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fiscais da sala.

02 - Preencha os dados pessoais.

03 - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 80 (oitenta) questões. Se não estiver completo,
exija outro do fiscal da sala.

04 - Todas as questões desta prova são de múltipla escolha e apresenta como resposta uma alternativa correta.

05 - Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, o seu nome e número de inscrição. Qualquer
irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.

06 - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de
respostas.

07 - Para marcar a folha de respostas, utilize caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o
modelo (O).

A m arcação  da folha de respostas é defin itiva: não se adm item  rasuras.

08 - Só marque uma resposta para cada questão.

09 - Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.

10 - Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente
anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais questões da matéria correspondente.

11 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas.
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.

12 - Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de
comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.
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01 - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos

Duração desta prova: 04 horas.
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Português

TEXTO 1

O sistema linguístico

(1) Entendida como a soma de seus usos, a língua constitui 
a mais poderosa “engenharia simbólica” à disposição do ser 
humano. Valemo-nos dessa engenharia tanto para dizer um 
previsível e elementar “Parece que vai chover” quanto para 
escrever uma reportagem, um ensaio filosófico ou um 
poema lírico. A frase banal e a reportagem buscam uma 
correspondência entre o discurso e o fato, fazendo crer que 
a realidade a que se referem existe por si, 
independentemente da linguagem. O ensaio filosófico e o 
poema lírico têm outra natureza; a “realidade” de ambos é 
produto da linguagem com que são elaborados. O ensaio 
consiste em uma proposta de compreender as situações da 
vida como obra do pensamento racional movido pela 
associação livre de ideias. Já o poema revela, em sua 
essência, a captação do mundo dos sentimentos e sua 
representação por meio de recursos de linguagem em que 
sobressai a materialidade sonora e rítmica das palavras.

(2) Nossa tarefa, como linguistas e estudiosos da 
linguagem, é promover a compreensão do papel comum da 
palavra na construção de todas as espécies de textos. A 
palavra é, em qualquer caso, uma forma de construir 
significado, quer quando está a serviço da comunicação de 
uma experiência do cotidiano moldado pela bitola do senso 
comum -  a exemplo do comentário sobre o tempo -, quer 
quando sua função é abrir caminhos que produzam fissuras 
na superfície da realidade imediata, abalando certezas e 
projetando-nos em outros universos de significação -  como 
se passa na escrita/leitura do ensaio ou do poema lírico.

(3) Para apreender a palavra como forma de construir 
significado, é preciso ir além de sua utilidade como simples 
instrumento de comunicação e passar a tratá-la como 
objeto de observação, de reflexão e de análise. Cabe à 
escola levar o aluno à percepção e à compreensão de que 
a palavra desempenha múltiplos papéis em nossa vida, de 
que os horizontes de nossas experiências simbólicas se 
ampliam na mesma medida em que se ampliam nossos 
recursos de expressão. A educação linguística e literária -  
que propicia a compreensão do funcionamento da 
linguagem -  é o passaporte que permite ao indivíduo 
transitar conscientemente pelo mundo da interação verbal.

AZEREDO, José Carlos de. A Linguística, o texto e o ensino da 
língua. São Paulo: Parábola, 2018. p. 63-64. Adaptado.

01. Todo texto se desenvolve em torno de uma unidade 
semântica, que configura o que, comumente, se 
conhece como “seu tema central”. No caso do Texto 1, 
o tema que lhe confere essa 'unidade semântica” 
é/são:

A) propriedades linguísticas e textuais que 
diferenciam um poema lírico de um ensaio 
filosófico.

B) o papel da escola no sentido de levar o aluno à 
compreensão de que a linguagem exerce 
múltiplas funções em nossa vida.

C) a compreensão do papel da palavra, ou seja, da 
linguagem, como criação e expressão de 
significados e sentidos.

D) a realidade a que a linguagem se refere, por 
exemplo, nas reportagens, e que existe por si, 
independentemente da linguagem.

E) a função da linguagem na abertura de universos 
de significação que possam abalar certezas, 
como na escrita/leitura de poema líricos.

02. Uma afirmação que ganha grande relevância, em 
função da ideia central do Texto 1, é:

A) “A frase banal e a reportagem buscam uma 
correspondência entre o discurso e o fato”.

B) “O ensaio filosófico e o poema lírico têm outra 
natureza; a 'realidade' de ambos é produto da 
linguagem com que são elaborados”.

C) “Nossa tarefa, como linguistas e estudiosos da 
linguagem, é promover a compreensão do papel 
comum da palavra na construção de todas as 
espécies de texto.”

D) “a língua constitui a mais poderosa 'engenharia 
simbólica' à disposição do ser humano”.

E) “Cabe à escola levar o aluno à percepção e à 
compreensão de que a palavra desempenha 
múltiplos papéis em nossa vida”.

03. A continuidade temática do texto constitui uma 
exigência de sua interpretabilidade. No texto 1, por 
exemplo, contribuíram para essa continuidade:

1) o fato de palavras como 'língua', 'linguagem', 
'palavra' ocorrerem em diferentes pontos do texto, 
mais de uma vez.

2) o uso de certos conectivos (e, que, como, para, 
quer...quer), que articulam diferentes segmentos 
do texto, como períodos e parágrafos.

3) a aproximação semântica que se pode ver entre 
palavras como: 'comunicação', 'significação', 
'interação verbal', 'linguística', 'escrita/leitura'.

4) o uso de um vocabulário erudito e de um padrão 
culto da língua, deixando o texto mais inteligível e 
interpretável.

5) retomadas pronominais (como em: “passar a 
tratá-la”), que exigem, para seu entendimento, 
que seja recuperado em partes anteriores do texto 
o objeto referido.

Estão corretos:
A) 1, 2, 3, 4 e 5.
B) 1, 2, 3 e 5, apenas
C) 2, 3 e 4, apenas.
D) 1, 3 e 5, apenas
E) 2, 4 e 5, apenas.



04. Releia o seguinte fragmento: “A educação linguística e 
literária -  que propicia a compreensão do 
funcionamento da linguagem -  é o passaporte que 
permite ao indivíduo transitar conscientemente pelo 
mundo da interação verbal.”. Acerca desse trecho, é 
correto afirmar que:

A) o 'mundo da interação verbal' corresponde ao 
mundo da literatura.

B) a alusão à palavra 'passaporte' é claramente 
metafórica ou simbólica.

C) o funcionamento da linguagem é um produto da 
educação linguística.

D) 'a educação linguística' inclui a literária, pois 
língua e literatura são a mesma coisa.

E) em 'transitar conscientemente', o uso do advérbio 
é contextualmente irrelevante.

05. Na conclusão do Texto 1, há a proposta para que 
ultrapassemos a ideia de que a palavra tem sentido e 
utilidade, apenas, como simples instrumento de 
comunicação. Essa concepção:

A) é contrária ao entendimento de que a palavra, ou 
seja, a linguagem, desempenha múltiplos papéis 
em nossa vida.

B) é relevante porque reforça a necessidade e a 
conveniência de que seja estimulada a prática da 
análise e da reflexão linguísticas.

C) é pouco convincente, pois nossos recursos de 
expressão são alheios aos horizontes do que 
provamos simbolicamente.

D) é utópica, uma vez que a educação linguística e 
literária nunca poderá propiciar a compreensão 
do funcionamento da linguagem.

E) é pouco consistente, pois é graças ao papel da 
palavra como instrumento de comunicação que o 
indivíduo chega ao ápice da interação verbal.

06. Observe a formulação do seguinte fragmento: “A 
palavra é (...) uma forma de construir significado, quer 
quando está a serviço da comunicação de uma 
experiência do cotidiano, quer quando sua função é 
abrir caminhos na superfície da realidade imediata”. 
Nesse fragmento, os marcadores sublinhados 
expressam um sentido de

A) temporalidade.
B) causalidade.
C) alternância.
D) oposição.
E) concessão.

TEXTO 2

“Português é muito difícil”.

Essa afirmação preconceituosa é prima-irmã da ideia de 
que “brasileiro não sabe português”. Como o nosso ensino 
da língua sempre se baseou na norma gramatical literária 
de Portugal, as regras que aprendemos na escola, em boa 
parte, não correspondem à língua que realmente falamos e 
escrevemos no Brasil.

Por isso, achamos que “português é uma língua difícil”: 
temos de fixar regras que não significam nada para nós. No 
dia em que nosso ensino se concentrar no uso real, vivo e 
verdadeiro da língua portuguesa do Brasil, é bem provável 
que ninguém continue a pensar assim. Todo falante nativo 
de uma língua sabe essa língua. Saber uma língua, na 
concepção científica da linguística moderna, significa 
conhecer intuitivamente e empregar com facilidade e 
naturalidade as regras básicas de seu funcionamento.

Está provado e comprovado que uma criança, por volta dos 
7 anos de idade, já domina perfeitamente as regras 
gramaticais de sua língua. O que ela não conhece são 
sutilezas e irregularidades no uso dessas regras, que só a 
leitura e o estudo podem lhe dar. Nenhuma criança 
brasileira dessa idade vai dizer, por exemplo: “Uma 
meninos chegou aqui amanhã”. (...)

Se tantas pessoas inteligentes e cultas continuam achando 
que “não sabem português” ou que “português é muito 
difícil”, é porque o uso da língua foi transformado numa 
ciência esotérica, numa doutrina cabalística que somente 
alguns iluminados conseguem dominar completamente. (...)

No fundo, a ideia de que “português é muito difícil” serve 
como um dos instrumentos de manutenção do status quo 
das classes sociais prestigiadas.

É lamentável que a imagem da língua tenha sido 
empobrecida e reduzida a uma nomenclatura confusa e a 
exercícios descontextualizados, práticas que se revelam 
irrelevantes para, de fato, levar alguém a se valer dos 
muitos recursos que a língua oferece.
Marcos Bagno. Preconceito linguístico. São Paulo: Parábola, 2015.

p. 57-63. Adaptado.



07. O Texto 2 se reconhece como um comentário 
expositivo de teor acadêmico-científico. Avaliando as 
ideias e os argumentos apresentados, podemos 
avaliá-lo como:

1) pertinente, pois pondera sobre um objeto de 
discriminação social ainda existente e pouco 
combatido.

2) contrário a visões tradicionais que imperam em 
determinados setores sociais de pessoas e 
comunidades de falantes.

3) oportuno, uma vez que, como outros fatores de 
discriminação, o 'jeito de falar' de algumas 
comunidades é objeto de rejeição.

4) categórico e, por vezes, taxativo, pois, no texto, 
se trata de um despropósito que macula e 
desprestigia os falares brasileiros.

5) incabível, já que desmerece a norma gramatical 
literária de Portugal e considera confusa a 
nomenclatura linguística.

Estão corretas:

A) 1, 2, 3, 4, e 5.
B) 1, 3 e 4, apenas.
C) 1, 4 e 5, apenas.
D) 2, 3 e 5, apenas.
E) 1, 2, 3 e 4, apenas.

08. É possível constatar afinidade semântica entre 
algumas palavras do Texto 2 (língua-português; 
norma-regras; escola-ensino; português-brasileiro; 
falamos-escrevemos; linguística-concepção científica; 
entre outras). Essa aproximação de sentidos tem uma 
função textual, qual seja a de:

A) propiciar o uso de um vocabulário menos comum, 
adequado a um texto acadêmico.

B) produzir a continuidade semântica necessária à 
coerente inteligibilidade do texto.

C) dar cumprimento às normas gramaticais que 
regem a escrita em português.

D) garantir fidelidade aos princípios que se aplicam 
à execução de um comentário opinativo.

E) promover a rejeição às visões preconceituosas 
comuns ao âmbito da Linguística.

09. Avaliando as ideias expressas no Texto 2, é correto 
afirmar que:

A) são mostradas as consequências do problema, 
mas não se discutem as causas que o provocam.

B) faltam argumentos que sustentem outras 
possibilidades de contornar a realidade tratada.

C) conforme a visão do Texto 2, a escola fica 
inteiramente dispensada de ensinar a língua.

D) os preconceitos que atingem o fenômeno da 
língua têm repercussão socialmente danosa.

E) o uso real da língua portuguesa falada no Brasil 
constitui o referencial de estudo nas escolas.

10. Analise a formulação do trecho a seguir: “Como o 
nosso ensino da língua sempre se baseou na norma 
gramatical literária de Portugal, as regras que 
aprendemos na escola, em boa parte, não 
correspondem à língua que falamos e escrevemos no 
Brasil”. O sentido do conectivo sublinhado coincide 
com o sentido expresso na seguinte alternativa:

A) Aprendemos como usar a língua fora dos usos 
falados e escritos em contextos brasileiros.

B) As regras que aprendemos na escola são como 
as regras que usamos no dia a dia quando 
falamos e escrevemos.

C) Como a língua falada no Brasil corresponde à 
língua usada em Portugal?

D) Até agora desconhecíamos que a língua é como 
um sistema que se apreende pelo uso falado e 
escrito no cotidiano.

E) A verdade é esta: como a língua escolar difere da 
língua usada informalmente, achamos que o 
português é muito difícil.

TEXTO 3

Por que ler Literatura?

Vamos, primeiramente, adotar como princípio que a 
Literatura é uma forma de arte, assim como a música, a 
pintura, a dança, a escultura e a arquitetura.

Há algo, porém, que a diferencia das demais manifestações 
artísticas. A Literatura nos permite, pela interação com o 
texto através do qual ela se manifesta, tomar contato com o 
vasto conjunto de experiências acumuladas pelo ser 
humano ao longo de sua trajetória. Sem que seja preciso 
vivê-las novamente.

Toda forma de arte apresenta um determinado 
conhecimento. Mas esta apresentação é feita de modo 
particularizado: o artista transpõe para um quadro, para 
uma música, para um livro, sua visão pessoal sobre 
determinada experiência ou acontecimento.

Dessa forma, observando as manifestações artísticas, 
temos condições de recuperar conhecimentos mais 
abstratos e sutis do que aqueles apresentados pelas 
ciências. Podemos, por exemplo, experimentar diferentes 
sensações ou estados de ânimo ou reconhecer que uma 
determinada obra expressa uma fantasia de seu autor...

Nesse sentido, apreciar a arte significa lidar com aquilo que 
nos caracteriza como seres humanos: nossos sentimentos 
e dúvidas, emoções e perplexidades; enfim, todas as 
particularidades relativas ao fato de estarmos vivos.

A arte, inclusivamente a arte literária, pode ser considerada, 
então, como um espelho muito especial, porque, além de 
nos mostrar a face do artista, permite-nos vislumbrar o 
cenário no qual produziu sua obra: a sociedade em que 
viveu.

Maria Luíza Abaurre et alli. Português, Língua e Literatura. São 
Paulo: Moderna, 2000. p. 311-312. Adaptado.



11. Uma resposta coerente e íntegra à questão levantada
no título do Texto 3, poderia ter a seguinte formulação:

1) Pela fruição de uma obra literária, podemos 
extrapolar a mera contemplação da obra, pois é 
admissível que divisemos aspectos de seu 
contexto de produção.

2) A Literatura se manifesta através de textos, assim 
como a música, a pintura, a dança, a escultura e 
a arquitetura.

3) Observando as produções literárias, podemos 
recuperar conhecimentos mais abstratos e sutis 
do que aqueles exibidos pelas ciências, além de 
poder conhecer as situações em que as obras 
foram lançadas.

4) O artista transpõe para sua obra (seja um quadro, 
uma música, um livro) sua visão sobre 
experiências acumuladas, com as quais podemos 
tomar contato sem precisar vivenciá-las.

Estão corretas:

A) 1, 2, 3 e 4.
B) 2, 3 e 4, apenas.
C) 1, 3 e 4, apenas.
D) 1 e 2, apenas.
E) 3 e 4, apenas.

12. A pergunta que consta no título do Texto 3 constitui:

A) a expressão de uma dúvida, que, a todo custo, 
deve ser elucidada.

B) uma estratégia discursiva para levar o leitor a se 
interessar pela leitura do texto.

C) uma forma de captar o que o leitor admite sobre a 
peculiaridade da arte literária.

D) a declaração de uma insegurança, que, 
presumivelmente, atormenta os leitores.

E) uma tática comum às pessoas que pretendem 
disfarçar suas fantasias.

13. Analise o segundo parágrafo do Texto 3:

Há algo, porém, que a diferencia das demais 
manifestações artísticas. A Literatura nos 
permite, pela interação com o texto através do 
qual ela se manifesta, tomar contato com o 
vasto conjunto de experiências acumuladas 
pelo ser humano ao longo de sua trajetória. 
Sem que seja preciso vivê-las novamente.

Nesse parágrafo, se diz:

1) a que a Literatura nos dá acesso.
2) através de que recurso a Literatura se manifesta.
3) que vantagem há no contato com a Literatura.
4) por que a Literatura é atemporal.

Estão corretas:

14. Observe o seguinte trecho: “Além de nos mostrar a 
face do artista, a Literatura permite-nos vislumbrar o 
cenário no qual o autor produziu sua obra”. 
Considerando as normas sintáticas da regência verbal, 
também está conforme tais normas o seguinte 
enunciado:

A) A Literatura permite-nos vislumbrar o cenário em 
que o autor quis referir-se.

B) A Literatura permite-nos vislumbrar o cenário ao 
qual o autor atribuiu um valor significativo.

C) A Literatura permite-nos vislumbrar o cenário do 
qual o autor aludiu.

D) A Literatura permite-nos vislumbrar o cenário ao 
qual o autor produziu sua obra.

E) A Literatura permite-nos vislumbrar o cenário a 
que o autor idealizou sua obra.

15. Outra norma sintática que se encaixa no âmbito da 
regência verbal e nominal diz respeito ao acento 
indicativo da crase. Quanto a essa norma, identifique a 
alternativa correta.

A) O artista transpõe à um quadro, à uma música ou 
à um livro, sentimentos acumulados em sua visão 
pessoal.

B) O artista não é sensível à prazos. Depende de 
suas inspirações, que podem acontecer à 
qualquer hora.

C) O artista não deseja agradar à si mesmo. À você, 
espectador, é que ele quer satisfazer. A arte é 
alheia a gostos pessoais.

D) A Literatura -  a que devemos destinar tempo e 
gosto -  às vezes, leva a emoções sutis e a 
sentimentos fantasiosos.

E) Contatar às obras de arte, desde sempre, levou 
as pessoas à apresentações teatrais e a 
espetáculos circenses.

16. As normas sintáticas da língua portuguesa conferem à 
concordância verbal certa distinção social. No que 
concerne ao uso da chamada 'norma culta', respeitar 
essas regras é revelar-se linguisticamente competente. 
Assinale a alternativa em que a relação sintática 
'verbo-sujeito' está indicada conforme tais normas.

A) Nenhuma das manifestações artísticas 
recuperam dados mais abstratos e sutis do que 
aqueles apresentados pela literatura.

B) Qual das manifestações artísticas têm condições 
de divulgar mais conhecimentos do que aqueles 
oferecidos pelas ciências?

C) Houveram diferentes sensações ou estados de 
ânimo reconhecíveis em autores e obras de 
nossa literatura romântica.

D) Os artistas tem que transpor para um quadro, 
uma música, ou um livro, sua visão pessoal sobre 
determinada experiência ou acontecimento.

E) Os artistas haviam adaptado para um quadro, 
uma música, ou um livro, sua visão pessoal sobre 
determinada experiência ou acontecimento.

A) 1, 2, 3 e 4.
B) 2, 3 e 4, apenas
C) 3 e 4, apenas.
D) 1 e 2, apenas.
E) 1, 2 e 3, apenas.



17. Assinale a alternativa em que o enunciado apresenta formas verbais conforme as regras de sua conjugação gramatical.

A) Quanto ao contato com as obras literárias, podemos está diante de diferentes sensações ou estados de ânimo.
B) Se uma determinada obra manter a fantasia preferida de seu autor, ganha a preferência do público.
C) Quando os escritores verem que a Literatura brasileira é aceita com distinção, publicaremos mais romances e livros 

de crônicas.
D) Se os artistas disporem de tempo e preparo artístico, teremos muitas surpresas agradáveis.
E) O fato de o Brasil estar à frente de outros países, no que se refere à produção de obras artísticas, o torna cada vez 

mais prestigiado.

18. Analise o fragmento: “Vamos, primeiramente, adotar como princípio que a Literatura é uma forma de arte, assim como a 
música, a pintura, a dança, a escultura e a arquitetura. Há algo, porém, que a diferencia das demais manifestações 
artísticas”. O conectivo 'porém' expressa um sentido:

A) de conclusão e poderia ser substituído, com igual valor semântico, por 'então'.
B) de oposição, e teria a mesma função que o conectivo 'também'.
C) adversativo e poderia exercer a mesma função coesiva que 'no entanto'.
D) de concessão, tendo o mesmo valor semântico de 'apesar de'.
E) de adição, uma vez que acrescenta uma informação ao texto.

19. Observe o uso das vírgulas no seguinte fragmento destacado em: “a Literatura é uma forma de arte, assim como a 
música, a pintura, a dança, a escultura e a arquitetura”. Esse uso se justifica, gramaticalmente, por se tratar de:

A) um texto acadêmico que precisa ser lido com ritmo cadenciado.
B) uma enumeração de vários itens, que devem ser percebidos como distintos.
C) um segmento que insere no trecho uma explicação.
D) um caso de deslocamento de segmento que expressa circunstância.
E) um segmento por meio do qual o autor sinaliza a completude de uma ideia.

TEXTO 4

Quino. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes. 1993, p. 237.

20. Para entender o episódio retratado no texto acima, o leitor precisa, sobretudo:

1) conhecer um vocabulário menos comum e menos informal.
2) compreender os sentidos da palavra 'altruísta'.
3) admitir o pressuposto de que o mundo 'tem problemas sérios'.
4) estar familiarizado com a divisão geográfica do globo terrestre.

Estão corretas:

A) 1, 2 e 3, apenas.
B) 1 e 4, apenas.
C) 2 e 3, apenas.
D) 2, 3 e 4, apenas.
E) 1, 2, 3 e 4.



Conhecimentos Específicos

21. Há alguns subtipos de quadro depressivo mais 
facilmente reconhecíveis por alguns achados 
estereotipados, principalmente quando observados em 
um mesmo paciente. Considerando esse fato, o termo 
“depressão atípica” compreende:

A) um quadro de depressão sobreposto a um de 
hipomania.

B) um quadro depressivo com aumento do apetite e 
hipersonia, associado a humor reativo (que 
melhora com estímulos agradáveis).

C) um quadro depressivo com diminuição do apetite 
e hipersonia.

D) um quadro depressivo com hiperfagia e insônia.
E) um quadro distímico sobreposto a uma 

depressão maior.

22. O termo Depressão Dupla se refere:

A) à manifestação de um quadro depressivo pela 
segunda vez na vida do paciente.

B) à depressão que se manifesta em um casal.
C) à depressão que afeta dois pacientes em uma 

mesma enfermaria.
D) a uma crise depressiva em um paciente com 

distimia.
E) a uma crise depressiva grave, dentro de um 

quadro depressivo unipolar.

23. Segundo a teoria psicanalítica, Freud atribuía o 
comportamento compatível com o transtorno 
obsessivo compulsivo a fantasias ou traumas ligados 
ao desenvolvimento da fase

A) oral.
B) anal.
C) fálica.
D) edipiana.
E) anancástica.

24. Em relação ao transtorno obsessivo-compulsivo,
(TOC), assinale a alternativa correta.

A) É comum que os pacientes percam o insight 
sobre a inadequação das obsessões.

B) É possível que, após agudização do quadro, o 
insight seja perdido e as obsessões tomem 
caráter psicótico.

C) Não há registro de sucesso no tratamento do 
TOC através de psicocirurgia.

D) A abordagem psicoterapêutica mais indicada 
para tratamento do TOC é de base psicanalítica.

E) O tratamento medicamentoso é restrito a 
inibidores seletivos de recaptação de serotonina.

25. É característica do Delirium:

A) a presença de delírio.
B) a presença de ilusões.
C) a piora matutina dos sintomas.
D) a presença de sintomas que se manifestam lenta 

e progressivamente.
E) estar ligado a uma única etiologia.

26. Em relação à simulação consciente, diagnosticada por 
Z76.5 (CID-10), tema central para a Psiquiatria 
Forense, assinale a alternativa correta.

A) É raramente encontrada nos ambulatórios de 
saúde mental.

B) É mais frequente nos indivíduos com traços de 
personalidade do tipo B (histriônicos, narcisistas, 
antissociais).

C) É característica da síndrome de Capgras.
D) Deve ser encarada na prática clínica com uma 

postura de confrontamento por parte do 
psiquiatra.

E) Não se caracteriza simulação quando o paciente 
exagera sintomas que, de fato, existem.

27. O tratamento psicopedagógico no TDAH (Transtorno 
de Deficit de Atenção e Hiperatividade) deve 
privilegiar:

A) o incentivo ao contato visual com adultos.
B) o controle de maneirismos e comportamento 

estereotipado.
C) a rotina e a programação diária com listas de 

tarefas e horários, adequados à realidade e faixa 
etária da criança.

D) o desenvolvimento da linguagem falada.
E) o controle de comportamento fóbico.

28. Deve-se considerar possibilidade de pseudodemência 
quando:

A) o tratamento com antidepressivos traz melhora 
geral das funções cognitivas.

B) o paciente apresenta lesões sugestivas de 
arteriopatia na ressonância magnética.

C) a melhora se dá com o uso de
parassimpaticomiméticos.

D) se tem achados de gliose visíveis na
Ressonância Magnética Nuclear.

E) há apenas atrofia no sistema límbico e o córtex 
está preservado.

29. Um intenso quadro paranoide pode ser provocado por

A) tiopental.
B) barbitúricos.
C) gasolina.
D) cola de sapateiro.
E) fenciclidina.

30. Um paciente apresenta comportamento atípico após a 
recuperação de um acidente vascular cerebral e o 
neurologista constata uma lesão no polo frontal do 
cérebro. O que se pode esperar?

A) Um quadro de desinibição.
B) Um quadro, em curso, compatível com TOC.
C) Paranoia.
D) Rigidez moral exacerbada.
E) Graforreia.

31. Pacientes com complexo AIDS-demência apresentam, 
inicialmente:

A) manifestação súbita dos sintomas.
B) dificuldades progressivas de atenção e memória.
C) comportamentos maníacos.
D) psicomotricidade preservada.
E) integridade das funções executivas.



32. Em relação à Clozapina, assinale a alternativa correta.

A) Pode ser usada de forma segura, sem 
necessidade de monitoramento.

B) A inquietação é um efeito colateral frequente.
C) Pode provocar discinesia tardia.
D) Apresenta efeitos extrapiramidais.
E) Frequentemente provoca sialorreia.

33. A esposa de Robin Williams escreveu, após a morte 
do famoso ator, sobre a dificuldade em definir a 
etiologia do quadro clínico que o atingiu nos últimos 
anos de vida, antes de se suicidar. A necrópsia revelou 
um tipo de lesão que sugeriu, juntamente com a 
manifestação clínica, um diagnóstico conhecido como 
“demência por corpos de Lewy”. Em relação a essa 
manifestação, assinale a alternativa correta.

A) Apesar de pouco conhecida, é uma forma 
frequente de demência.

B) Apresenta várias manifestações esterotipadas, 
tais como alucinações extremamente vívidas, 
apontadas como um “sonho acordado”, que 
causam muito medo e perturbação ao paciente.

C) Caracteriza-se pela perda da substância nigra.
D) É também conhecida por “doença da vaca louca”.
E) É também conhecida por demência 

frontotemporal.

34. Assinale as três condições psiquiátricas de maior 
prevalência para o suicídio.

A) Transtorno obsessivo-compulsivo, dependência 
química e esquizofrenia.

B) Esquizofrenia, transtorno de personalidade 
Borderline, transtorno bipolar.

C) Transtorno bipolar, esquizofrenia e dependência 
química.

D) Transtorno de personalidade Borderline, 
depressão maior e transtorno de ansiedade

E) Depressão pós-esquizofrenia, transtorno de 
personalidade borderline e depressão maior.

35. Qual a precaução que devemos ter ao suspeitar de um 
quadro de anorexia nervosa?

A) Confirmar se a perda de peso é intencional ou 
decorrente de outra causa.

B) Evitar revelar o diagnóstico, a fim de poupar o 
paciente.

C) Excluir a hipótese, caso o paciente tenha 
histórico de bulimia.

D) Excluir a hipótese, caso o paciente tenha mais de 
30 anos.

E) Excluir a possibilidade de internamento, evitando 
o estigma e o trauma da experiência.

C) A manifestação do sonambulismo pode ser 
favorecida pela existência prévia de outros 
transtornos do sono, tais como: apneia obstrutiva, 
síndrome das pernas inquietas e narcolepsia.

D) O diagnóstico padrão ouro se dá através do 
eletroencefalograma.

E) O sonambulismo é mais comum em idosos.

37. Um paciente com síndrome do pânico refere a 
sensação constante de estar em um ambiente de 
sonho ou de que os arredores não são reais. Isso se 
caracteriza por:

A) alucinação cinestésica.
B) alucinação sinestésica.
C) cataplexia.
D) desrealização.
E) agorafobia.

38. São comportamentos parafílicos, associados ao 
constrangimento e à importunação sexual em meios 
de transporte coletivo:

A) frotteurismo e exibicionismo.
B) clismafilia e frotteurismo.
C) asfixiofilia e clismafilia.
D) voyeurismo e pedofilia.
E) sadismo e coprofilia.

39. Em relação à síndrome de Down, assinale a alternativa 
correta.

A) A transluscência nucal, análise de 
ultrassonografia feita no pré-natal, é 
patognomônica da síndrome de Down.

B) O prognóstico de aprendizagem escolar desses 
pacientes é bastante heterogêneo.

C) É a forma mais comum de deficiência intelectual.
D) A expectativa de vida desses pacientes pouco 

mudou nas últimas décadas.
E) A deficiência intelectual é o único agravo de 

saúde encontrado neles.

40. Em relação ao transtorno esquizoafetivo (F25), é 
correto afirmar que:

A) o prognóstico desse paciente é o mesmo, quando 
comparado ao de pacientes com esquizofrenia.

B) o prognóstico deste paciente é igual ao de 
pacientes com depressão maior.

C) o paciente tem um padrão clínico distinto em 
relação aos pacientes com depressão pós- 
esquizofrenia.

D) o prognóstico desse paciente é o mesmo quando 
comparado a paciente com bipolaridade.

E) o prognóstico é o mesmo se o comparamos aos 
pacientes com distimia.

36. Em relação ao sonambulismo e a outros transtornos 
do sono, assinale a alternativa correta.

A) Paradoxalmente, o terror noturno prevê um 
despertar espontâneo e calmo para o paciente.

B) Assim como o sonambulismo, os pesadelos se 
manifestam com deambulação por longos 
trechos.



41 . Durante uma ida ao centro da cidade, acompanhado 
da mãe, um adolescente, com diagnóstico prévio de 
transtorno de ansiedade generalizada, começou a 
hesitar e, depois, evitar entrar no ônibus. Em outro 
momento, ao atravessar a rua, chegou a ficar sentado 
na faixa de pedestre, dizendo não conseguir concluir a 
travessia, referindo medo intenso. No geral, se 
tranquilizava se essas atividades fossem evitadas. 
Esta descrição corresponde a um caso de

A) fobia social.
B) claustrofobia.
C) agorafobia.
D) mania.
E) crise de pânico.

42 . Em relação ao Dissulfiram:

A) é usado para reverter rapidamente as crises de 
pânico.

B) tem efetividade imediata no tratamento da 
ansiedade.

C) tem efetividade ótima cerca de 12 horas após a 
sua tomada, mas tem efeito prolongado, devido à 
sua lenta excreção.

D) provoca a diminuição da concentração sanguínea 
de diazepínicos.

E) é usado no tratamento emergencial da 
intoxicação alcoólica.

43 . Em relação à detecção do uso de cocaína, assinale a 
alternativa correta.

A) Sangue e sêmen são os fluidos ideais para 
detecção do uso recente.

B) Urina é o melhor fluido para detecção de uso 
atual.

C) Saliva e sêmen são fluídos ideais para detecção 
de uso recente.

D) O cabelo pode revelar o uso, até após alguns 
meses.

E) Sangue e saliva são os fluídos ideais para o uso 
há mais de dois meses.

44 . Em relação ao uso e abuso de drogas entre crianças, 
assinale a alternativa correta.

A) A maconha é a droga mais utilizada.
B) A tolerância e dependência aos solventes se 

desenvolvem rapidamente.
C) A “cola de sapateiro” não chega a ser a droga 

mais utilizada.
D) A tolerância à “cola de sapateiro” se dá 

rapidamente.
E) A abstinência à “cola de sapateiro” é dramática e 

potencialmente fatal.

45. Em relação ao transtorno de jogo compulsivo, assinale 
a alternativa correta.

A) Não deve ser considerado, se houver
comorbidade com outros transtornos mentais.

B) Raramente é associado a transtorno de 
personalidade.

C) Não deve ser considerado, se houver
manutenção do juízo crítico.

D) É comum que o paciente use argumentos 
paralógicos para justificar a recuperação iminente 
dos prejuízos passados.

E) Os padrões de surgimento e cronicidade não são 
cruciais para o diagnóstico correto.

46. Assinale o grupo de achados clínicos presentes na 
síndrome serotononinérgica.

A) Mioclonia, confusão mental e rabdomiólise.
B) Distratria, bradicardia, palidez.
C) Mioclonias, bradicardia e palidez.
D) Hipotermia, disartria e insuficiência renal.
E) Delírios, palidez e mioclonia.

47. Um homem é encontrado pela família, dois anos após
o desaparecimento, trabalhando em uma borracharia 
no interior do estado. Ao ser abordado, referia outro 
nome e dizia desconhecer aquelas pessoas (esposa e 
filho). Após o contato com a polícia e a assistência 
social, foi descoberto que o carro dele foi encontrado 
abandonado em um estacionamento particular. A 
aproximação e a psicoterapia trouxeram reversão do 
quadro de amnésia, e o paciente seguiu para a 
delegacia, dando um depoimento sobre um
atropelamento no qual abandonou a cena do crime. A 
investigação concluiu que o relato era confiável e o 
homem está respondendo ao processo em liberdade. 
O relato, baseado no filme “O Operário”, pode 
exemplificar um caso de:

A) despersonalização.
B) desrealização.
C) munchausen por procuração.
D) dissociação.
E) transtorno de personalidade borderline.

48. Um paciente apresenta um quadro típico de síndrome 
anticolinérgica. Nesse caso, deve-se esperar um 
quadro que apresente

A) hipotermia.
B) miose.
C) anidrose.
D) letargia.
E) poliúria.



49 . Um sintoma positivo presente na esquizofrenia é

A) discurso incoerente.
B) anedonia.
C) anergia.
D) pobreza no discurso.
E) isolamento social.

50. Uma mulher de 30 anos presencia a morte de um 
assaltante de bancos. Nos dias seguintes, ela se isola 
do contato social, mas, posteriormente, volta à sua 
rotina de trabalho e lazer com amigos. No entanto, ela 
desenvolveu uma ideia prevalente de que os supostos 
comparsas do bandido morto a estavam seguindo, 
sendo sempre reconhecidos pelo uso de bonés. Esse 
comportamento já dura dois anos, e ela é convencida 
pela família e amigos de trabalho e faculdade a buscar 
ajudar médica. Na entrevista, nega alterações em 
outras esferas cognitivas. Assinale a alternativa 
condizente com esse caso.

A) Transtorno de estresse pós-traumático.
B) Transtorno delirante.
C) Esquizofrenia paranoide.
D) Transtorno de personalidade com instabilidade 

emocional.
E) Esquizofrenia simples.

51. O exame mental no idoso portador de quadro 
demencial pode identificar várias alterações típicas de 
linguagem, memória e outras funções cognitivas. 
Assinale a alternativa que retrata a condição de um 
paciente que, estimulado por falsas dicas e 
informações do entrevistador, fala extensamente sobre 
fatos e ocorrências que, segundo os familiares, nunca 
ocorreram no seu passado.

A) Parafasias.
B) Amnésia retrógrada.
C) Amnésia anterógrada.
D) Confabulação.
E) Anosognosia.

52. Em relação aos tratamentos menos comuns para 
quadros depressivos refratários à medicação, assinale 
o tratamento alternativo frequentemente usado na 
depressão sazonal.

A) Privação do sono
B) Fototerapia
C) Hypericum perfuratum
D) Erva de São João
E) Kava-Kava

53. Um paciente, com insuficiência renal e hepatopatia 
decorrente de uso excessivo de suplementos minerais 
e vitamínicos, refere a necessidade do uso continuado 
desses compostos, e de síndrome de abstinência 
quando da interrupção do uso diário. Esse quadro 
clínico sugere:

A) abuso de substâncias que não produzem 
dependência.

B) hipocondria.
C) Munchausen.
D) dependência e abstinência atípica.
E) somatização.

54. Um psiquiatra é acusado pela paciente de 25 anos, 
portadora de esquizofrenia, de suposta quebra de 
sigilo, por ter fornecido laudo psiquiátrico para a sua 
genitora, que não é formalmente a sua tutora. A 
quebra de sigilo é considerada crime, com possível 
pena pelo Conselho Federal de Medicina e pelo 
Código Penal Brasileiro. Considerando esse contexto, 
assinale a alternativa correta.

A) O Médico não pode quebrar o sigilo em nenhuma 
circunstância.

B) A quebra de sigilo é uma prerrogativa decisória 
exclusiva do profissional médico, tendo ele total 
poder de escolha, sem repercussão legal.

C) O código de ética médica prevê situações de 
exceção para a quebra de sigilo.

D) Mesmo sem ser ter a curatela formal, a mãe da 
paciente está naturalmente autorizada a obter 
laudos e receitas para a sua filha.

E) O médico será certamente condenado.

55. Um jovem de 20 anos se recupera de um 
atropelamento, no qual sofreu traumatismo craniano. 
Assinale os achados da síndrome de Kluver-Bucy, a 
qual foi diagnosticada em seguida.

A) Hiperoralidade, desinibição, agnosia visual.
B) Comportamento contido e cauteloso com 

hipermetamorfose.
C) Hipossexualidade, agnosia visual e 

comportamento contido.
D) Diminuição da capacidade de avaliar riscos, 

hipossexualidade e comportamento contido.
E) Hiperoralidade, hipermetamorfose e

comportamento cauteloso.

56. Em relação ao uso da Duloxetina, assinale a 
alternativa correta.

A) O uso combinado com IMAO é frequente.
B) É indicado para pacientes com epilepsia 

associada à depressão.
C) É indicado mesmo em pacientes com histórico de 

sangramento.
D) Não é recomendado o uso associado com 

Fluoxetina e Paroxetina.
E) É droga de primeira linha para a depressão na 

bipolaridade.

57. Em relação à disfunção sexual (DS), associada ao uso 
de antidepressivos, assinale a alternativa correta.

A) A bupropiona é conhecida por levar a alta 
incidência de DS.

B) A reboxetina é conhecida pela menor incidência 
de DS em relação aos inibidores seletivos de 
recaptação de serotonina (ISRSs).

C) Os IMAOs provocam menos DS quando 
comparados à Mirtazapina.

D) Os tricíclicos provocam menos disfunção que a 
bupropiona.

E) A Mirtazapina provoca maior incidência de DF 
que os ISRSs.



58. O sistema carcerário frequentemente concentra 
indivíduos portadores de transtornos de personalidade 
do tipo

A) agrupamento A.
B) agrupamento B.
C) agrupamento C.
D) passivo-agressivo.
E) excêntrico.

59. Assinale a condução terapêutica mais adequada para 
o tratamento da catatonia.

A) Haloperidol (20mg/dia)
B) Eletro-convulsoterapia e haloperidol (20mg/dia)
C) Lorazepam e Ácido Valproico
D) Biperideno
E) Prometazina

60. Um adolescente, com diagnóstico prévio de obesidade 
mórbida e Diabetes tipo 2, desenvolve um quadro de 
esquizofrenia paranoide. Assinale a medicação mais 
indicada, considerando as comorbidades clínicas.

A) Olanzapina
B) Tioridazina
C) Aripiprazol
D) Clozapina
E) Triflouperazina

61. Em relação às alucinações auditivas, assinale a 
alternativa correta.

A) São patognomônicas do transtorno delirante.
B) Se manifestam geralmente associadas a Ilusões.
C) São passíveis de simulação.
D) São patognomônicas da esquizofrenia.
E) Manifestam-se geralmente associadas a

alucinações visuais.

62. Em relação ao prognóstico de Transtorno do Déficit de
Atenção com Hiperatividade (TDAH), assinale a
alternativa correta.

A) As crianças diagnosticadas com TDAH
invariavelmente se tornam adultos com o mesmo 
transtorno.

B) Uma parte das crianças com TDAH se tornam 
adultos sem esse nem outro transtorno mental.

C) O TDAH na infância não se relaciona com
aumento de comportamento delinquente na
adolescência.

D) A chance de uma criança com TDAH se tornar 
um adulto com diagnóstico de bipolaridade é 
igual à da população geral.

E) A chance de uma criança com TDAH se tornar 
um adulto que faça uso/abuso de psicotrópicos é 
igual à da população geral.

63. Em relação às psicoterapias dinâmica breve (PDB) e 
de apoio (PA), assinale a alternativa correta.

A) A PA se baseia mais em princípios psicanalíticos 
que a PDB.

B) A PA se baseia em uma aliança terapêutica 
pragmática e solucionadora de problemas.

C) A PDB se baseia em uma aliança terapêutica 
com foco em sugestões e tranquilização por parte 
do terapeuta.

D) A PA se baseia no “paradigma da transferência”.
E) A PDB se baseia na transferência regressiva.

64. Assinale a alternativa correta que relaciona um autor à 
sua principal contribuição.

A) Carl Rogers -  Terapia centrada na pessoa.
B) Kernberg -  Os 8 estágios do desenvolvimento do 

Ego.
C) Bowlby -  Teoria do Apego.
D) Erickson -  Foco na divisão como mecanismo de 

defesa.
E) Freud -  Complexo de Electra.

65. Assinale a distorção cognitiva ou pensamento 
automático compatível com o seguinte discurso de um 
paciente em fase de depressão grave: “Não mereço 
receber mais esse novo prêmio da academia de 
cinema. Já foram três nos últimos cinco anos, mas eu 
sou uma fraude”.

A) Catastrofização
B) Leitura mental
C) Personalização
D) Generalização
E) Inferência arbitrária

66. Assinale a distorção cognitiva ou o pensamento 
automático compatível com o discurso de uma 
paciente com fobia social: “Todos os alunos da minha 
turma me acham feia e vão rir de mim durante minha 
fala do trabalho em equipe”.

A) Catastrofização
B) Leitura mental
C) Personalização
D) Generalização
E) Inferência arbitrária

67. Em relação à Hipnose, assinale a alternativa correta.

A) Foi banida dos serviços de saúde mental.
B) Há escalas que avaliam a susceptibilidade à 

hipnose.
C) Foi desenvolvida após a teoria da Psicanálise.
D) Não pode induzir analgesia.
E) Faz parte da abordagem conhecida por Flooding.



68. As avaliações psiquiátricas podem ser estruturadas 
com escalas objetivas. Assinale a alternativa correta 
em relação a algumas delas.

A) A escala de Glasgow avalia a consciência vígil e 
é largamente usada no ambiente ambulatorial.

B) A versão do miniexame do estado mental 
aplicada no Brasil não sofreu adaptações de 
ponto de corte em razão do tempo de 
escolaridade.

C) O inventário de Beck é preenchido apenas pelo 
psicólogo.

D) A escala MCHAT para autismo é preenchida por 
pais de crianças de 16 a 30 meses.

E) O inventário de Beck é preenchido apenas pelo 
psiquiatra.

69. Um pesquisador de 25 anos tem-se sentido 
constrangido por estar, frequentemente, retirando 
secreção nasal e deglutindo. Inclusive, tem chegado a 
se esconder no banheiro para evitar comentários, que 
já começam a serem ventilados. Desconfia que os 
colegas pensem que é usuário de cocaína, já que seu 
nariz tem sangramentos cada vez mais espontâneos. 
Quanto a esse caso, assinale a alternativa correta.

A) Esse transtorno está classificado no CID-10 como 
transtorno de mau hábito e pode ser tratado com 
terapia cognitivo-comportamental.

B) Esse transtorno está classificado no CID-10 como 
quadro dismórfico corporal.

C) Esse transtorno está classificado no CID-10 como 
automutilação.

D) É geralmente um transtorno sem maiores 
consequências, só causando o constrangimento.

E) Essa é uma nuance clínica do transtorno 
obsessivo-compulsivo.

70. A saúde mental é uma das áreas em que há mais 
registros de fraude e tentativas de ludibriar 
profissionais médicos e a própria seguridade social. 
Assinale um elemento que leve o psiquiatra a 
desconfiar disso.

A) O sujeito em questão demonstra geralmente 
grande interesse pelo tratamento.

B) O sujeito chega à primeira consulta com um 
acompanhante.

C) O sujeito em questão demonstra pouco interesse 
por laudos e declarações.

D) O sujeito em questão se mostra resistente à 
possibilidade de melhora e recuperação, mesmo 
que o profissional argumente de maneira positiva.

E) O sujeito tende a evitar assessoria de advogados.

71. Em relação ao impacto de alguns antipsicóticos e seus 
efeitos metabólicos, assinale a alternativa correta.

A) A Clozapina tem grande impacto no perfil lipídico.
B) A Ziprazidona tem grande impacto no perfil 

lipídico.
C) A Olanzapina tem pequeno impacto no perfil 

lipídico.
D) O Aripiprazol tem grande impacto no perfil 

lipídico.
E) O Aripiprazol aumenta o risco de diabetes.

72. Um paciente portador de esquizofrenia, em pleno 
surto, é atropelado e imediatamente atendido pelo 
SAMU. Um paramédico faz a limpeza de um ferimento 
que sangrava. O paciente se comporta de maneira 
hostil, segurando as gazes sujas de sangue e 
esbravejando: “Devolva meu sangue, seu miserável!” 
Tal situação se dá por um distúrbio na

A) prosopagnosia.
B) apofenia.
C) aprosexia.
D) amnésia retrógrada
E) consciência do Eu.

73. Um jovem estudante de Medicina é tido como difícil de 
trabalhar em equipe, sendo sempre muito 
centralizador, esnobe e preferindo recorrer a trabalhos 
individuais. No entanto, é também reconhecido pela 
sua competência e meticulosidade, insistindo que “os 
outros” não são tão cuidadosos quanto ele. Parentes 
próximos referem que ele sempre se comportou dessa 
maneira. Assinale os dois perfis de personalidade que 
poderiam se encaixar nessa descrição, mesmo sendo 
tão sucinta.

A) Anancástico e narcisista.
B) Borderline e narcisista.
C) Ansioso e antissocial.
D) Narcisista e esquizoide.
E) Narcisista e esquizotípico.

74. Em relação à eletroconvulsoterapia, assinale a 
alternativa correta.

A) Tem ampla indicação, exceto em mulheres 
idosas, por diversas interferências na esfera 
hormonal.

B) É extremamente segura, tanto que continua 
sendo aplicada sem necessidade de anestesia.

C) Poderia ser usada como tratamento de 
manutenção, por exemplo, em um idoso com 
bipolaridade e que não pode fazer mais uso de 
estabilizadores de humor devido à comorbidade 
com insuficiência renal.

D) Foi criada por Egas Moniz, co-criador da 
leucotomia.

E) Pode ser utilizado em pacientes que tiveram, há 
pouco tempo, infarto agudo do miocárdio.

75. Assinale, entre as opções abaixo, a alternativa 
terapêutica não indicada para gestantes.

A) Eletroconvulsoterapia
B) Ácido Valproico
C) Haldol
D) Zyprexa
E) Clorpromazina

76. Assinale os achados presentes em uma intoxicação 
por Lítio com litemia entre 1,5-1,9 mEq/L.

A) Nistagmo, Náusea e vômito.
B) Letargia e alterações no EEG.
C) Disartria e ataxia.
D) Hipertermia e colapso cardio-vascular.
E) Convulsão, mioclonia, letargia.



77. O termo doping cerebral tem sido largamente utilizado 
para referir-se à ingesta indevida de alguns 
psicotrópicos, com finalidade de melhorar o 
rendimento intelectual. Assinale, entre as opções 
abaixo, o medicamento mais procurado para essa 
finalidade.

A) Donezepil
B) Fluoxetina
C) Metilfenidato
D) Sertralina
E) Rivastigmina

78. Em relação aos transtornos alimentares, assinale a 
alternativa correta.

A) O índice de massa corpórea não é critério crucial 
para o diagnóstico de anorexia nervosa.

B) É comum encontrar pacientes anoréxicos com 
histórico prévio de bulimia nervosa ou atípica.

C) Dietas rigorosas e bizarras não são fatores de 
risco para transtornos alimentares.

D) A perda de peso observada na depressão grave 
tem psicodinamismo semelhante ao observado 
na anorexia nervosa.

E) É rara a comorbidade da bulimia com transtornos 
neuróticos.

79. Em relação às diferenças entre a doença de Alzheimer 
(DA), a forma humana da Doença Priônica e a 
Demência Fronto-temporal (DFT), assinale a afirmativa 
correta

A) O prognóstico da Doença Priônica é bem melhor 
quando comparada à dA.

B) O quadro de desinibição é mais evidente na DA e 
pouco observado na DFT.

C) A Doença de Alzheimer também já foi conhecida 
como Doença de Pick.

D) O diagnóstico de certeza (definitivo) nas três 
doenças exige estudo anatomopatológico.

E) O diagnóstico precoce da Doença Priônica 
permite a recuperação plena do paciente.

80. Uma mulher de 40 anos chega ao ambulatório em 
cadeira de rodas. Os familiares explicam que ela não 
consegue mais andar desde que a filha de 19 anos 
saiu de casa para morar com a namorada. Apesar de 
não conseguir mais andar, a paciente se mostra 
resignada em relação à atual limitação e se concentra 
em queixas e acusações em relação à filha. Parece 
pouco preocupada com o fato de não mais conseguir 
caminhar. O marido está angustiado e exige uma 
avaliação neurológica urgente. Assinale a alternativa 
que retrata esse estado atual da paciente.

A) Belle indifference.
B) Folie à deux.
C) Folie à trois.
D) Munchausen por procuração.
E) Síndrome de Otelo.


