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A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D).
Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique
imediatamente ao fiscal.
Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela
leitura eletrônica do cartão-resposta.
Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura.
Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do
início da prova.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem
fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook;
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
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Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número
correspondente no Cartão-Resposta.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1
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No primeiro dia de aula fui indagado por uma aluna: “Professor, até hoje ninguém conseguiu me explicar
o que é Filosofia?” Não era surpresa. Respondi que a resposta que ela estava buscando estava dentro dela mesma e
em nenhum outro lugar. “Mas como assim?” Voltou a indagar.
Observando outras aulas, como de física por exemplo, a professora falava da importância em estudar
aquele determinado conteúdo que certamente seria conteúdo de prova de vestibular. Percebi certo interesse e
atenção dos alunos, que estavam sendo provocados pelo desejo de passar no vestibular.
Em meio a tudo isso, surgiu o questionamento que certamente está presente constantemente nos alunos
de Ensino Médio: “Para que estudar Filosofia se não cai no vestibular?” Eles têm razão. Filosofia não cai no
vestibular assim como a matemática, o português, a história, a geografia e outras disciplinas.
Vamos avançando na reflexão. Será que Filosofia não aparece no vestibular? Por que então estudar essa
disciplina?
Na interpretação da questão de física, na produção da redação, na interpretação do texto de português, na
equação matemática, sempre há um toque de Filosofia.
Aquele que não consegue seguir o raciocínio lógico da matemática, por exemplo, não teve uma boa aula
de Filosofia.
Filosofia não se estuda com descobertas cientificas, frases, respostas prontas. A Filosofia não se limita às
verdades ligadas as condições humanas, ou a ciência, que por sua vez possuem limitações.
A sua preocupação está voltada a uma verdade maior, uma verdade que transcende os limites da razão
humana, à qual somos instigados a buscar constantemente. Essa busca e essa verdade não são finitas, por isso
enquanto o homem existir, e isso penso ser maravilhoso, ele vai estar sempre em busca dessa verdade maior.
A nossa vida não se limita ao 2+2=4, pois a verdade, o bem, o belo, não podem ser entendidos e
interpretados como simples equações matemáticas.
Eles exigem uma reflexão maior, convidando-nos a olharmos para nós mesmos, para o nosso íntimo, onde
se encontra a razão de nosso existir.
Quanto mais nos voltarmos para nós mesmos e nos remetermos ao transcendente, tanto mais teremos que
caminhar. Essa caminhada é infinita, vai abrindo os horizontes à medida que caminhamos.
É preciso estudar Filosofia para entendermos melhor a vida. Entender e compreender seu real e imenso
valor que possui em si.
Sem Filosofia nossa vida seria limitada a simples cálculos, o que nos tornaria calculistas, frios e sem vida.
A Filosofia abre os horizontes e nos guia para uma verdade que transcende todas as verdades da ciência. A verdade
de nossa existência, a força que nos move para uma busca infinita.
Parece ser difícil compreender Filosofia com tantos dizeres filosóficos e pensamentos. Porém a sua
compreensão exige essa busca.
Só entenderemos o sentido da Filosofia quando entendermos que não podemos somar ou subtrair,
multiplicar nem dividir nossa verdade, o bem, o belo, o amor, a existência. Os sentimentos podem ser expressados
nas mais diversas formas, mas nunca numa equação matemática, nem numa composição química ou física.
Nossas relações se tornam frias e calculistas porque na sociedade vive-se dessa maneira. Muitos dizem
que pensar é coisa de quem não tem o que fazer. Porém, a reflexão ajuda a compreender as coisas da forma como
nenhuma ciência ajuda a compreender.
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Hoje, questões ligadas à vida, a ética, a moral, aos direitos humanos exigem muita reflexão, a qual a
filosofia ajuda, e sem a qual caímos no dogmatismo ou não compreendemos a vida na sua essência.
Aos poucos vamos percebendo melhor quanto a Filosofia faz parte da nossa vida. Muitos usam a Filosofia
sem nunca terem estudado algo especificamente ligado a ela. É difícil encontrar um termo para definir Filosofia,
porém, não podemos compreendê-la separada da nossa realidade, do nosso cotidiano, da nossa vida, pois ela é
intrínseca a nós. Não somos nós que escolhemos a Filosofia, mas é ela quem nos escolhe.
[...]
Deve haver um equilíbrio entre razão e emoção. Quando usamos só a razão nos tornamos insensíveis
diante de muitas realidades, mas, só o uso da emoção também não favorece nas escolhas.
Temos preguiça de pensar. Não usamos nossa capacidade de raciocínio e por isso, em tantos casos, nos
damos mal. A escola se preocupa muito com o decorar as coisas. Saber regras de cor, mas na vida é preciso refletir
diante de fatos, pois não podemos aplicar a tudo as mesmas respostas. A vida não é padronizada e quem a faz assim
sofre muito. Há opções a serem feitas; leis a serem cumpridas. Sem a reflexão seremos meros executores, sem
sabermos o porque de todas essas coisas.
[...]
Existem inúmeros exemplos a esse respeito. Numa relação de Amizade, por exemplo. Se não há um
conhecimento maior de ambas as partes, esse sentimento morre logo. Quando nos conhecemos melhor interiormente
e conhecemos também o outro, as dificuldades e dúvidas que aparecerão serão superadas e entendidas com maior
facilidade, pois sabemos que em cada pessoa há um bem maior e que pode, deve e precisa ser conhecido. Uma
amizade que fica só nas aparências é como uma casa construída sobre a areia. Na primeira tempestade, na primeira
ventania, desmorona. Cai por terra. Uma amizade alicerçada na verdade, no conhecimento interior do outro e de si,
as tempestades vindouras não terão forças suficientes para destruir. O que permanece é aquilo que está alicerçado
na razão e no coração ao mesmo tempo. O restante é passageiro e ilusório.
[...]
A Filosofia acontece no dia-a-dia da nossa vida, basta nos darmos conta disso. Filosofia é refletir sobre
as coisas que acontecem, são ditas e ouvidas. Não se limita apenas a perguntarmos POR QUÊ?, mas precisamos ir
mais adiante. Precisamos nos perguntar do nível de verdade daquilo que a TV apresenta. Aquilo que muitas revistas
trazem em suas páginas. Não podemos nos esquecer que eles têm seu ponto de vista e seus interesses, mas estes
não deveriam ocultar a verdade. A interpretação de uma notícia, seu posicionamento crítico e argumentação, é uma
forma de fazer Filosofia. Aceitar tal e qual tudo o que jornais, TV e revistas nos apresentam é uma forma de
ignorância. Precisamos ter cuidado. Isso não quer dizer que todos e em todas as ocasiões mentem, ou faltam com a
verdade. Porém, sempre, sem exceção precisamos nos perguntar pela verdade dos fatos.
Quantas vezes os repórteres são induzidos a manipularem notícias sobre determinados acontecimentos e
assuntos. Sempre que possível seria importante ler ou assistir mais de um jornal e depois fazer um paralelo entre
eles. Isso exige tempo e vontade. Podemos discutir com outras pessoas para ouvir seu ponto de vista que ajuda-nos
a abrir nossos horizontes. Quanto mais nos fechamos em nós mesmos, em nosso mundo individual, mais ignorantes
nos tornamos. A abertura, a experiência, o diálogo, a leitura, nos tornam pessoas abertas e conhecedoras da verdade.
Buscar sempre a verdade dos acontecimentos, dos fatos é uma atitude filosófica.
Se pararmos e pensarmos neste momento o quanto refletimos sobre tudo o que acontece, ouvimos e
vemos, nos daremos conta que nem sempre fazemos isso e não fazemos porque simplesmente não queremos, pois
todos nós podemos e sabemos.
[...]
Precisamos nos perguntar qual o nível de conhecimento que uma pessoa tem dos acontecimentos
históricos quando escreve novela, filme, minissérie. Será que aquilo é a verdade? Será que é a melhor forma de ver
o acontecimento?
Estes e outros inúmeros fatos fazem parte do nosso cotidiano.
(Hermes José Novakoski)
FONTE: http://www.profdoni.pro.br/home/index.php/menu-principal/filosofia-2/252-para-que-estudar-filosofia
MÉDICO: MÉDICO PSIQUIATRA

Página 3 / 11

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - CE

01) Constitui uma afirmação com respaldo no texto

04) Possui predicado verbal a oração

(A) O objetivo original da Filosofia é o da reflexão,
porém, nas questões que envolvem o cotidiano,
ela não tem sido capaz de responder às
necessidades da sociedade.
(B) A Filosofia permite ao ser humano compreender
melhor a si mesmo, a sociedade e o mundo que o
cerca, por isso não precisa de outros estímulos
para uma maior autonomia do pensar, agir e se
comportar.
(C) A ideia de que razão e emoção não podem
caminhar juntas é uma premissa que dá
sustentação ao ponto de vista defendido pelo
autor.
(D) A disciplina de filosofia não tem sido o centro do
ensino e é questionada por ser considerada pouco
prática.

(A) “No primeiro dia de aula fui indagado por uma
aluna” (L.1).
(B) “Essa caminhada é infinita” (L.26).
(C) “A vida não é padronizada” (L.51).
(D) “aquilo é a verdade?” (L.83).

02) Está contida no texto
(A)
(B)
(C)
(D)

informação publicitária.
Exposição de fatos.
interpretação de teses científicas.
Narrativa que envolve personagens.

03) Expressa uma relação de
PROPORCIONALIDADE a frase
(A) “Aquele que não consegue seguir o raciocínio
lógico da matemática, por exemplo, não teve uma
boa aula de Filosofia.” (L.14/15)
(B) “A nossa vida não se limita ao 2+2=4, pois a
verdade, o bem, o belo, não podem ser entendidos
e interpretados como simples equações
matemáticas.” (L. 21/22).
(C) “Quanto mais nos fechamos em nós mesmos, em
nosso mundo individual, mais ignorantes nos
tornamos.” (L.75/76).
(D) “Buscar sempre a verdade dos acontecimentos,
dos fatos é uma atitude filosófica.” (L.77).
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05) Exerce a mesma função sintática de “de
vestibular” (L.5)
(A)
(B)
(C)
(D)

“da questão” (L.12).
“da redação” (L.12).
“de raciocínio” (L.49).
“dos acontecimentos” (L.77).

06) Exerce função predicativa a o termo na
alternativa
(A)
(B)
(C)
(D)

“cientificas” (L.16).
“calculista” (L.29).
“humanos” (L.40).
“vindouras” (L.61).

07) É paciente da ação nominal o termo
(A)
(B)
(C)
(D)

“por uma aluna” (L.1).
“da importância” (L.4).
“de prova” (L.5).
“a nós” (L.45).

08) Sobre os mecanismos linguísticos usados no
texto, é correto afirmar o que se afirma em
(A) “tantos’ (L.49) expressa valor numérico.
(B) “O” em “O que permanece” (L.61) e “O”, em “O
restante é passageiro e ilusório” (L.62) têm o
mesmo valor morfológico.
(C) Em “vive-se dessa maneira” (L.37), o vocábulo
“se” é marca de indeterminação do sujeito.
(D) “A expressão “exemplos” (L.55) continuará
exercendo a mesma função sintática se o verbo
existir, presente no contexto em que se encontra,
for substituído pelo verbo haver,
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09)

14) Do ponto de vista formal da língua portuguesa, há
erro na alternativa

“há um toque de Filosofia.” (L.13)
A única variação estrutural correta para a expressão
destacada na oração em evidência é
(A) Haverão uns toques de Filosofia.
(B) Existirão uns toques de Filosofia.
(C) Terão uns toques de Filosofia.
(D) Existirá uns toques de Filosofia.
10) Sobre as funções de linguagem, predominam no
texto
(A)
(B)
(C)
(D)

fática e metalinguística.
poética e apelativa.
denotativa e poética.
referencial e emotiva.

11) Os termos “Porém” (L.38) e “apenas” (L.65)
expressam, respectivamente, ideia de
(A)
(B)
(C)
(D)

Ressalva e restrição.
Oposição e modo.
Adversidade e adição.
Adição e síntese.

(A) “Quando usamos só a razão nos tornamos
insensíveis diante de muitas realidades,”
(L.47/48).
(B) “seria importante ler ou assistir mais de um
jornal” (L.73).
(C) “Quantas vezes os repórteres são induzidos a
manipularem notícias sobre determinados
acontecimentos e assuntos.” (L.72/73).
(D) “A abertura, a experiência, o diálogo, a leitura,
nos tornam pessoas abertas e conhecedoras da
verdade.” (L.76).
15) No texto,
(A) “à qual” (L.19) retoma “razão humana”
(L.18/19).
(B) Em “hoje” (L.1), o “-h” é uma consoante
brasileira.
(C) “à medida que caminhamos” (L.26) denota causa.
(D) “Estudar filosofia” (L.8) tem valor subjetivo.

12) Funciona, no texto, como agente da ação verbal
(A)
(B)
(C)
(D)

“pelo desejo” (L.6).
“por terra” (L.60).
“pela verdade” (L.71).
“os repórteres” (L.72).

13) Há correspondência modo-temporal entre a
forma verbal simples “conseguiu” (L.1), e a
composta
(A)
(B)
(C)
(D)

tivesse conseguido.
teria conseguido.
tem conseguido.
terá conseguido.
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LEGISLAÇÃO DO SUS
16) Sobre a organização do Sistema Único de Saúde
(SUS), o planejamento da saúde, a assistência à
saúde e a articulação interfederativa, é incorreto
afirmar que:
(A) A humanização do atendimento do usuário será
fator determinante para o estabelecimento das
metas de saúde previstas no Contrato
Organizativo de Ação Pública de Saúde.
(B) O Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do
SUS, por meio de serviço especializado, fará o
controle e a fiscalização do Contrato
Organizativo de Ação Pública da Saúde.
(C) O acesso universal, igualitário e ordenado às
ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de
Entrada do SUS e se completa na rede
regionalizada e hierarquizada, de acordo com a
complexidade do serviço.
(D) Mapa da Saúde é o conjunto de ações e serviços
de saúde articulados em níveis de complexidade
crescente, com a finalidade de garantir a
integralidade da assistência à saúde.
17) Atualmente, os Conselhos e Conferências de
Saúde são os principais espaços para o exercício
da participação e do controle social sobre a
implementação das políticas de saúde em todas as
esferas governamentais (BRASIL, 2009).

QUESTÕES DE 16 A 20
(C) Os Conselhos de Saúde são constituídos por
conselheiros, que se responsabilizam pela
proposição,
discussão,
acompanhamento,
deliberação, avaliação e fiscalização da
implementação da política de saúde, inclusive em
seus aspectos econômicos e financeiros.
(D) A Conferência de Saúde pode ser convocada pelo
Poder Executivo ou, extraordinariamente, por
esta ou pelo Conselho de Saúde.
18) O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma
conquista do povo brasileiro, garantido pela
Constituição Federal de 1988
Conforme as disposições da Constitucionais, compete
ao Sistema Único de Saúde (SUS):
(A) Participar do controle e fiscalização da produção,
transporte, guarda e utilização de substâncias e
produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
(B) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido
o controle de seu teor nutricional, bem como
bebidas e águas para consumo animal.
(C) Executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, não incluída as de saúde do
trabalhador.
(D) Executar as ações de fiscalização do meio
ambiente e agronegócio.

Em relação ao tema, não é possível afirmar que:
(A) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde (Conasems) terão
representação no Conselho Nacional de Saúde.
(B) A Conferência de Saúde atua na formulação de
estratégias e no controle da execução da política
de saúde na instância correspondente, inclusive
nos aspectos econômicos e financeiros.

MÉDICO: MÉDICO PSIQUIATRA
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19) Em 2018 o Brasil celebrou 30 anos da criação do
Sistema Único de Saúde (SUS) Durante esses
anos, o SUS contribuiu para melhorar os
indicadores de saúde da população e reduzir as
desigualdades na distribuição e acesso dos
recursos de saúde em todo o país.
Em relação ao SUS, e de acordo com as disposições
da Lei Orgânica da Saúde, é incorreto afirmar que:
(A) A centralização político-administrativa, com
direção única em cada esfera de governo é uma
das diretrizes do SUS.
(B) Quando as suas disponibilidades forem
insuficientes para garantir a cobertura assistencial
à população de uma determinada área, o Sistema
Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos
serviços ofertados pela iniciativa privada.
(C) A identificação e divulgação dos fatores
condicionantes e determinantes da saúde é um
dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS).
(D) A Comissão Intergestores Tripartite constitui-se
em uma Comissão Técnica com o objetivo de
discutir e elaborar propostas para implantação e
operacionalização do Sistema Único de Saúde,
incluindo as questões operacionais, financeiras e
administrativas da gestão do SUS.
20) A Lei Orgânica da Saúde n.º 8.080/1990
estabelece a criação de comissões intersetoriais
com o objetivo de articular as políticas públicas
relevantes para a saúde. Estas Comissões devem
ser subordinadas ao:
(A)
(B)
(C)
(D)

Comitê Intergestores de Saúde.
Ministério da Saúde.
Município.
Conselho Nacional de Saúde.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) _______________ é o grau extremo de
hiperatividade motora, em que o paciente não
consegue se manter em lugares pequenos,
podendo estar agressivo.
Marque a alternativa que preenche de forma correta a
lacuna acima.
(A) Obediência automática
(B) Ecopraxia
(C) Estereotipia motora
(D) Agitação psicomotora.
22) Alucinação Hipnagógica é/são:
(A) a falsa percepção de paladar, tal como paladar
desagradável, estranho, metálico, um sabor de
droga ou veneno, que não pode ser identificado.
(B) a falsa percepção sensorial que pode ocorrer no
momento em que a pessoa está despertando.
(C) certos fenômenos alucinatórios, cujas imagens
alucinatórias não tem um verdadeiro caráter
sensorial, objetivo.
(D) a percepção sensorial falsa que pode ocorrer no
momento de adormecer; geralmente considerada
não patológica.
23) Sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade (TDAH), assinale a alternativa
ERRADA.
(A) TDAH (transtorno do déficit de atenção com
hiperatividade) é um distúrbio neurobiológico
crônico que se caracteriza por desatenção,
desassossego e impulsividade
(B) TDAH
é
um
distúrbio
que
afeta
aproximadamente de 3% a 5% das crianças em
idade escolar e sua prevalência é maior entre os
meninos.

MÉDICO: MÉDICO PSIQUIATRA

QUESTÕES DE 21 A 40
(C) A dificuldade para manter o foco nas atividades
propostas e a agitação motora que caracterizam a
síndrome não têm nenhuma relação com o
aproveitamento escolar das crianças.
(D) Em todas as faixas etárias, portadores do
transtorno estão sujeitos a desenvolver
comorbidades,
isto
é,
a
desenvolver
simultaneamente distúrbios psiquiátricos, como
ansiedade e depressão.
24) De acordo com o DSM.IV, o manual de
classificação das doenças mentais, o Transtorno
de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)
pode ser classificado em:
I.

TDAH com predomínio de
desatenção.
II. TDAH combinado.
III. TDAH com predomínio de
hiperatividade/impulsividade.

sintomas

de

sintomas

de

É verdadeiro o que se afirma em:
(A) I
(B) I e III
(C) II
(D) I, II e III
25) É INCORRETO afirmar sobre a síndrome de
Ganser.
(A) A síndrome de Ganser é um distúrbio dissociativo
em que o paciente é diagnosticado, através de
exames, com doença física ou mental.
(B) Os pacientes com a síndrome de Ganser
geralmente não se lembram do que disseram ou
fizeram durante os períodos de comportamento
estranho.
(C) Embora uma causa exata da síndrome de Ganser
seja desconhecida, muitos psiquiatras e outros
profissionais de saúde mental acreditam que isso
ocorre como resposta a condições extremamente
estressantes.
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(D) Os pacientes com a síndrome de Ganser podem
sofrer de outros problemas de saúde mental,
incluindo
depressão
e
transtornos
de
personalidade.
26) A ocorrência de sentimentos contraditórios
simultâneos sobre o mesmo acontecimento ou a
mesma pessoa, sem predominância de um sobre
o outro, é denominado de:
(A)
(B)
(C)
(D)

inadequação afetiva.
incontinência afetiva.
ambivalência afetiva.
labilidade afetiva.

27) Segundo a literatura científica, a psicoterapia
que se mostra mais eficaz no transtorno
obsessivo compulsivo é
(A)
(B)
(C)
(D)

a psicanálise de Freud.
o psicodrama.
a psicologia normativa.
a terapia cognitivo-comportamental.

28) Em relação à esquizofrenia e aos transtornos
psicóticos, observe os itens a seguir.
I. São patologias mentais consideradas graves, com
alto comprometimento cognitivo e incapacitante,
que geram grandes prejuízos econômicos, sociais
e emocionais, tanto para o paciente como para a
família.
II. O tratamento clínico envolve o uso de
medicações antipsicóticas, além de um trabalho
de reabilitação cognitiva, terapia ocupacional e
terapia familiar.
III. Não existe nenhuma relação entre a esquizofrenia
e herdabilidade genética
É correto o que se afirma em:
(A) I e II
(B) III
(C) I, II e III
(D) II
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29) Observe os itens a seguir sobre a ansiedade.
I.

Engloba sintomas psíquicos (medo, apreensão,
expectativa, desrealização) e físicos (taquicardia,
tremores, sudorese, dispnéia, dores no peito, entre
outros.
II. Sempre é patológico.
III. É um estado emocional desagradável consiste em
uma sensação de perigo iminente, apreensão e
desamparo com ou sem objeto identificável.
É correto o que se afirma em:
(A) I e II
(B) I, II e III
(C) I e III
(D) I
30) “É uma condição na qual o paciente percebe a si
próprio como estranho, como não familiar.
Ocorre em situações de intensa carga afetiva,
como por exemplo ansiedade, quadros de
intoxicação, episódios convulsivos, quadros
delirantes ou dissociativos”.
O trecho acima se refere ao conceito de:
(A) desorientação amnéstica.
(B) despersonalização.
(C) desrealização.
(D) desorientação delirante.
31) O trabalho em equipe multidisciplinar
(A) é contraindicado no tratamento do transtorno
factício.
(B) não é indicado no tratamento dos transtornos
delirantes em geral.
(C) é adequado à grande maioria dos tratamentos
psiquiátricos.
(D) é, muitas vezes, prejudicial ao tratamento do
paciente com transtorno afetivo bipolar.
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32) Com relação ao tratamento medicamentoso dos
transtornos de ansiedade (TAs), observe os
itens a seguir.
I. A psicanálise é a primeira escolha, entre as linhas
psicoterápicas, sendo muitas vezes comparada
em eficiência ao tratamento psicofarmacológico.
II. Os betabloqueadores podem auxiliar em sintomas
ansiosos, principalmente nos autonômicos, e
como não há riscos de alterações vasomotoras,
podem ser considerados como primeira escolha.
III. A primeira escolha serão os inibidores seletivos
da recaptura de serotonina (ISRS), seguidos dos
antidepressivos
tricíclicos
(ADT),
dos
benzodiazepínicos (BDZ), da venlafaxina, da
buspirona e de outros.
É correto o que se afirma em:
(A) III
(B) I, II e III
(C) I e III
(D) II
33) Acerca dos neurolépticos, assinale a opção
correta.
(A) O bloqueio dos receptores adrenérgicos,
serotoninérgicos,
colinérgicos
e
histaminérgicos estaria relacionado aos efeitos
colaterais dos neurolépticos. Os receptores
alpha-adrenérgicos respondem pela hipotensão
postural, enquanto os histaminérgicos pela
sedação, e os colinérgicos pela retenção
urinária.
(B) São drogas lipossolúveis.
(C) Sua absorção e penetração no Sistema Nervoso
Central é facilitada.
(D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas.
34) A hipermnésia
(A) corresponde ao aumento da capacidade de fixar
informações e/ou aumento da capacidade de
evocar informações já armazenadas.
(B) é a diminuição da capacidade de vivenciar
emoções (apatia).
MÉDICO: MÉDICO PSIQUIATRA

(C) é uma confusão acerca do tempo - temporal (hora, dia da semana, data ou estação do ano), ao
espaço - espacial - (cidade, bairro, andar do
prédio, entre outros) e/ou em relação a quem o
indivíduo é - pessoal ou autopsíquica.
(D) é um tipo de alucinação visual em que o paciente
relata a presença de objeto ou pessoa localizado
fora do seu campo visual.
35) A incidência de
epidemiologia, é

um

transtorno,

em

(A) o número total de casos de um transtorno na
população em determinado período.
(B) o número de casos novos de um transtorno em
determinada população.
(C) a relação entre os óbitos provocados por um
transtorno e a renda média da população.
(D) Nenhuma das alternativas anteriores é correta.
36) _______________ é a capacidade neurológica
de captar o ambiente e de se orientar de forma
adequada, é estar lúcido.
Marque a alternativa que preenche de forma correta a
lacuna acima.
(A) Inteligência.
(B) Alucinação.
(C) Consciência.
(D) Comoriência.
37) No que tange à psicopatologia
sensopercepção, a imagem mnemônica é:

da

(A) aquela obtida pela observação direta do objeto.
(B) a imagem da recordação evocada pela memória.
É muito instável e influenciada pela vontade,
além de ser pouco nítida e sem corporeidade.
(C) a persistência da imagem sensorial depois do
desaparecimento do estímulo, quando este é
muito intenso.
(D) o produto da imaginação, e forma o conteúdo
dos sonhos; ocorre sem objeto, é sem nitidez,
sem corporeidade e muito influenciada pela
vontade.
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38) No que tange à psicopatologia da
sensopercepção, são características da imagem
sensorial:
I. fixidez.
II. nitidez.
III. projeção para o exterior.
IV. corporeidade.
A quantidade de itens corretos é:
(A) 1
(B) 3
(C) 4
(D) 2

40) A capacidade de fixar, conservar em latência e
reproduzir, evocar ou representar, sob a forma de
imagens mnêmicas as impressões sensoriais
recebidas, transmitidas e conscientizadas, sob a
forma de sensações, é denominada de:
(A)
(B)
(C)
(D)

delírios primários.
delírios secundários.
atenção.
memória.

39)
É INCORRETO afirmar sobre o transtorno afetivo
bipolar.
(A) O transtorno afetivo bipolar é um distúrbio
psiquiátrico simples, cujo tratamento não
necessita da inclusão de medicamentos ou
psicoterapia.
(B) Sua característica mais marcante é a alternância,
às vezes súbita, de episódios de depressão com os
de euforia (mania e hipomania) e de períodos
assintomáticos entre eles.
(C) Ainda não foi determinada a causa efetiva do
transtorno bipolar, mas já se sabe que fatores
genéticos, alterações em certas áreas do cérebro e
nos níveis de vários neurotransmissores estão
envolvidos.
(D) O diagnóstico do transtorno bipolar é clinico,
baseado no levantamento da história e no relato
dos sintomas pelo próprio paciente ou por um
amigo ou familiar. Em geral, ele leva mais de dez
anos para ser concluído, porque os sinais podem
ser confundidos com os de doenças como
esquizofrenia, depressão maior, síndrome do
pânico, distúrbios da ansiedade. Daí a
importância de estabelecer o diagnóstico
diferencial antes de propor qualquer medida
terapêutica.
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