
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