
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

PSIQUIATRIA 

 

 
Questão nº: 21 

Todas as alternativas incluem características verdadeiras acerca do sistema de 

recompensa cerebral, EXCETO: 

 

a) Ativação da via mesolímbica dopaminérgica. 

b) Reforço de comportamentos hedônicos. 

c) Área tegmental ventral. 

d) A potência de estímulos naturais e substâncias psicoativas é comparável. 

 

Questão nº: 22 

A embriaguez patológica caracteriza-se por: 

 

a) Ingestão compulsiva de grandes quantidades de álcool em fases bem delimitadas de 

tempo com preservação da lucidez e consciência. 

b) A ingestão de pequenas doses de álcool, crespuscularização da consciência e amnésia 

lacunar. 

c) Ingestão de pequenas doses de álcool, alucinação tipo macrozoopsia concomitante e 

convulsão subentrante. 

d) Ingestão de grande quantidade de álcool, acompanhada de euforização do humor 

seguida da fase comatosa, com relaxamento esfincteriano. 

 

Questão nº: 23 

A complicação emergencial mais grave pelo uso de antipsicóticos é a Síndrome 

Neuroléptica Maligna. Como tratar? 

 

a) Cessação dos antipsicóticos, dantrolene, bromocriptina, benzodiazepínicos e medidas 

de resfriamento e hidratação. 

 

b) Cessação dos antipsicóticos, biperideno e prometazina. 



 

c) Diminuição dos antipsicóticos, biperideno, prometazina e medidas de resfriamento. 

 

d) Diminuição dos antipsicóticos, biperideno, mantidan e medidas de resfriamento e 

hidratação. 

 

Questão nº: 24 

Assinale a frase inteiramente INCORRETA: 

 

a) A forma hebefrênica da esquizofrenia caracteriza-se por degradação maciça da vida 

mental, delírios de ruína bem estruturado e tem péssimo prognóstico. 

b) Os sintomas fundamentais da esquizofrenia são: mobilidade catatônica, delírios de 

expansão do Eu, afetividade hipoestésica e ambivalência. 

c) A forma menos grave da esquizofrenia é a forma catatônica e a mais grave é a forma 

paranoide. 

d) Os sintomas acessórios da esquizofrenia (na terminologia de Bleuler) têm significado 

de restauração da integridade do Eu pelo processo psicótico. 

 

Questão nº: 25 

As características centrais dos transtornos do controle dos impulsos segundo o 

DSM-IV-TR são: 

 

a) Risco, tensão e alívio. 

b) Exagero, risco e arrependimento. 

c) Frequência elevada, risco e arrependimento. 

d) Risco, tensão e afetos negativos. 

 

Questão nº: 26 

Todas as alternativas são falsas a respeito do delirium, EXCETO: 

 

a) Trata-se de uma síndrome neurocomportamental crônica, decorrente da quebra da 

homeostase cerebral. 

b) Invariavelmente evolui para a demência, independente da causa do delirium. 



c) Deve-se, invariavelmente, a perturbações sistêmicas ou do sistema nervoso central. 

d) Não está associada a maior tempo de permanência hospitalar e pior recuperação 

funcional. 

 

Questão nº: 27 

Em relação aos transtornos psiquiátricos em crianças, assinale a INCORRETA: 

 

a) A depressão em crianças apresenta-se por humor disfórico ou irritável, o que dificulta 

o diagnóstico. 

b) O diagnóstico de transtorno bipolar em crianças é dificultado pela presença de 

sintomas atípicos e episódios mistos.  

c) No autismo, de maneira geral, a inteligência encontra-se preservada. 

d) A esquizofrenia é um transtorno raro na infância, tendo o seu pico de incidência no 

adulto jovem. 

 

Questão nº: 28 

Considerando as alternativas abaixo, assinale a alternativa FALSA: 

 

a) As terapias psicodinâmicas apóiam-se na teoria de que sentimentos, vontades e ações, 

não são diretamente regulados pela consciência. 

 

b) A teoria psicodinâmica obedece a um modelo científico nos moldes da medicina 

baseada em evidências. 

 

c) A transferência é um fenômeno inconsciente de direcionamento das pulsões do 

paciente ao analista. 

 

d) A contratransferência é um fenômeno inconsciente do terapeuta em resposta à 

transferência do paciente. 

 

Questão nº: 29 

Em relação à epidemiologia da esquizofrenia, é correto afirmar: 

 

a) É igualmente prevalente em homens e mulheres. 

b) O início é mais precoce em mulheres. 



c) As idades de pico do início são entre 25 e 35 anos para os homens e entre 10 e 25 

anos para as mulheres. 

d) O início da esquizofrenia antes dos 10 anos de idade ou após os 60 anos é 

extremamente comum. 

 

Questão nº: 30 

É CORRETO afirmar sobre anorexia nervosa: 

 

a) A medida que fica mais profunda, aparecem sinais físicos, como hipertermia, 

taquicardia e lanugem. 

b) Estima-se que a anorexia nervosa ocorra em aproximadamente 15% das meninas 

adolescentes. 

c) Não necessariamente um medo intenso de ganhar peso e ficar obeso está presente, 

sendo estas condições consideradas raras. 

d) Fatores biológicos, sociais e psicológicos estão implicados nas causas de anorexia 

nervosa. 

 

Questão nº: 31 

Sobre sono normal e transtornos do sono-vigilância, é INCORRETO afirmar: 

 

a) O sono é composto de dois estados fisiológicos: sono não REM e sono REM. 

b) A insônia é definida como uma dificuldade de iniciar ou manter o sono. 

c) A síndrome de Kleine-Levin é um tipo de hipersonia, consistindo em períodos 

recorrentes de sono prolongado com períodos intercalados de sono normal e vigília 

alerta. 

d) A narcolepsia é considerada um tipo de epilepsia. 

 

Questão nº: 32 

Sobre transtorno esquizoafetivo, é INCORRETO afirmar: 

 

 



a) A causa é desconhecida. 

b) Como um grupo, pacientes com transtorno esquizoafetivo tem melhor prognóstico do 

que os afetados por esquizofrenia. 

c) A idade de início para mulheres é mais precoce do que para homens, o contrário da 

esquizofrenia. 

d) A prevalência do transtorno esquizoafetivo ao longo da vida é de menos de 1%. 

 

Questão nº: 33 

Em relação a fibromialgia, marque a opção CORRETA: 

 

a) Afeta homens e mulheres em proporção equivalente. 

b) Não há comorbidade relevante entre pacientes com fibromialgia e problemas 

reumatológicos, como artrite reumatoide, lúpus sistêmico e outros. 

c) Antidepressivos não costumam ser usados no tratamento da fibromialgia. 

d) As áreas cervical e torácica são as mais afetadas, mas a dor pode se localizar nos 

braços, nos ombros, na região lombar ou nas pernas. 

 

Questão nº: 34 

Em indivíduos com bulimia nervosa, qual dos seguintes comportamentos é 

considerado purgação? 

 

a) Comer grandes quantidades de comida. 

b) Exercício excessivo. 

c) Jejum. 

d) Uso de laxante. 

 

Questão nº: 35 

Qual dos seguintes aspectos é característico de indivíduos com transtorno de 

despersonalização? 

 

 



a) Predominância no sexo masculino. 

b) Produção voluntária de sintomas psiquiátricos graves. 

c) Experiência de sentir-se desligado de si próprio. 

d) Maior insight psicológico. 

 

Questão nº: 36 

Qual dos seguintes transtornos da personalidade está mais comumente associado à 

fuga dissociativa? 

 

a) Esquiva 

b) Histriônica 

c) Narcisista 

d) Esquizotípica 

 

Questão nº: 37 

Uma mulher de 24 anos é atendida no setor de emergência após ter cortado 

superficialmente ambos os antebraços. Sua explicação é que estava triste após 

término de relacionamento. Quando questionada sobre outros relacionamentos, 

diz que teve diversos parceiros sexuais, todos em relacionamentos que não 

duraram mais do que algumas semanas. A que grupo de transtornos da 

personalidade pertence esse transtorno? 

 

a) Grupo A 

b) Grupo B 

c) Grupo C 

d) Grupo D 

 

Questão nº: 38 

Uma mulher de 33 anos com transtorno bipolar está grávida de 22 semanas. Ela 

tem tomado ácido valpróico para seus sintomas. É mais provável que um exame de 

ultrassonografia mostre qual das seguintes anormalidades? 



 

a) Microcefalia fetal. 

b) Defeito no tubo neural. 

c) Defeito na parede abdominal fetal. 

d) Displasia renal fetal. 

 

Questão nº: 39 

Qual o tipo de demência em que se pode encontrar a reação catastrófica de Kurt 

Goldstein? 

 

a) Arteriosclerótica 

b) De Creutzfeld – Jacob 

c) De Alzheimer 

d) De Pick 

 

Questão nº: 40 

Alguns pacientes podem vir a se queixar de que o seu intestino foi destruído e 

nunca mais poderá evacuar. Já outros pacientes podem acreditar que sua família 

deixou de existir e que eles mesmos estão mortos. Nestes casos, podemos estar 

diante de qual das síndromes abaixo? 

 

a) Síndrome de Ekbom 

b) Síndrome de Capgras 

c) Síndrome de Fregoli 

d) Síndrome de Cotart 

 

Questão nº: 41 

A distimia é conceituada como depressão com sintomatologia de intensidade leve a 

moderada, que deve ter a duração de, no mínimo: 

 



a) Vinte e quatro semanas 

b) Trinta dias 

c) Sessenta dias 

d) Um semestre 

 

Questão nº: 42 

Os principais neurotransmissores envolvidos na fisiopatologia do Transtorno de 

Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDHA) são: 

 

a) Glutamato e Acetil Colina. 

b) Noradrenalina e Dopamina. 

c) Gaba e Dopamina. 

d) Glutamato e Gaba. 

 

Questão nº: 43 

Em relação ao estado mental dos pacientes com Transtorno Obsessivo-Compulsivo 

(TOC), é INCORRETO afirmar que:  

 

a) As alterações da vontade ou psicomotricidade mais notáveis em pacientes com TOC 

são compulsões, definidas como comportamentos repetitivos realizados em resposta às 

obsessões ou de acordo com regras rígidas. 

b) Os tiques são essencialmente fônicos, como pigarrear, ou falar determinadas sílabas 

ou palavras, incluindo palavrões ou o que acabou de ser falado por outros. 

c) A afetividade de pacientes com TOC caracteriza-se por uma miríade de alterações, 

incluindo afetos que resultam diretamente das obsessões ou alterações do humor mais 

globais. 

d) Tiques complexos, que são aqueles que envolvem vários grupos musculares de forma 

orquestrada, podem ser difíceis de diferenciar de compulsões. 

 

 

 



Questão nº: 44 

Homem de 24 anos, diagnosticado com esquizofrenia. Entre os sintomas de 

esquizofrenia, destacam-se: Alucinações, delírios persecutórios e embotamento 

afetivo. Qual dos seguintes antipsicóticos deve ser EVITADO neste paciente? 

 

a) Olanzapina 

b) Clorpromazina 

c) Risperidona 

d) Haloperidol 

 

Questão nº: 45 

Um paciente de 20 anos de idade, portador de esquizofrenia paranóide, vai ao 

pronto-socorro levado pela mãe. Ela relata que o filho recusa-se a tomar as 

medicações há duas semanas. O paciente refere à equipe médica que os remédios 

são uma forma da mãe envenená-lo. Este fenômeno psicopatológico consiste em: 

 

a) Alterações do humor 

b) Alterações no curso do pensamento 

c) Alucinação 

d) Alterações no conteúdo do pensamento 

 

Questão nº: 46 

A respeito da síndrome de abstinência alcoólica pode-se afirmar que: 

 

a) O sintoma mais comum é a agitação psicomotora. 

b) O pico da sintomatologia, nos casos não complicados, ocorre entre cinco e sete dias 

após a parada do consumo alcoólico. 

c) As convulsões repetidas ocorrem em aproximadamente 40% dos dependentes. 

d) No delirium tremens, a taxa de mortalidade diminuiu consideravelmente, 

comparando- se com a taxa de 20% em anos anteriores. 

 



Questão nº: 47 

Um jovem de 19 anos é levado ao hospital por “vontade de se matar”. Familiares 

contam que ele estava bem no dia anterior e acordou “bastante angustiado” no 

final da manhã. O paciente apresenta-se inquieto e choroso, descrevendo tristeza 

profunda. Qual a hipótese diagnóstica mais plausível para o caso? 

 

a) Depressão bipolar 

b) Episódio depressivo grave 

c) Síndrome de abstinência de cocaína 

d) Transtorno dissociativo 

 

Questão nº: 48 

O transtorno bipolar difere fundamentalmente do transtorno depressivo 

recorrente: 

 

a) Pelas características fenomenológicas distintas das depressões bipolares. 

b) Pela ocorrência de episódios maníacos e/ou hipomaníacos no curso da doença. 

c) Pela resposta ao tratamento profilático: o transtorno bipolar responde aos 

estabilizadores do humor, e o transtorno depressivo recorrente, somente a 

antidepressivo. 

d) Não há diferença importante, pois ambos os transtornos se enquadram no antigo 

conceito de sanidade maníaco-depressiva. 

 

Questão nº: 49 

Marque V(verdadeiro) ou F (falso) nas frases abaixo. Em seguida assinale a 

sequência CORRETA: 

 

(   ) Delírios e alucinações eram considerados “sintomas acessórios” – não essenciais 

para o diagnóstico – na esquizofrenia por Eugen Bleuler. 

(   ) Com o advento dos antipsicóticos atípicos, a presença dos chamados “sintomas 

negativos” não apresenta mais um pior prognóstico na esquizofrenia. 



(    ) Aproximadamente 25% dos transtornos afetivos psicóticos apresentam-se com os 

“sintomas de primeira ordem” descritos por Kurt Schneider. 

(    ) Evidências recentes sugerem que a condição de minoria étnica seja um fator de 

risco mais importante do que baixo nível socioeconômico para o desenvolvimento da 

esquizofrenia. 

a) V, F, V, V 

b) F, F, V, F 

c) F, V, F, V 

d) F, V, V, F 

 

Questão nº: 50 

Sobre a tricotilomania, é INCORRETO afirmar: 

 

a) É considerada de etiologia multideterminada. 

b) A forma mais grave e crônica do transtorno começa na idade adulta. 

c) Existe comorbidade entre tricotilomania e transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). 

d) Se necessário, o diagnóstico clínico de tricotilomania pode ser confirmado por 

biópsia da pele do escalpo. 

 

 

FIM 


