
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
                                            PSIQUIATRIA 

 

Questão nº: 21 

Em relação ao transtorno dissociativo, ao transtorno factício e a simulação, 

podemos afirmar que: 

 

a) Na simulação, a motivação é inconsciente e a produção dos sintomas é consciente.  

b) No transtorno dissociativos, no factício e na simulação, a motivação é inconsciente.  

c) No transtorno factício, a motivação é consciente e a produção dos sintomas é 

inconsciente.  

d) No transtorno dissociativo, tanto a motivação quanto a produção dos sintomas são 

inconscientes.  

 

Questão nº: 22 

São expressões muitas vezes usadas pelos pacientes na maioria das ocasiões para 

descrever uma experiência mórbida. 

 

a) Prolixidade patológica  

b) Pernosticismo  

c) Para resposta  

d) Neologismos  

 

Questão nº: 23 

No que diz respeito aos antidepressivos, NÃO é correto afirmar que: 

 

a) A descontinuação abrupta dos antidepressivos tricíclicos pode resultar em situações 

como o rebote colinérgico.  

b) A agomegalia apresenta agonismo em relação aos receptores 5-HT2C.  

 

 



c) A substância nortriptilina apresenta janela terapêutica na dosagem sérica entre 50 a 

100 ng/ml. 

d) A combinação desipramina-imipramina gera uma curva sigmoide entre a resposta 

clínica e os níveis plasmáticos dessas substâncias.   

 

Questão nº: 24 

Os principais neurotransmissores envolvidos na fisiopatologia do transtorno de 

déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) são: 

 

a) Noradrenalina e Dopamina  

b) Glutamato e Gaba  

c) Acetilcolina e Gaba  

d) Noradrenalina e Serotonina 

 

Questão nº: 25 

A confabulação é um fenômeno que ocorre muitas vezes em patologias demenciais. 

Com relação a este fenômeno, podemos AFIRMAR que: 

 

a) A memória recente deve estar preservada para que se produzam confabulações.  

b) Apresenta natureza delirante (irredutível à argumentação lógica). 

c) Perguntas cujas as respostas sejam do tipo “sim” ou “não”, facilitam a identificação 

da fabulação.  

d) Associa-se com prejuízo funcional do lobo frontal, responsável pela inibição de 

respostas e interpretações absurdas.  

 

Questão nº: 26 

Na esquizofrenia ocorre uma fase em que se observam alguns sintomas 

depressivos, alterações de pensamento, piora no desempenho escolar e isolamento 

social. Esta fase frequentemente precede o início da patologia e vem a culminar 

muitas vezes com o primeiro episódio psicótico, sendo denominada de: 

 

a) Ativa  

b) Crônica  



c) Pré-mórbida  

d) Prodômica  

 

Questão nº: 27 

A piora dos sintomas cognitivos e negativos que está associado ao uso de 

antipsicóticos ocorre devido ao bloqueio de receptores D2 na via. 

 

a) Mesocortical 

b) Muscarínica  

c) Mesolímbica  

d) Tuberoinfundibular  

 

Questão nº: 28 

Quanto à cocaína, é INCORRETO afirmar: 

 

a) A intoxicação por cocaína é caracterizada por: euforia, bem estar, diminuição da 

auto-estima, tremor intenso e contração pupilar (miose).  

b) Quadros psiquiátricos na intoxicação são frequentes, tais como sintomas depressivos, 

ataques de pânico e quadros psicóticos.  

c) Nos casos de overdose, deve-se dar atenção aos efeitos da cocaína sobre o aparelho 

renal e cardiovascular que constituem uma emergência médica.  

d) Os sintomas de abstinência são marcadamente psicológicos e intensos: disforia, 

sintomas depressivos e fissura.  

 

Questão nº: 29 

Quanto aso transtornos relacionados ao álcool é INCORRETO afirmar que: 

 

a) A alucinose alcoólica caracteriza-se por alucinações auditivas vívidas (vozes na 

terceira pessoa que denigrem a imagem do indivíduo), acompanhadas de agitação, 

ansiedade e delírio de ciúmes.  

b) A encefalopatia de Wernicke é um quadro agudo caracterizado pela tríade 

oftalmoplegia, ataxia e confusão mental.  



c) As crises convulsivas secundárias a quadros de síndrome de abstinência alcoólica 

são, geralmente, do tipo tônico-clônica, incidem nas primeiras 48 horas (com pico entre 

12 a 24 horas) após a suspensão ou redução do consumo de álccol e recorrem de 3 a 6 

horas. 

d) Uma vez que o cérebro tenha sido exposto repetidamente a altas doses de álcool, 

qualquer diminuição repentina ou interrupção de seu uso não produzirá sintomas de 

abstinência.  

 

Questão nº: 30 

São transtornos do espectro obsessivo-compulsivo, EXCETO: 

 

a) Transtorno obsessivo-compulsivo (e sintomas obsessivos-compulsivos)   

b) Transtorno de tíques (e Síndrome de Tourette) 

c) Cleptomania  

d) Tricotilomania, dermatotilexomania 

 

Questão nº: 31 

Qual dos antidepressivos abaixo é inibidor de recaptura de serotonina-

noradrenalina (duas): 

 

a) Venlafaxina  

b) Fluoxetina  

c) Paroxetina   

d) Citalopram  

 

Questão nº: 32 

Qual medicamento abaixo NÃO é antipsicótico atípico: 

 

a) Clozapina  

b) Ziprasidona  

c) Aripiprazol  

d) Zolpidem  

 



Questão nº: 33 

NÃO é critério relacionado ao transtorno de personalidade anti-social: 

 

a) Impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro.  

b) Dramaticidade, teatralidade e expressão emocional exagerada.   

c) Desrespeito irresponsável pela segurança própria ou alheia.   

d) Irritabilidade e agressividade, indicadas por repetidas lutas corporais ou agressões 

físicas.  

 

Questão nº: 34 

NÃO é critério relacionado com transtorno de personalidade esquizotípica: 

 

a) Desconfiança ou ideação paranóide. 

b) Afeto inadequado ou constrito.  

c) Exigência de admiração excessiva.  

d) Aparência ou comportamento esquisito, peculiar ou excêntrico.   

 

Questão nº: 35 

Quanto aos transtornos depressivos, é CORRETO afirmar que: 

 

a) As taxas de mortalidade em pacientes pós acidente vascular encefálico deprimidos 

são menores em comparação a indivíduos não deprimidos.  

b) A epilepsia está associada a baixas taxas de depressão e a um risco duas vezes menor 

de suicídio em comparação à população em geral.  

c) Em indivíduos com dor crônica, a depressão é uma comorbidade comum e sua 

gravidade correlaciona-se à intensidade e à duração do quadro doloroso.  

d) Indivíduos HIV-positivos têm risco duas vezes menor de depressão, maior do que 

controles não portadores do vírus. 

 

Questão nº: 36 

Diversos estudos relacionados À eletroconvulsoterapia (ECT) não apontam 

nenhuma condição que ela seja contraindicada, no entanto algumas condições são 



apontadas como de maior risco para o procedimento. Qual das alternativas abaixo 

NÃO é apontada como de maior risco para a ECT: 

 

a) Presença de fatores de risco para hemorragia intracraniana.   

b) Diabetes tipo 2.  

c) Infarto agudo do miocárdio recente com descompensação cardíaca.  

d) Hipertensão arterial sistêmica grave.  

 

Questão nº: 37 

Quanto às alucinações, é INCORRETO afirmar que: 

 

a) Alucinações musicais podem ocorrer conjuntamente em uma mulher idosa, com 

depressão, déficit auditivo, uso de antidepressivo e algum comprometimento cerebral.  

b) Alucinações táteis são frequentes nos quadros histéricos, no delirium tremens e nas 

psicoses tóxicas, sobretudo naquelas produzidas pela cocaína.  

c) Alucinações hipinagógicas se manifestam no momento em que o indivíduo está 

adormecendo.  

d) Alucinações olfativas e gustativas são muito frequentes.  

 

Questão nº: 38 

Quanto às alterações do processo de pensar, podemos afirmar que uma vivência, 

frequentemente associada ao bloqueio do pensamento, na qual o indivíduo tem a 

nítida sensação de que seu pensamento foi roubado de sua mente, por uma força 

ou ente estranho, por uma máquina ou uma antena, denomina-se: 

 

a) Roubo do pensamento 

b) Bloqueio ou interceptação do pensamento 

c) Pensamento confussional  

d) Pensamento desagregado  

 

 

 



Questão nº: 39 

São delírios de conteúdo depressivo, EXCETO: 

 

a) Delírio de ruína  

b) Delírio de culpa e de autoacusação 

c) Delírio de negação de órgãos 

d) Delírio de referência  

 

Questão nº: 40 

Todos os sintomas abaixo são ditos negativos ou deficitários nas síndromes 

esquizofrênicas, EXCETO: 

 

a) Distanciamento afetivo  

b) Ideias delirantes  

c) Diminuição da fluência verbal  

d) Negligência quanto a si mesmo 

 

Questão nº: 41 

Um estado depressivo grave, no qual o paciente permanece dias na cama ou 

sentado, em estado de catalepsia (imóvel, em geral rígido), com negativismo que se 

exprime pela ausência de respostas às solicitações ambientais, geralmente em 

estado de mutismo, recusando alimentação, muitas vezes urinando e defecando no 

leito, denomina-se: 

 

a) Estupor depressivo  

b) Depressão psicótica  

c) Depressão agitada ou ansiosa 

d) Distimia   

 

 

 

 



Questão nº: 42 

A alteração mais comum e menos específica da atenção é a diminuição global desta 

e se chama: 

 

a) Distrabilidade  

b) Hiperprosexia  

c) Aprosexia  

d) Hipoprosexia  

 

Questão nº: 43 

O impulso patológico de destruir os objetos que circulam o indivíduo e que está 

associado, geralmente a estados de excitação impulsiva intensa e agressiva, ocorrendo 

nas psicoses (principalmente esquizofrenia e mania), em alguns quadros de intoxicação 

por psicotrópicos, em indivíduos com transtornos da personalidade (explosiva, 

borderline, sociopática, etc.) e em alguns deficientes mentais, é chamado de:  

  

 

a) Piromania 

b) Frangofilia  

c) Automutilação  

d) Dipsomania  

 

Questão nº: 44 

Os indivíduos que revelam nos testes de inteligência um QI na faixa de 50 a 69 e a 

idade mental quando adulto, correspondente à uma criança de cerca de 9 a 12 

anos, apresenta: 

 

a) Retardo mental leve 

b) Retardo mental moderado 

c) Retardo mental grave 

d) Retardo mental profundo 

 

 



Questão nº: 45 

Qual é o nome dado a um distúrbio-chave e bastante frequente na maior parte dos 

distúrbios neurocognitivos, em que o indivíduo não consegue mais fixar elementos 

mnêmicos a partir do evento que lhe causou o dano cerebral (por exemplo, o 

indivíduo não lembra do que ocorreu nas semanas, ou meses, depois de um trauma 

cranioencefálico)? 

 

a) Amnésia anterógrada  

b) Amnésia retrógrada  

c) Amnésia retroanterógrada   

d) Criptomnésia  

 

Questão nº: 46 

O jogo patológico em um indivíduo está associado: 

 

a) Ao transtorno de personalidade anti-social.  

b) A ter pais dependentes do álcool.  

c) A não necessitar aumento da frequência e das quantias das apostas.  

d) A tendência  a remitir em períodos de estresse. 

 

Questão nº: 47 

A desorientação temporoespacial ocorre, de modo geral, em quadros psico-

orgânicos. Dentre as alternativas abaixo, em relação às áreas encefálicas 

comprometidas, qual a alternativa CORRETA: 

 

a) Nas lesões mesotemporais do sistema límbico como na Síndrome de Alport. 

b) Em patologias que afetam o sistema reticular inibidor descendente.  

c) Nas lesões corticais difusas e amplas ou em lesões bilaterais, como na Doença de 

Alzheimer.  

d) Nas lesões do cerebelo.  

 

 

 



Questão nº: 48 

Quanto à maconha, é INCORRETO afirmar: 

 

a) Seu princípio ativo mais abundante é o delta-9-tetrahidrocanabinol (THC) derivado 

da Cannabis sativa.  

b) Seu uso está associado ao desencadeamento de quadros psicóticos em pessoas 

predispostas e também piora clínica de pacientes esquizofrênicos.  

c) Promove hiperemia conjuntival, boca seca, sedação, confusão, alteração de atenção e 

memória de fixação, lentificação ou agitação psicomotora, incoordenação motora, 

alterações de sensopercepção (visuais e táteis) e aumento de apetite.  

d) As complicações do seu uso crônico são: ataques de pânico, quadros depressivos e 

síndrome motivacional.  

 

Questão nº: 49 

Os seguintes fármacos podem ser utilizados no tratamento de transtorno de 

pânico, EXCETO:  

 

a) Buspirona  

b) IMAOs  

c) ISRS  

d) Clomipramina  

 

Questão nº: 50 

Em relação ao transtorno dissociativo, ao transtorno factício e a simulação, 

podemos afirmar que: 

 

a) Na simulação, a motivação é inconsciente e a produção dos sintomas é consciente.  

b) No transtorno dissociativo, no factício e na simulação, a motivação é inconsciente. 

c) No transtorno factício, a motivação é consciente e a produção dos sintomas é 

inconsciente.  

d) No transtorno dissociativo, tanto a motivação quanto a produção dos sintomas são 

inconscientes.  

 


