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 Língua Portuguesa

INSTRUÇÃO: As questões de 01 a 15 relacionam-se com o texto abaixo. Leia atenta-
mente todo o texto antes de responder a elas.

A MORTE SORRINDO COM DENTES PEQUENOS
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Eu vi a cara da morte. Tinha dentes pequenos e os mostrava, mas talvez fosse
riso.

Foi no saguão do aeroporto. Não, a morte não ia viajar, creio que tampouco
estava chegando, embora seja por natureza tão dedicada ao trânsito. Percebi depois
que não trazia malas. Talvez estivesse apenas esperando alguém que vinha de algu-
ma parte, como uma boa parente.

Certamente por isso, por seu ar pachorrento de disponibilidade naquele fim de
tarde, não reparei nela quando saí na área do desembarque. Nem haveria por que re-
parar, tão costumeiro tudo, tão igual a tantas outras chegadas e partidas, em tantos
saguões de aeroporto. Entendiados ou ansiosos os que esperam, apressados os que,
arrastando maletas ou empurrando carrinhos, travam o passo por um quase segundo
diante das portas de vidro que se abrem automaticamente. Um ritual. Os encontros,
as crianças, os sorrisos, os abraços, tudo previsível.

Eu havia acabado de chegar com três companheiros de trabalho. E nos atardá-
vamos por instantes nas despedidas quando a gritaria começou. Uma gritaria nunca é
uma questão vocal apenas. Uma gritaria é sempre um detonador de movimento. Al-
guns gritavam, outros corriam, as mulheres erguiam as crianças no colo, os mais
afastados voltavam-se para o tumulto perguntando o que foi. Entre gritos, abriu-se
uma clareira, vi pessoas se afastando, esbarrando nas de trás. E de repente, correndo
pelo meio da pequena multidão que, como as águas do Mar Vermelho, se abria para
deixá-lo passar, surgiu um camundongo.

Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais, buscando abrigo
junto às paredes. Há sempre fendas e reentrâncias em que um camundongo pode se
abrigar. Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo, alguns riam, o circo
estava armado e era barulhento e assustador. Ao camundongo não restava outra al-
ternativa senão a velocidade. E correu tão veloz quanto suas patinhas lhe permitiam,
fugindo para a frente, sempre para a frente, como um pequeno projétil cinzento.

Não havia nada à frente, o saguão estava praticamente vazio. Mas a morte ti-
nha vindo buscar alguém.

Digamos que a morte era um homem. Um homem de bem, com sua família,
que aguardava um pouco afastado dos outros, um pouco adiante. Um homem corajo-
so que não teme camundongos. Um homem disposto ao grande gesto para livrar do
pânico a multidão. E esse homem avançou um passo, esperou que o camundongo
passasse por ele na corrida para a fuga e, com toda a sua força heróica, deu-lhe um
chute.

A gritaria emudeceu súbita. O Mar Vermelho se recompôs, fechando a brecha.
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As pessoas hesitaram um instante, olhando o homem, depois, com breves comentári-
os, deram por encerrado seu desconforto e retomaram a vida onde ela havia parecido
estar suspensa. Um funcionário surgiu ao fundo indagando o ocorrido.

O camundongo jazia morto junto à parede que não poderia mais abrigá-lo.
Arqueado, quase encolhido como se houvesse tentado se defender num último

esforço, o pequeno corpo cinzento já não tinha o vigor que o havia impulsionado
através do saguão. A cauda tão reta na corrida era agora uma vírgula mole sobre o
mármore. E talvez pela cauda seria colhido com asco pelo funcionário, para ser joga-
do no lixo.

O homem abraçou a filha adolescente, a esposa se aproximou. Era um macho
da espécie, que havia sabido proteger os seus. Podia se orgulhar. E em puro orgulho
sorriu, quase riu, mostrando os dentes pequenos.

COLASANTI, Marina. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 17 jul. 2005. Caderno B.

Questão 01

Considerando-se o que está explicitado no texto, é CORRETO afirmar que o título — A
morte sorrindo com dentes pequenos — se refere a

A) um camundongo.

B) um homem.

C) uma família.

D) uma multidão.

Questão 02

“Uma gritaria é sempre um detonador de movimento.” (linha 16)

É CORRETO afirmar que essa frase, no texto, se configura como

A) um comentário.

B) um provérbio.

C) uma hipótese.

D) uma sugestão.

Questão 03
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“... o circo estava armado e era barulhento e assustador.” (linhas 24-25)

É CORRETO afirmar que a equiparação entre a cena criada no aeroporto e a que se de-
senrola num circo demonstra, da parte de quem assiste à primeira, uma atitude de, princi-
palmente,

A) adesão.

B) crítica.

C) respeito.

D) temor.

Questão 04

“Um homem corajoso que não teme camundongos.” (linhas 32-33)

É CORRETO afirmar que, no texto, essa frase se refere a um dos personagens de maneira

A) desafiante.

B) descortês.

C) irônica.

D) odiosa.

Questão 05

“O Mar Vermelho se recompôs, fechando a brecha.” (linha 37)

Considerando-se as informações do texto, é CORRETO afirmar que essa frase se relacio-
na

A) à gritaria.

B) à multidão.

C) às paredes.

D) às risadas.

Questão 06
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“Podia se orgulhar.” (linha 48)

É CORRETO afirmar que o orgulho sugerido nessa frase é conseqüência da ação de

A) adiantar-se a um funcionário zeloso.

B) considerar uma multidão nervosa.

C) eliminar um pequeno animal.

D) exibir uma encantadora família.

Questão 07

“Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo, alguns riam...” (linha 24)

É CORRETO afirmar que, nessa frase, se observa um mesmo tipo de encontro vocálico
em

A) duas palavras.

B) três palavras.

C) quatro palavras.

D) mais de quatro palavras.

Questão 08

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, há uma forma verbal composta.

A) ... creio que tampouco estava chegando... (linhas 3-4)

B) Eu havia acabado de chegar com três companheiros... (linha 14)

C) Não, a morte não ia viajar ... (linha 3)

D) ... pela cauda seria colhido [...] pelo funcionário... (linha 45)

Questão 09
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Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, há uma construção de voz passiva.

A) Entre gritos, abriu-se uma clareira, vi pessoas se afastando... (linhas 18-19)

B) Há sempre fendas [...] em que um camundongo pode se abrigar. (linhas 23-24)

C) Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo... (linha 24)

D) O homem abraçou a filha adolescente, a esposa se aproximou. (linha 47)

Questão 10

“A gritaria emudeceu súbita.” (linha 37)

É CORRETO afirmar que a palavra destacada tem, na frase em que se insere, a função de

A) adjunto adnominal.

B) adjunto adverbial.

C) complemento nominal.

D) predicativo do sujeito.

Questão 11

Assinale a alternativa em que a expressão destacada exerce função diferente da que  exer-
cem as expressões destacadas nas outras frases.

A) As pessoas hesitaram um instante, olhando o homem... (linha 38)

B) Eu havia acabado de chegar com três companheiros de trabalho. (linha 14)

C) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais... (linha 22)

D) ... vi pessoas se afastando, esbarrando nas de trás. (linha 19)

Questão 12

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, NÃO há um sujeito posposto ao verbo.

A) Ao camundongo não restava outra alternativa... (linhas 25-26)

B) E de repente [...] surgiu um camundongo. (linhas 19-21)

C) Há sempre fendas e reentrâncias... (linha 23)

D) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido... (linha 22)

Questão 13
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Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, NÃO há um pronome com função de
substantivo.

A) Mas as pessoas gritavam [...] alguns riam... (linha 24)

B) Não havia nada à frente... (linha 29)

C) Os encontros, [...] os sorrisos, [...] tudo previsível. (linhas 12-13)

D) ... tão igual a tantas outras chegadas [...] em saguões de aeroporto. (linhas 9-10)

Questão 14

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, NÃO há uma conjunção subordinativa.

A) ... creio que tampouco estava chegando... (linhas 3-4)

B) ... esperou que o camundongo passasse por ele ... (linhas 34-35)

C) ... não tinha o vigor que o havia impulsionado... (linha 43)

D) Percebi depois que não trazia malas. (linhas 4-5)

Questão 15

Assinale a alternativa em que a relação entre as orações do período transcrito está
CORRETAMENTE identificada entre colchetes.

A) E correu tão veloz quanto suas patinhas lhe permitiam... (linhas 26-27)
 [CONFORMATIVA]

B) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais... (linha 22)
 [CONDICIONAL]

C) ... talvez pela cauda seria colhido [...] pelo funcionário, para ser jogado no lixo.
(linhas 45-46) [CAUSAL]

D) ... tampouco estava chegando, embora seja tão dedicada ao trânsito. (linhas 3-4)
[CONSECUTIVA]

 Conhecimentos Especializados
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Questão 16

Considerando-se as diferenças entre percepções e representações, é INCORRETO afir-
mar que

A) as primeiras aparecem no espaço objetivo externo e as segundas, no espaço subjetivo
interno.

B) as primeiras possuem desenho indeterminado e as segundas têm desenho determina-
do.

C) as primeiras são corpóreas e as segundas têm a natureza de imagens.

D) as  primeiras são independentes da vontade e as segundas, dependem da vontade.

Questão 17

No contexto de uma avaliação diagnóstica, é INCORRETO afirmar que a entrevista psi-
quiátrica

A) constitui a habilidade básica na clínica psiquiátrica.

B) se conduz de uma maneira invariável.

C) se diferencia em livre e padronizada.

D) tem como objetivo, entre outros, estabelecer uma relação.

Questão 18

Considerando-se as características básicas do DSM-IV, é INCORRETO afirmar que este

A) codifica, no eixo III, os problemas psicossociais.

B) contém, no eixo V, uma escala de avaliação global do funcionamento.

C) é ateórico com relação às causas.

D) é um sistema multiaxial e possui cinco eixos.
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Questão 19

Considerando-se o uso das neuroimagens na prática clínica psiquiátrica, é INCORRETO
afirmar que

A) a ressonância magnética é indicada nos estágios pré-sintomáticos da doença de
Huntington.

B) a tomografia cerebral é indicada, de rotina, em pacientes psiquiátricos, para se excluí-
rem doenças estruturais do cérebro.

C) as imagens estruturais, na doença de Parkinson, não são diagnósticas.

D) o papel da SPECT, na situação de um doença cerebrovascular, ainda não foi determi-
nado.

Questão 20

Definir o delírio é uma questão fundamental da Psicopatologia.

Considerando-se os delírios em geral, é INCORRETO afirmar que

A) a certeza subjetiva, a impossibilidade de influenciamento e a impossibilidade de con-
teúdo são caracteres externos dos juízos falsos.

B) as percepções delirantes são vivências de significação numa percepção de todo nor-
mal.

C) o delírio se comunica por meio de juízos.

D) eles se diferenciam, quanto à forma de apresentação, em idéias deliróides e em delíri-
os autênticos.
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Questão 21

Analise estas afirmativas concernentes a elementos da imperícia médica e assinale com
V as verdadeiras e com F as falsas:

(    ) Danos são ferimentos, morte, danos morais e custos incorridos que constituem a
base dos litígios por imperícia.

(    ) Dever é o modo como o  sistema legal define o relacionamento médico/paciente.

(    ) Causa indireta representa uma causa dos danos que, supostamente, resultaram de
negligência.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.

A) (F) ( V) (V)

B) (V) (F) (F)

C) (V) (V) (F)

D) (V) (V) (V)

Questão 22

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando corretamente cada
termo ao respectivo significado psicopatológico:

   COLUNA I                       COLUNA II

1. Apatia (     ) Perda do interesse em atividades prazerosas

2. Afeto constrito (     ) Incapacidade de descrever as próprias emoções

3. Afeto embotado (     ) Importante redução na intensidade do afeto

4. Alexitimia (     ) Tom emocional associado a indiferença

5. Anedonia (     ) Redução da intensidade do tom afetivo

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA.

A) (1) (2) (5) (3) (4)

B) (1) (5) (3) (4) (2)

C) (5) (1) (2) (4) (3)

D) (5) (4) (3) (1) (2)
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Questão 23

Considerando-se o sigilo profissional em Psiquiatria, é INCORRETO afirmar que

A) a exceção ao sigilo acontece em situações de emergência, quando as informações po-
dem ser liberadas a fim de propiciar intervenções de emergência.

B) a obrigação do profissional é a de manter confidenciais quaisquer informações trans-
mitidas pelo paciente.

C) a quebra de sigilo é um tema para a responsabilização do profissional.

D) o privilégio é o direito do paciente de comunicar, em contextos judiciais,  matérias
que foram reveladas dentro do relacionamento profissional.

Questão 24

Embora os antidepressivos variem consideravelmente em seus mecanismos de ação, toxi-
cidade, dose e potencial de interações medicamentosas, algumas decisões clínicas apli-
cam-se ao uso de todos eles.

É INCORRETO afirmar que, entre essas decisões, se inclui(em)

A) a decisão quanto à dose adequada.

B) a determinação da duração ótima do tratamento.

C) a eficácia clínica.

D) os critérios para a escolha de um antidepressivo.

Questão 25

É INCORRETO afirmar que, entre os itens necessários para um diagnóstico definitivo de
síndrome neuroléptica maligna, se inclui(em)

A) a disfunção autonômica.

B) a hipertermia.

C) o estado confusional.

D) os efeitos extrapiramidais graves.
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Questão 26

É INCORRETO afirmar que, entre as indicações clínicas do lítio, se inclui a de

A) controlar rapidamente a psicopatologia aguda na mania e na agitação psicótica.

B) estabelecer um regime profilático de manutenção para evitar episódios afetivos.

C) estimular o efeito de antidepressivos em pacientes com episódios depressivos maio-
res.

D) prevenir recaídas de depressão crônica.

Questão 27

Considerando-se a Psicofarmacologia Geriátrica, é INCORRETO afirmar que

A) a diminuição das funções hepática e renal contribui para os efeitos colaterais em paci-
entes geriátricos.

B) os idosos apresentam baixos níveis séricos de proteínas, o que leva a índices relativa-
mente mais baixos de droga livre.

C) os idosos são mais sensíveis aos efeitos colaterais periféricos das drogas.

D) os idosos são mais vulneráveis ao desenvolvimento de estado confusional devido ao
uso de drogas psicoativas.

Questão 28

É INCORRETO afirmar que, entre os sinais objetivos de abstinência de opiáceos, se in-
clui(em)

A) cútis anserina, sudorese, rinorréia ou lacrimação.

B) pressão arterial acima de 160/95 mmHg em pacientes não-hipertensos.

C) pulso acima de 120 bpm em pacientes sem história prévia de taquicardia.

D) pupilas dilatadas.
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Questão 29

Considerando-se os seguintes benzodiazepínicos, é CORRETO afirmar que os únicos
fidedignamente absorvidos pela via intramuscular são

A) o diazepan e o clordiazepóxido.

B) o lorazepam e o clonazepam.

C) o lorazepam e o midazolam.

D) o midazolam e o diazepam.

Questão 30

Considerando-se os hipnóticos benzodiazepínicos, é INCORRETO afirmar que

A) o flurazepam é oxidado no fígado.

B) o quazepam forma o metabólito desalquilflurazepam.

C) o temazepam tem metabólitos ativos.

D) o triazolam e o estazolam são oxidados, mas não têm metabólitos ativos.

Questão 31

Considerando-se os transtornos induzidos pelo álcool, é INCORRETO afirmar que

A) a síndrome de abstinência alcoólica se caracteriza por tremores de extremidades, au-
mento da pressão sangüínea, aumento da temperatura corporal, ansiedade e insônia,
que tendem a se iniciar após uma semana dessa abstinência.

B) a síndrome de Korsakoff se caracteriza por uma amnésia anterógrada ou retrógrada
pronunciada e por prejuízo potencial na aprendizagem visoespacial e abstrata.

C) a síndrome de Wernicke se caracteriza por ataxia proeminente e paralisia do sexto
nervo craniano, uma condição que tende a reverter-se com o suplemento tiamínico.

D) muitos sintomas, no transtorno psicótico induzido pelo álcool, se assemelham àqueles
vistos na esquizofrenia e ocorrem em cerca de 3% dos etilistas com consumo pesado e
abstinência alcoólica.
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Questão 32

Considerando-se as esquizofrenias, é INCORRETO afirmar que

A) o tipo desorganizado apresenta início mais precoce e se caracteriza por afeto inapro-
priado, comportamento desorganizado, predomínio de delírios e alucinações, bem
como por pior prognóstico.

B) o tipo paranóide tem melhor prognóstico tanto a curto quanto a longo prazos, bem
como maiores conquistas ocupacionais e sociais pré-mórbidas, sem proeminente alte-
ração do afeto.

C) o tipo simples se caracteriza por uma perda gradual e insidiosa do ímpeto e da ambi-
ção, bem como por raros delírios e alucinações, e nele predominam o isolamento so-
cial ou retraimento social.

D) os pacientes catatônicos excitados apresentam extrema agitação psicomotora, com
aumento da produção verbal, que está, freqüentemente, incoerente.

Questão 33

Considerando-se os aspectos neuropsiquiátricos da síndrome da imunodeficiência adqui-
rida (AIDS), é INCORRETO afirmar que

A) a demência devido à doença do HIV indica mau prognóstico e seu curso pode ser de
rápida deterioração, com óbito no prazo de seis meses.

B) a demência secundária à infecção pelo HIV é do tipo cortical, como na doença de Al-
zheimer, em que os pacientes evidenciam franca amnésia ou incapacidade para apren-
dizagem.

C) os períodos de delirium, freqüentemente relacionados a eventos médicos intercorren-
tes ou do tratamento, podem se sobrepor ao quadro de demência progressiva.

D) os problemas de atenção, a dificuldade de concentração e a fadiga, a lentidão do pro-
cessamento de informações em um paciente infectado pelo HIV sugerem transtorno
neurocognitivo leve (TNL).
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Questão 34

Considerando-se os transtornos de ansiedade, é INCORRETO afirmar que

A) a descrição de Freud das neuroses de ansiedade, em que ataques de ansiedade ocor-
rem, sem fatores evocadores aparentes, sobre um pano de fundo de apreensão e ansie-
dade livremente flutuante ou generalizada, é semelhante aos critérios do DSM-IV para
transtorno do pânico.

B) a fobia é o transtorno mental mais comum nos EUA, de acordo com os resultados do
Estudo Epidemiológico de Captação de Área (ECA).

C) o indivíduo, no transtorno obsessivo compulsivo (TOC), segundo o DSM-IV, reco-
nhece, em algum ponto no curso da doença, que as obsessões ou compulsões são ex-
cessivas ou irracionais, o que não se aplica às crianças.

D) o transtorno de ansiedade induzido por substância é comum como resultado da inges-
tão das chamadas drogas recreativas e não, como decorrência do uso de drogas pres-
critas por médicos.

Questão 35

Considerando-se o suicídio, é INCORRETO afirmar que

A) as circunstâncias que cercam uma tentativa de suicídio envolvem, usualmente, estres-
ses interpessoais recentes.

B) o diagnóstico psiquiátrico associado a maior risco de suicídio, em ambos os sexos, é o
de transtorno maior do humor.

C) o risco de suicídio em pacientes esquizofrênicos, apesar da alta morbidade, é bai-
xo — apenas 2% deles morrem por suicídio.

D) os fatores que afetam o risco de suicídio em um paciente incluem viver sozinho, ser
imigrante, estar desempregado, ser idoso com doença terminal incapacitante, alcoo-
lismo e história familiar de suicídio.
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Questão 36

Considerando-se os transtornos conversivos, é INCORRETO afirmar que

A) a preservação de reflexos corneanos, pupilares e mandibulares e a ausência de res-
postas extensoras plantares são observadas na pseudoconvulsão; porém, cessado o
transtorno o paciente, em geral, não apresenta sonolência, apatia ou confusão.

B) as condições neurológicas — como tumor cerebral, síndrome de Guillain Barré, escle-
rose múltipla, hematoma subdural, neurite óptica, distonia induzida por drogas e pri-
meiras manifestações da AIDS —, entram no diagnóstico diferencial dos transtornos
conversivos.

C) o teste do mapa dos dermátomos, na anestesia, mostra que a perda sensorial não se
enquadra em um padrão de distribuição conhecido.

D) os sintomas viscerais comuns, nesse transtornos, são pseudociese, desmaios, vômito
psicogênico, diarréia, retenção urinária, hipertensão arterial e globo histérico.

Questão 37

Considerando-se os transtornos de humor, é INCORRETO afirmar que

A) a mania pode ser secundária a tratamento com esteróides, tireotoxicoses, traumatismo
cranioencefálico, lúpus eritematoso sistêmico, casos em que o histórico familiar é pe-
queno.

B) a presença da sintomalogia específica por, pelo menos, dois anos se faz necessária, de
acordo com o DSM-IV, para o diagnóstico de transtorno distímico.

C) as alterações de humor na ciclotimia — que, tipicamente, se inicia de forma insidiosa
antes dos 21 anos — são, geralmente, endorreativas e sofrem influência dos ciclos
circadianos; nesse caso, o abuso de múltiplas substâncias ocorre em 50% das pessoas.

D) os critérios diagnósticos para episódio hipomaníaco incluem: auto-estima inflada, ne-
cessidade de sono diminuída, distraibilidade, pressão para falar, presença ou ausência
de sintomas psicóticos e aumento da atividade social, no trabalho, na escola ou se-xu-
almente.
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Questão 38

Considerando-se o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), é
INCORRETO afirmar que

A) a noção popular de criança hiperativa como endiabrada e agressiva surge, em parte, da
comorbidez com transtorno de conduta ou transtorno desafiador opositor.

B) o DSM-IV exige, para o diagnóstico, que alguns sintomas devem ter tido início antes
dos 7 anos de idade e que os sintomas qualificadores atuais devem estar presentes por,
pelo menos, seis meses.

C) o TDAH é mais comum em meninos que em meninas.

D) os psicoestimulantes — como, por exemplo, o metilfenidato — são consideradas dro-
gas de segunda linha no tratamento do TDAH.

Questão 39

Considerando-se os transtornos invasivos do desenvolvimento, é INCORRETO afirmar
que

A) as anormalidades do desenvolvimento, no autismo infantil, devem estar presentes nos
primeiros 3 anos de idade para que o diagnóstico possa ser feito.

B) o autismo infantil ocorre em garotos três ou quatro vezes mais freqüentemente que em
meninas.

C) o retardo mental não é um aspecto universal dos transtornos invasivos do desenvol-
vimento — todos os níveis de QI podem ocorrer em associação com o autismo.

D) os comprometimentos qualitativos na comunicação não precisam, necessariamente,
estar presentes para o diagnóstico de autismo infantil.

Questão 40

É INCORRETO afirmar que, entre os efeitos colaterais do metilfenidato, se inclui a

A) constrição de afeto e espontaneidade tipo “zumbi”.

B) depressão.

C) hipotensão.

D) perda de apetite.
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Questão 41

É INCORRETO afirmar que, entre as condições de risco na realização de eletroconvul-
soterapia (ECT), se inclui

A) a hemorragia intracraniana.

B) a hipertensão intracerebral.

C) o delirium.

D) o infarto do miocárdio recente, ou seja, menos de 3 meses.

Questão 42

Considerando-se a Psicanálise e a contribuição dos seus criadores, é INCORRETO afir-
mar que

A) a associação livre, método descoberto por Freud no trabalho com a paciente Fraulein
von R, é identificado com a verdadeira criação da Psicanálise e difere da hipnose por
não exigir que o paciente seja sugestionável.

B) Freud foi o primeiro analista a elaborar um modelo psicodinâmico da esquizofrenia,
que ele considerava como derivação do desenvolvimento psicológico comprometido
antes do estágio edípico.

C) Melanie Klein, Winnicot e Balint, teóricos das relações objetais, sob a influência da
escola alemã, introduziram o conceito de resistência.

D) o conceito de transferência aparece em um dos primeiros trabalhos de Freud — Estu-
dos sobre histeria — e o caso Dora se tornou um ponto de virada na técnica psicana-
lítica, pois salientou, para Freud, a necessidade de interpretar os sentimentos transfe-
ridos para o analista.

Questão 43

Assinale a alternativa em que a correlação referente a reações psiconeuróticas clássicas
descritas por Freud está INCORRETA.

A) Reação de conversão: Caso Dora

B) Reação fóbica: Caso Hans

C) Reação obsessivo-compulsiva: Caso Homem dos Ratos

D) Reação paranóica: Caso Schereber
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Questão 44

É INCORRETO afirmar que, entre as doenças não-psiquiátricas comuns que, freqüente-
mente, se apresentam como emergências psiquiátricas, se inclui

A) a fibromialgia.

B) a hipoglicemia.

C) o hipertireoidismo.

D) o infarto do miocárdio.

Questão 45

Considerando-se a doença de Alzheimer, é INCORRETO afirmar que

A) essa doença atinge quase metade da população acima dos 85 anos de idade.

B) o início, em um caso típico dessa doença, é tão insidioso que os membros da família
comumente têm dificuldade em estimar quando o prejuízo começou.

C) os sinais neurológicos focais podem ajudar a confirmar o diagnóstico.

D) um diagnóstico definitivo dessa doença de Alzheimer pode ser feito apenas por exame
histopatológico do tecido cerebral, geralmente após a morte do paciente.
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FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RES-
POSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA
CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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