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Leia com atenção:
No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou
PRETA);
2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o
amasse;
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta;
4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E;
5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de
qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.);
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início;
7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo
início das provas;
8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal;
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente,
após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala;
10. Será excluído do Concurso Publico o candidato que descumprir os itens acima.
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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS
População em situação de rua
Um dos reflexos do intenso processo de exclusão social
é a população em situação de rua que, em decorrência da ocupação
do solo urbano estar baseada na lógica capitalista de apropriação
privada do espaço mediante o pagamento do valor da terra, não
dispõe de renda suficiente para conseguir espaços adequados para
a habitação e, sem alternativas, utiliza as ruas da cidade como moradia. Conforme definição da Secretaria Nacional de Assistência
Social, a população em situação de rua se caracteriza por ser um
grupo populacional heterogêneo, composto por pessoas com diferentes realidades, mas que têm em comum a condição de pobreza
absoluta, vínculos interrompidos ou fragilizados e falta de habitação convencional regular, sendo compelidas a utilizar a rua como
espaço de moradia e sustento, por caráter temporário ou de forma
permanente.
Entre os principais fatores que podem levar as pessoas a
irem morar nas ruas estão: ausência de vínculos familiares, perda
de algum ente querido, desemprego, violência, perda da autoestima, alcoolismo, uso de drogas e doença mental.
Embora grande parte dos estudos sobre esse tipo de população tenha sido realizada no século
XX, há registros de sua existência desde o século XIV. Portanto,
a população em situação de rua não teve a devida atenção nos séculos anteriores, e sua abordagem pode ter sido impulsionada pelo
aumento de seu contingente, visto que a cada ano mais indivíduos
utilizam as ruas como moradia.
No Brasil, o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome realizou entre os anos
de 2007 e 2008 uma pesquisa em 71 cidades brasileiras com população superior a 300 mil habitantes (exceto São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre). Os resultados dessa pesquisa foram divulgados em 2008, demonstrando que 31.922 pessoas utilizam as ruas como forma de moradia no país. Entretanto, esses números são bem maiores, pois cidades importantes não fizeram
parte desse levantamento. Apesar da realização de alguns programas sociais, poucas políticas públicas são desenvolvidas para solucionar esse problema. As Organizações Não Governamentais
(ONGs) e as Instituições Religiosas se destacam nos serviços de
amparo a essas pessoas, atuando na distribuição de alimentos, roupas e cobertores. Outro trabalho de assistência são os abrigos temporários e os albergues que, de um modo geral, são considerados
insuficientes para suprir a demanda dessa população.
O desinteresse do Estado influencia diretamente
no comportamento da sociedade, haja vista que os moradores de
rua são tratados, ora com compaixão, ora com repressão, preconceito, indiferença e violência. Nesse sentido, devem ser desenvolvidas políticas que atuem na causa do problema, não somente em
serviços de distribuição de alimentos e outros objetos, proporcionando dignidade para todos os habitantes.
(https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/populacao-situacao-rua.htm)

01- Conforme o texto:
A. A presença de uma parcela da população brasileira em
situação de rua intensificou-se após estudos realizados
recentemente, já que em outras épocas não havia resquícios.

B. As razões que condicionaram os cidadãos a se tornarem
parte da população em situação de rua estão restritamente
veiculadas ao abandono por membros familiares ou a
perda de pessoas próximas.
C. A utilização da rua como forma de moradia expõe a situação vivida por uma parte da sociedade brasileira, resultado de um sistema excludente e movido pelo capital.
D. Ações solidárias de uma parte da sociedade e de ONG’s
buscam solucionar esse problema de maneira que atenda
a toda a população em situação de rua, sem exceção.
E. Medidas efetivas para sanar as causas dessa condição de
população em situação de rua pelo governo sobrepõemse às emergenciais e paliativas.
02- No texto, há vários recursos linguísticos que retomam
expressões e termos formando uma rede de sentidos. Assinale a
alternativa em que os termos selecionados remetem, no texto, à
expressão “população em situação de rua”:
A.
B.
C.
D.
E.

‘principais fatores’ e ‘com população superior’
‘grupo populacional heterogêneo’ e ‘mais indivíduos’
‘pessoas utilizam as ruas’ e ‘parte desse levantamento’
‘esse tipo de população’ e ‘registros de sua existência’
‘amparo a essas pessoas’ e ‘comportamento da sociedade’

03- No fragmento: “... sendo compelidas a utilizar a rua como
espaço de moradia e sustento, por caráter temporário ou de forma
permanente.”, o vocábulo sublinhado pode ser substituído sem
mudança semântica por:
A.
B.
C.
D.
E.

... sendo obrigadas a utilizar...
... sendo influenciadas a utilizar...
... sendo puxadas a utilizar...
... sendo manipuladas a utilizar...
... sendo persuadidas a utilizar...

04- No trecho: “... há registros de sua existência desde o século
XIV.”, o fragmento sublinhado exerce função sintática semelhante
ao que se destaca na alternativa:
A.
B.
C.
D.
E.

“... demonstrando que 31.922 pessoas utilizam...”
“...os moradores de rua são tratados...”
“... políticas que atuem na causa do problema...”
“... não dispõe de renda suficiente...”
“... processo de exclusão social é a população em situação de rua...”

05- Considerando as normas da Ortografia vigente, é inadequado
afirmar que:
A. Em: “perda da autoestima”, o termo destacado deve ser
grafado sem o hífen da mesma forma que ocorre com ‘semiárido’, ‘coautor’ e ‘infraestrutura’.
B. Em: “aumento de seu contingente”, o vocábulo em destaque possui sua escrita com G, assim como os termos
tigela’, restringem’ e ‘geringonça’.
C. Em: “trabalho de assistência”, a palavra grifada grafa-se
com SS, como também são grafadas as palavras ‘autossuficiente’, ‘digressão’ e ‘contrassenso’.
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D. Em: “em decorrência da ocupação”, o termo grifado possui escrita com RR, como ocorre com os vocábulos ‘autorretrato’, ‘antirrugas’ e ‘contrarregra’.
E. Em: “ora com compaixão”, grafa-se a palavra sublinhada
com X, igual à escrita dos termos ‘xenófobo’, ‘bolixe’ e
‘enxumaçar’.
06- No trecho: “a população em situação de rua que [...] não dispõe
de renda suficiente”, emprega-se plenamente as normas da
regência verbal. Indique a alternativa cujo enunciado diverge
desses princípios estabelecidos pela norma culta.
A. As situações precárias a que se submete a população em
situação de rua no Brasil registram as marcas da exclusão
social.
B. A população em situação de rua da qual os governantes
se esquecem recebe ajuda de uma pequena parcela da população.
C. A falta de uma moradia digna de que tantos cidadãos se
queixam faz ressurgir problemas de séculos passados.
D. As ruas da cidade nas quais mora a população em situação de rua demonstram a luta diária por espaço urbano e
por sobrevivência.
E. As condições dignas de habitação as quais sonha essa população em situação de rua devem ser prioridade nas
ações do Estado.
07- Analise as proposições a seguir em relação aos aspectos
morfossintáticos presentes no texto e assinale a alternativa correta.
A. No trecho: “a população em situação de rua se caracteriza”, tem-se um verbo em destaque que se encontra no
mesmo tempo e modo do grifado em: ‘a população em
situação de rua não teve’.
B. No trecho: “No Brasil, o Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome...”, a expressão em destaque
caracteriza o nome “Ministério’ e exerce a função de adjunto adnominal.
C. No segmento: “Entretanto, esses números são”, o elemento de coesão destacado, denominado de pronome,
possui a função de retomar o que já foi expresso anteriormente e articular novas ideias ao texto.
D. No trecho: “são considerados insuficientes”, a palavra
sublinhada apresenta afixado a seu radical um prefixo de
negação, o que caracteriza a formação por derivação parassintética.
E. No trecho: “podem levar as pessoas a irem morar nas
ruas”, os verbos grifados são classificados como regulares e exigem o mesmo tipo de complemento.
08- No período: “... sua abordagem pode ter sido impulsionada
pelo aumento de seu contingente, visto que a cada ano mais
indivíduos utilizam as ruas como moradia.”, o enunciado em
destaque pode ser reescrito sem alteração semântica por:
A. ‘ ainda que a cada ano mais indivíduos utilizem as ruas
como moradia. ’
B. ‘ já que a cada ano mais indivíduos utilizam as ruas como
moradia. ’
C. ‘caso a cada ano mais indivíduos utilizassem as ruas
como moradia. ’

D. ‘ ao passo que a cada ano mais indivíduos utilizam as
ruas como moradia. ’
E. ‘ conforme a cada ano mais indivíduos utilizem as ruas
como moradia. ’
09- Considerando as regras da pontuação, analise os enunciados
a seguir e marque a alternativa que não condiz com as exigências
da norma culta.
A. Em: “espaços adequados para a habitação e, sem alternativas, utiliza as ruas da cidade como moradia.”, o emprego das vírgulas justifica-se por isolar um adjunto adverbial deslocado.
B. Em “realizou entre os anos de 2007 e 2008 uma pesquisa
em 71 cidades brasileiras com população superior a 300
mil habitantes (exceto São Paulo, Belo Horizonte, Recife
e Porto Alegre).”, o uso dos parênteses sinaliza um momento intercalado no texto em que há acréscimo de informação.
C. Em: “Portanto, a população em situação de rua não teve
a devida atenção nos séculos anteriores”, a vírgula foi
empregada para indicar o uso da conjunção deslocada.
D. Em: “Conforme definição da Secretaria Nacional de Assistência Social, a população em situação de rua se caracteriza por ser um grupo populacional heterogêneo”, a vírgula foi utilizada para separar as orações coordenadas assindéticas.
E. Em: “ausência de vínculos familiares, perda de algum
ente querido, desemprego, violência, perda da autoestima, alcoolismo, uso de drogas”, utilizam-se as vírgulas
para separar termos de mesma função sintática.
10- No que concerne a algumas relações semânticas ocorridas nos
enunciados, analise as proposições e assinale a alternativa correta.
A. No trecho: “composto por pessoas com diferentes realidades, mas que têm em comum a condição de pobreza
absoluta, vínculos interrompidos ou fragilizados”, o fragmento destacado estabelece uma relação concessiva.
B. No trecho: “Embora grande parte dos estudos sobre esse
tipo de população tenha sido realizada no século XX, há
registros de sua existência desde o século XIV.”, nota-se,
no primeiro segmento, uma relação de proporção.
C. No trecho: “Portanto, a população em situação de rua não
teve a devida atenção nos séculos anteriores, e sua abordagem pode ter sido impulsionada pelo aumento de seu
contingente”, o segmento inicial é marcado pela relação
de consequência.
D. No trecho: “Entretanto, esses números são bem maiores,
pois cidades importantes não fizeram parte desse levantamento.”, o fragmento destacado traz uma relação de explicação.
E. No trecho: “os moradores de rua são tratados, ora com
compaixão, ora com repressão, preconceito, indiferença
e violência.”, os fragmentos sublinhados estabelecem
uma relação de adversidade.
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11- No fragmento: “Combate à Fome”, a ocorrência da crase foi
empregada plenamente. Assinale a alternativa em que o sinal
indicativo de crase deve ser mantido ao substituir ‘Fome’ por:
A.
B.
C.
D.
E.

Desigualdades Sociais
Miséria
Preconceitos
Condições indignas
Ato de violência

E. As condições de precariedade que assolam a população
em situação de rua no Brasil mostram que ainda há lacunas em uma democracia ausente de igualdade social
plena.
Poema tirado de uma notícia de jornal

12- A redação dos enunciados está correta na alternativa:
A. Ainda há muito a se discutir a cerca de soluções para a
problemática da população em situação de rua.
B. A falta de uma moradia digna leva ao dezespero a população em situação de rua da cidade.
C. No Brasil, tanto o Governo quanto a sociedade haveriam
de propor soluções para a falta de moradia.
D. É preciso que hajam ações da iniciativa privada e políticas de assistência emergencial para esse publico- alvo.
E. A população de rua crescente cada vez mais no país precisam deixar, de ser invisível aos olhos da sociedade.
13- Analise as proposições a seguir e assinale a alternativa correta:
A. No período: “ Nesse sentido, devem ser desenvolvidas
políticas que atuem na causa do problema”, a oração grifada tem função de adjunto adnominal, sinaliza um sentido de restrição e é classificada como oração adjetiva.
B. No fragmento: “mas que têm em comum”, a palavra destacada deve ser acentuada por se tratar da flexão do
verbo ‘ter’, conjugado no tempo presente do indicativo,
na terceira pessoa do singular.
C. No trecho: “forma de moradia no país”, o vocábulo sublinhado está acentuado pela mesma regra de ‘saí’, balaústre’ e ‘constrói’.
D. No trecho: “ mais indivíduos utilizam as ruas como moradia.”, o elemento em destaque pertence à categoria das
conjunções e traz ao contexto uma relação de conformidade.
E. No trecho: “ Os resultados dessa pesquisa foram divulgados em 2008”, a expressão destacada ressalta o emprego do verbo na voz ativa.

João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da
Babilônia num barracão sem número.
Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro
Bebeu
Cantou
Dançou
Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado.
BANDEIRA, M. Estrela da vida inteira: poesias reunidas. Rio de Janeiro: José
Olympio, 1980.

15- Considere as afirmações seguintes em relação ao texto e
assinale a alternativa incorreta:
A. O texto denomina-se como um poema, embora se evidencie o caráter narrativo, caracterizado pela presença do
personagem e de ações ocorridas num determinado
tempo e espaço.
B. Há um predomínio da função referencial, visto que se prioriza a objetividade da linguagem, a transmissão da informação ao interlocutor de maneira direta e clara, sem
envolver aspectos subjetivos.
C. O uso da variante culta da língua, sem ocorrência de
transgressão, predomina ao longo de todo o texto, o que
reforça o estilo da escrita formal no campo da notícia jornalística.
D. A estrutura do poema se destaca na formação de versos
longos e curtos, como também, na escolha lexical por termos comuns para abordar, na arte literária, um assunto
do cotidiano.
E. Percebe-se, no texto lírico, o teor crítico ao retratar a realidade cotidiana do povo simples do Rio de Janeiro,
como moradia precária, viver na condição de favelado,
ser um João comum, sem identidade definida.

14- No que se refere às regras da concordância verbo-nominal,
assinale a alternativa em que foram plenamente respeitadas:
A. Em épocas passadas, a população em situação de rua
nunca passou despercebida, e muitas pessoas solidárias,
nos grandes centros, dedicava uma parte do seu tempo a
ajudar.
B. Fazem-se urgente que movimentos solidários em prol da
população em situação de rua seja evidenciado pelas mídias e sociedade.
C. Na contemporaneidade, constata-se índices cada vez
maiores de pessoas desabrigadas, porém nenhuma medida imediata de solução é efetivada pelo governo.
D. Cada um dos cidadãos brasileiros que fazem parte da população em situação de rua parecem representarem um
ser invisível diante de uma boa parcela da sociedade moderna.
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
16 – Caracterizam a depressão melancólica (com características
somáticas) 4 ou mais dos seguintes sintomas, EXCETO:
A. Anedonia marcante.
B. Piora matinal.
C. Perda de apetite com perda de 5% ou mais do peso corporal.
D. Perda da libido marcante.
E. Hipersônia.
17 – Quanto ao uso dos neurolépticos no tratamento de delirium é
INCORRETO afirmar:
A. Os neurolépticos são, frequentemente, o tratamento farmacológico de escolha.
B. O haloperidol, em doses baixas, é o mais indicado por
apresentar poucos efeitos anticolinérgicos e pequena probabilidade de causar sedação e hipotensão.
C. Os neurolépticos com muitos efeitos anticolinérgicos devem ser evitados (clorpromazina e tioridazina). Os pacientes devem ser avaliados com eletrocardiograma, sendo
observado a possível diminuição do intervalo QT.
D. Podem desenvolver sintomas extrapiramidais, discinesia
tardia e síndrome neuroléptica maligna. Quando usados
nas doses indicadas, raramente ocorre galactorreia, elevação das enzimas hepáticas e diminuição do limiar de
convulsão.
E. Os de segunda geração (olanzapina e risperidona) também têm sido utilizados.
18 – A verbigeração refere-se a:

19 – Do critério de Kurt Schneider, é um sintoma de segunda ordem na esquizofrenia:
Perplexidade.
Percepção delirante.
Vivência de influência corporal.
Sonorização e difusão do pensamento.
Vozes que aumentam as atividades do paciente.

20 – São medicamentos e condições médicas que podem causar
mania e hipomania, EXCETO:
A. Encefalite
B. Gliomas

21 – O transtorno da personalidade ansiosa, esquiva ou de evitação
é caracterizado por, EXCETO:
A. Sentimentos persistentes e invasivos de tensão e apreensão.
B. Crença em ser socialmente inepto, pessoalmente desinteressante ou inferior aos outros.
C. Relutância em se envolver com pessoas, baixa autoestima.
D. Restrições no estilo de vida devido à necessidade de segurança física.
E. Capacidade limitada de tomar decisões cotidianas sem
um excesso de conselhos dos outros.
22 – O folie-à-deux é um:
A.
B.
C.
D.
E.

Transtorno polimórfico.
Transtorno psicótico breve.
Transtorno delirante persistente.
Transtorno delirante induzido.
Transtorno esquizotípico.

23 – É um efeito colateral do Ziprasidona:
A.
B.
C.
D.
E.

Hipotensão ortostática
Elevação discreta das enzimas hepáticas
Obstipação intestinal
Discreto aumento do QT
Acatisia

24 – Sobre fobia social é INCORRETO afirmar:

A. Produção aumentada da linguagem verbal, podendo haver “pressão ao falar”.
B. Repetição automática de palavras ou trechos de frases, de
forma quase mecânica, comum em alguns casos de esquizofrenia.
C. Repetição da última ou das últimas palavras que o entrevistador falou ao paciente, encontrada principalmente
nos quadros de esquisofrênia catatônica.
D. Repetição de forma monótona e sem sentido aparente de
palavras ou trechos de frases.
E. Fala incompreensível, incoerente, ininteligível, também
denominada salada de palavras.

A.
B.
C.
D.
E.

C. Alprozolam
D. Hemodiálise
E. Beribéri

A. Na fobia social o fator genético é mais bem estabelecido
do que na específica.
B. Na fobia social o principal medo da pessoa é que venha
a agir de forma vergonhosa ou possa ser humilhada na
frente de outras pessoas.
C. A fobia social, quando generalizada, pode atingir tamanha intensidade que envolve até mesmo situações de contato social mais triviais, como fazer uso de transporte público ou enfrentar uma fila de banco.
D. A fobia social inicia-se principalmente na adolescência e
início da vida adulta (média 19 anos), e o curso da doença
tende a ser crônico.
E. No tratamento, tanto a psicoterapia quanto a psicofarmacologia são úteis. Os fármacos de escolha são os benzodiazepínicos e fluvoparoxetina.
25 – São características do bupopriona, EXCETO:
A. Bloqueador do receptor alfa-2 pré-sináptico de feed-back
negativo.
B. Alternativa na substituição de ISRS para pacientes com
efeitos colaterais intensos.
C. Pode ser adicionada a ISRS para potencialização ou diminuição de efeitos colaterais sexuais.
D. Principal escolha para tratar depressões bipolares e dependência de nicotina.
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E. Efeitos colaterais: boca seca, sensação de sincope, obstipação, náuseas, vômitos, visão borrada, excitação ou agitação e aumento da atividade psicomotora.
26 – Sua aplicação pode ser individual ou coletiva para toda e
qualquer finalidade (psicodiagnóstico, avaliação da personalidade, seleção de pessoal, avaliação de desempenho, etc.). A interpretação integrada das três pranchas propicia uma visão muito
aprofundada da personalidade humana, seja em sua estrutura ou
em dinâmica, especialmente em relação aos seus aspectos afetivoemocionais, bem como em termos de intelectualidae, pensamentos, objetivos de vida, sociabilidade, relacionamento interpessoal
etc.
O texto descreve que técnica visuoverbal?
A.
B.
C.
D.
E.

Teste de Zulliger.
Teste de apercepção temática (TAT).
Teste das pirâmides coloridas – Pfister.
Teste de Rorschach.
Teste palográfico.

30 – Quanto à tricotilomania é INCORRETO afirmar:
A. É um transtorno de controle dos impulsos que apresenta
similaridades fenomenológicas e agregação familiar com
os transtornos do espectro obsessivo-compulsivo.
B. Em geral, tem início na infância ou na adolescência, desenvolve-se de forma crônica e, frequentemente, associase a outros transtornos psiquiátricos.
C. Os sintomas podem causar prejuízo social significativo.
D. A clomipramida, ISRS e a NAC no tratamento da tricotilomania, apresentou estudos positivos com maior evidência de boa resposta terapêutica, independente da conduta psicológica.
E. As técnicas comportamentais, associadas ou não a técnicas cognitivas, são as alternativas com maior evidência
de boa resposta terapêutica.
31 – O diagnóstico da catotinia reúne 3 das características do
DSM-5. Estão entre elas, EXCETO:

27 – Estabelecido o diagnóstico da demência da Doença de Alzheimer e avaliada a gravidade do quadro de demência, recomenda-se alguns manejos no tratamento com inibidores das colinesterases, dos quais se inclui, EXCETO:
A. Iniciar com dosagens baixas e aumentar as doses a cada
4 a 6 semanas, de acordo com a resposta do paciente, até
atingir as doses terapêuticas de cada I-ChE.
B. Avaliar e tratar as alterações de comportamento, como
agitação, caso ocorram após a introdução dos I-ChE.
C. Manter o tratamento enquanto houver melhora, estabilização ou redução da velocidade de progressão do declínio cognitivo, funcional ou comportamental.
D. Tentar atingir as doses máximas das medicações toleradas pelo paciente.
E. Fazer reavaliações objetivas a cada 2 meses.

A.
B.
C.
D.
E.

Catalepsia
Maneirismo
Estupor
Anedonia
Flexibilidade cérea

32 – Estão entre os principais medicamentos utilizados no tratamento contra o tabaco, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Bupropiona
Vaeniclina
Adesivos de nicotina
Topiramato
Nortriptilina

33 – Esse subtipo se aplica quando o tema central do delírio é o de
que outra pessoa está apaixonada pelo indivíduo.
Esta é a definição de que subtipo do transtorno delirante?

28 – A síndrome extrapiramidal pode ser efeito colateral de, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Penfluridol
Haloperidol
Trifluoperazina
Pimozida
Aripiprazol

Olanzapina
Lamotrigina
Lítio ou divalproato + aripiprazol
Quetiapins XR
Risperidona

Erotomaníaco
Pseuplatônico
Somático
Persecutório
Sexualizado

34 – A dose inicial da venlafaxina é de:

29 – São medicamentos de primeira linha recomendados para o
tratamento da mania aguda, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

25mg em 3 ou 4 tomadas, durante 3 a 7 dias.
75mg em 2 ou 3 tomadas, durante 3 a 7 dias.
25mg em 2 ou 3 tomadas, aumentar a dose após 4 dias.
75mg em 2 ou 3 tomadas, aumentar a dose após 4 dias.
125mg em 2 ou 3 tomadas, aumentar a dose após 3 dias.

35 – O D-cicloserina é indicado nas seguintes situações, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Epilepsia
Depressão maior
Tept
Transtorno de espectro autista
Transtorno relacionado ao uso de substâncias

SUPERIOR – 04 – MÉDICO PSIQUIATRA
Página 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019
36 – No tratamento da abstinência de opioides deve-se utilizar,
EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Metadona
Buprenorfina
Meperidina
Clonidina
Naltrexona

37 – Participam do diagnóstico diferencial do transtorno do pânico, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Doenças da tireóide e da paratireóide
Epilepsia do lobo temporal
Arritmias
Abuso de substâncias
Fobia social

38 – Para o diagnóstico do transtorno de adaptação os sintomas
devem desenvolver-se dentro de um período de quanto tempo após
a ocorrência do evento agressor?
A.
B.
C.
D.
E.

1 mês
2 meses
3 meses
6 meses
12 meses

39 – Prochaska & DiClemente estabeleceram a existência de estágios de mudança que nos permitem avaliar o estado motivacional
do paciente. Estão entre eles, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Pré-contemplação
Contemplação
Preparação
Ação
Readmissão

40 – A manifestação mais grave da síndrome de abstinência é o
delirium tremens, que ocorre:
A. 24 a 48 horas após a última ingesta de álcool e dura 7
dias, mas pode insistir por 14 dias.
B. 24 a 48 horas após a última ingesta de álcool e dura 3
dias, mas pode insistir por 14 dias.
C. 48 a 96 horas após a última ingesta de álcool e dura 7
dias, mas pode insistir por 14 dias.
D. 48 a 96 horas após a última ingesta de álcool e dura 3
dias, mas pode insistir por 14 dias.
E. 36 a 72 horas após a última ingesta de álcool e dura 14
dias, mas pode insistir por 28 dias.
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