
 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE OFICIAIS 
DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA O ANO DE 2022. 

 

QOS/2022 – PSIQUIATRIA 
 (Edital nº 08/2021, de 28 de junho de 2021) 

  
GABARITO PRELIMINAR  

 

1ª QUESTÃO A B C D  21ª QUESTÃO A B C D 
2ª QUESTÃO A B C D  22ª QUESTÃO A B C D 

3ª QUESTÃO A B C D  23ª QUESTÃO A B C D 
4ª QUESTÃO A B C D  24ª QUESTÃO A B C D 

5ª QUESTÃO A B C D  25ª QUESTÃO A B C D 
6ª QUESTÃO A B C D  26ª QUESTÃO A B C D 

7ª QUESTÃO A B C D  27ª QUESTÃO A B C D 
8ª QUESTÃO A B C D  28ª QUESTÃO A B C D 

9ª QUESTÃO A B C D  29ª QUESTÃO A B C D 
10ª QUESTÃO A B C D  30ª QUESTÃO A B C D 

11ª QUESTÃO A B C D  31ª QUESTÃO A B C D 
12ª QUESTÃO A B C D  32ª QUESTÃO A B C D 

13ª QUESTÃO A B C D  33ª QUESTÃO A B C D 
14ª QUESTÃO A B C D  34ª QUESTÃO A B C D 

15ª QUESTÃO A B C D  35ª QUESTÃO A B C D 

16ª QUESTÃO A B C D  36ª QUESTÃO A B C D 

17ª QUESTÃO A B C D  37ª QUESTÃO A B C D 
18ª QUESTÃO A B C D  38ª QUESTÃO A B C D 

19ª QUESTÃO A B C D  39ª QUESTÃO A B C D 

20ª QUESTÃO A B C D  40ª QUESTÃO A B C D 

 

Belo Horizonte, 30 de agosto de 2021. 
 

(a) CLAUDIO APARECIDO DA SILVA, TEN CEL PM 
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 



 

 
          CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.            1 

CONCURSO PÚBLICO PARA O QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA PMMG PARA O ANO DE 2022 – QOS-2022 

 

    
  
 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE OFICIAIS DE 
SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2022 (QOS-PM/2022). 

 

QOS-PM/2022 – PSIQUIATRIA  
(Edital DRH/CRS n. 08/2021, de 28 de junho de 2021). 

 
Língua Portuguesa – Direitos Humanos – Ética Médica – Conhecimentos Específicos. 

 

NOME:   _______________________________________________________________. 

CPF: ________________________________ IDENTIDADE: _____________________. 

CIDADE PROVA: ________________________________SALA: __________________. 

ESCOLA: _____________________________________________ DATA: __________. 
 

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS: 
 

1. Respeitar rigorosamente as normas de prevenção da COVID-19. 

2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado. 

3. Prova sem consulta. 

4. Esta prova contém 40 (quarenta) questões, valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 

cada e valor total de 100 (cem) pontos. 

5. Para cada questão existe somente uma resposta correta. 

6. Responda as questões e marque a opção na folha de respostas, usando caneta 

(tinta azul ou preta). É proibido utilizar lápis, lapiseira ou similares e borracha. 

7. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões 

rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o 

candidato.  

8. O tempo máximo permitido para a realização da prova será de 03 (três) horas, 

incluindo o preenchimento da folha de respostas.  

9. É proibido o porte, a posse de lápis, lapiseira, borracha, de aparelhos e 

equipamentos eletrônicos, computadores, máquinas calculadoras, telefones 

celulares, relógios de qualquer tipo, alarmes de veículos, chaves ou outros similares. 

10. Iniciada a prova, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, 

exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros (respeitadas as regras de 

controle e prevenção da COVID-19) depois de transcorrido o tempo mínimo de 01h 

(uma hora), e devidamente acompanhados por fiscal do concurso. 

11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas da prova objetiva e o 

caderno de provas, devidamente preenchidos, conferidos e assinados. 

 

_____________________________________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Para responder as questões de 1 a 4, leia o texto “O fumo e a sobrevivência” de 
Dráuzio Varela: 
 

O fumo e a sobrevivência 
Dráuzio Varella 

 
Para quem gosta de morrer mais cedo, o cigarro é arma de eficácia incomparável. 

Ele reduz de tal forma a duração da vida que nenhuma medida isolada de saúde pública 

tem tanto impacto na redução da mortalidade quanto parar de fumar. 

Acaba de ser publicado o levantamento mais completo sobre os índices de 

mortalidade em fumantes e ex-fumantes. Os dados foram colhidos entre 113.752 

mulheres e 88.496 homens, de 25 a 79 anos de idade, acompanhados durante 7 anos. 

Em média, os fumantes consumiam mais álcool, tinham nível educacional mais 

baixo e índice de massa corpórea menor do que o dos ex-fumantes e daqueles que nunca 

fumaram. 

Cerca de 2/3 dos que foram ou ainda são fumantes adquiriram a dependência 

antes dos 20 anos, dado que explica o esforço criminoso da publicidade dirigida para 

viciar crianças e adolescentes. 

As curvas de mortalidade revelaram que: 

1- Continuar fumando encurta 11 anos na vida de uma mulher e 12 anos na vida do 

homem. 

2- Comparado com os que nunca fumaram, o risco de morte de um fumante é três 

vezes maior. Mulheres correm riscos iguais aos dos homens, confirmando o adágio 

“mulher que fuma como homem, morre como homem”. 

3- Uma pessoa que nunca fumou tem duas vezes mais chance de chegar aos 80 

anos. Na mulher de hoje, a probabilidade de sobreviver até essa idade é de 70%, número 

que cai para 38% nas fumantes. Nos homens esses valores são de 61% e de 26%, 

respectivamente. 

4- A diferença de sobrevida é explicada pela incidência mais alta de câncer, 

doenças cardiovasculares, doenças pulmonares obstrutivo-crônicas (como o enfisema) e 

outras enfermidades provocadas pelo fumo. As causas de mortes mais frequentes são 

câncer de pulmão, infarto do miocárdio e derrame cerebral. 

5- Na faixa de 25 a 79 anos de idade, cerca de 60% de todas as mortes são 

causadas pelo cigarro. 

[...] 

Como o cigarro perde espaço no mundo industrializado, e em países como o Brasil, 

as multinacionais têm agido com agressividade nos mercados asiáticos e africanos, 

valendo-se da falta de instrução das populações mais pobres e da legislação frouxa que 

permite a publicidade predatória. 

Os epidemiologistas estimam que essa estratégia macabra fará o número de 

mortes causadas pelo cigarro- que foi de 100 milhões no século 20 – saltar para 1 bilhão 

no século atual. 

(Folha de S. Paulo, 9/3/2013.) 
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1ª QUESTÃO – O avanço das indústrias de cigarro em países asiáticos e africanos se 

deve: 
  

A. (      ) ao predomínio de população jovem nesses países. 

B. (      ) à falta tanto de instrução das populações mais pobres como de uma legislação 

mais rígida. 

C. (      ) ao grande número de mortes associadas ao consumo de cigarro em países 

desenvolvidos. 

D. (      ) ao fato de esses países serem ainda mercados não explorados pela indústria do 

fumo. 

 

2ª QUESTÃO – A tese defendida por Dráuzio Varella, no texto, é a de que: 
 

A. (      ) O grupo de fumantes é constituído predominantemente por homens. 

B. (      ) Com a perda de espaço do cigarro no mundo industrializado, estima-se que as 

mortes causadas por ele sofrerão um decréscimo. 

C. (      ) Os fumantes são basicamente adolescentes. 

D. (      ) O cigarro seguramente diminui a longevidade dos fumantes. 

 

3ª QUESTÃO – Para fundamentar sua tese, o autor utiliza como argumentos os dados de 

uma pesquisa que envolveu mais de 200 mil pessoas. Considere estas afirmativas sobre 

a pesquisa: 
 

I. O estudo foi feito exclusivamente com pessoas fumantes de diferentes idades. 

II. Homens e mulheres fumantes vivem 11 anos a menos do que os não fumantes. 

III. Os dados do estudo permitem comparar fumantes e ex-fumantes, bem como 

fumantes e não-fumantes homens e mulheres. 

IV. Os fumantes são mais atingidos por doenças cardiovasculares, doenças pulmonares 

e câncer do que os não fumantes. 

V. O cigarro é a principal causa de morte entre pessoas de 25 a 79 anos. 
 

São CORRETAS as afirmativas: 
 

A. (      ) II, IV e V, somente. 

B. (      ) I, IV e V, somente. 

C. (      ) III, IV e V, somente. 

D. (      ) I, II e IV, somente. 

 

4ª QUESTÃO – No primeiro parágrafo do texto, há sarcasmo no trecho: 
 

A. (      ) “Para quem gosta de morrer mais cedo, o cigarro é arma de eficácia 

incomparável”. 

B. (      ) “O cigarro é arma de eficácia incomparável”. 

C. (      ) “Nenhuma medida isolada de saúde pública tem tanto impacto [...] quanto parar 

de fumar”. 

D. (      ) “Tem tanto impacto na redução da mortalidade quanto parar de fumar”. 

 
GRAMÁTICA 

 



 
 

           CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.            5 

CONCURSO PÚBLICO PARA O QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA PMMG PARA O ANO DE 2022 – QOS-2022 

 
5ª QUESTÃO – A acentuação é o processo fonético que consiste em pôr em relevo, 

através da modulação dos parâmetros prosódicos, uma sílaba de palavra ou de um grupo 

de palavras, conferindo à sua pronúncia características fônicas capazes de distingui-las 

das sílabas que lhe são contíguas. São acentuadas pela mesma regra de “alguém, 

inverossímil e caráter”, o seguinte grupo de palavras: 
 

A. (      ) Hífen, também, impossível. 

B. (      ) Armazém, útil, açúcar. 

C. (      ) Há, impossível, filosófico. 

D. (      ) Pólen, porém, nós. 

 

6ª QUESTÃO – A formação de palavras, em Língua Portuguesa, tem, basicamente, dois 

processos: derivação e composição. Levando-se em consideração tal assertiva, indique 

na ordem, respectiva, qual foi o processo utilizado no seguinte grupo de palavras: 

“passatempo, planalto e intolerante”: 
 

A. (      ) Aglutinação, justaposição e prefixação. 

B. (      ) Prefixação, justaposição e aglutinação. 

C. (      ) Justaposição, aglutinação e prefixação. 

D. (      ) Justaposição, prefixação e aglutinação. 

 

7ª QUESTÃO – Em Língua Portuguesa há dois processos de composição de períodos: 

coordenação e subordinação. Indique qual o período em que há oração subordinada 

substantiva subjetiva: 

 

A. (      ) Consta que as contas de água e luz já foram pagas. 

B. (      ) Logo notei que ele estava feliz. 

C. (      ) O problema é que o prazo para as inscrições já terminou. 

D. (      ) Estava convicto de que as contas de água e luz já foram pagas. 

 

8ª QUESTÃO – As orações subordinadas adjetivas exercem, como os adjetivos, a função 

de adjunto adnominal. Indique, dentre as opções abaixo, a que apresenta uma oração 

subordinada adjetiva: 

 

A. (      ) A natureza é sempre diferente ou não consegue fazer igual. 

B. (      ) É provável que ele não venha. 

C. (      ) Vi meu amigo ao longe e ele também me reconheceu. 

D. (      ) A resposta que você me deu foi satisfatória. 

 
9ª QUESTÃO – Sintaxe é o estudo das regras que regem a construção de frases nas 

línguas naturais. Observe o enunciado: “Há coisas que aprendemos tarde”. O pronome 

relativo “que” exerce a função sintática de: 
 

A. (      ) objeto indireto. 

B. (      ) sujeito. 

C. (      ) objeto direto. 

D. (      ) agente da passiva. 
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DIREITOS HUMANOS 

 

10ª QUESTÃO – A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada 

pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, instituiu a proteção 

universal dos direitos inerentes a todo homem. Nesse sentido, nos termos da referida 

Declaração, marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (     ) Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano 

ou degradante, salvo nos casos de guerra declarada. 

B. (     ) Todo ser humano tem direito a igual remuneração por igual trabalho, sendo 

permitido, porém, distinção em razão do gênero. 

C. (     ) Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outro, 

respeitada a função social da propriedade. 

D. (     ) Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. 
 

11ª QUESTÃO – Acerca do direito à liberdade pessoal, nos termos do Pacto de São José 

da Costa Rica, é CORRETO afirmar que: 
 

A. (     ) Ninguém pode ser submetido à detenção ou ao encarceramento, salvo após 

condenação, em duas instâncias, por juízo competente. Na hipótese de prisão, o 

preso deverá ser informado de seus direitos, dentre eles, o direito de 

permanecer calado e de ser assistido por advogado. 

B. (     ) Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de 

um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem 

direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, 

sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada 

a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. 

C. (     ) Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da sua detenção e 

notificada, no prazo de 48 horas, da acusação ou acusações formuladas contra 

ela. 

D. (     ) Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento 

voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. 
 

12ª QUESTÃO – Dentre as garantias judiciais elencadas no Pacto de São José da 

Costa Rica, é CORRETO afirmar que: 
 

A. (     ) É direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o 

comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam 

lançar luz sobre os fatos. 

B. (     ) É direito do acusado de ser assistido gratuitamente por defensor público, nas 

hipóteses em que não compreender ou não falar o idioma do juízo ou tribunal. 

C. (     ) É direito do acusado ser assistido por um defensor de sua escolha e de 

comunicar-se, livremente e em particular com este, sendo vedado que o 

acusado se defenda pessoalmente. 

D. (     ) A regra no processo penal é que este deve ser privado, pois visa resguardar o 

direito à intimidade das partes, salvo no que for necessário para preservar os 

interesses da justiça. 
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13ª QUESTÃO – O Pacto de São José da Costa Rica instituiu dois órgãos competentes 

para conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos 

assumidos pelos Estados-Partes nesta Convenção. Nesses termos, relacione a primeira 

coluna de acordo com a segunda e marque a alternativa que traz a sequência CORRETA, 

na ordem de cima para baixo: 
 

(    ) Compor-se-á de sete membros, que deverão ser 
pessoas de alta autoridade moral e de 
reconhecido saber em matéria de direitos 
humanos. 

(1) Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos. 

(    )  Representa todos os Membros da Organização 
dos Estados Americanos. 

(2) Corte Interamericana de 
Direitos Humanos 

(    ) Compor-se-á de sete juízes, nacionais dos 
Estados Membros da Organização, eleitos a 
título pessoal dentre juristas da mais alta 
autoridade moral, de reconhecida competência 
em matéria de direitos humanos, que reúnam as 
condições requeridas para o exercício das mais 
elevadas funções judiciais, de acordo com a lei 
do Estado do qual sejam nacionais, ou do Estado 
que os propuser como candidatos. 

  

(    ) Os membros serão eleitos por um período de 
seis anos e só poderão ser reeleitos uma vez. 

  

(    ) Os membros serão eleitos por quatro anos e só 
poderão ser reeleitos uma vez. 

  

A. (     ) 1 – 1 – 2 – 1 – 2. 

B. (     ) 2 – 1 – 1 – 2 – 1. 

C. (     ) 1 – 1 – 2 – 2 – 1. 

D. (     ) 1 – 2 – 1 – 2 – 1. 

 

ÉTICA MÉDICA 

 

14ª QUESTÃO – Considerando o Capítulo XI do Código de Ética Médica – Resolução 

CFM n. 2.217/2018, que trata de Auditoria e Perícia Médica, é CORRETO afirmar: 

 

A. (     ) É vedado ao médico realizar exames médico-periciais de corpo de delito em 

seres humanos no interior de prédios ou de dependências de delegacias de 

polícia, unidades militares, casas de detenção e presídios.  

B. (     ) É vedado ao médico atuar com absoluta isenção quando designado para servir 

como perito ou como auditor, bem como ultrapassar os limites de suas 

atribuições e de sua competência. 

C. (     ) É permitido ao médico assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação 

médico legal quando não tenha realizado pessoalmente o exame. 

D. (     ) É permitido ao médico intervir, quando em função de auditor, assistente técnico 

ou perito, nos atos profissionais de outro médico, ou fazer qualquer apreciação 

em presença do examinado, reservando suas observações para o relatório.  
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15ª QUESTÃO – Considerando a Resolução CFM n. 1658/2002, que normatiza a 

emissão de atestados médicos e dá outras providências, é CORRETO afirmar:  

 

A. (     ) Ao fornecer o atestado, deverá o médico registrar em ficha própria e/ou 

prontuário médico apenas os tratamentos realizados, de maneira que possa 

atender às pesquisas de informações dos médicos peritos das empresas ou dos 

órgãos públicos da Previdência Social e da Justiça.  

B. (     ) O atestado médico é parte integrante do ato médico, sendo seu fornecimento 

direito inalienável do paciente, não podendo importar em qualquer majoração de 

honorários.  

C. (     ) Não é obrigatória, aos médicos, a exigência de prova de identidade aos 

interessados na obtenção de atestados de qualquer natureza envolvendo 

assuntos de saúde ou doença.  

D. (     ) Os médicos somente podem fornecer atestados com o diagnóstico codificado ou 

não quando por justa causa, exercício de dever legal, solicitação do próprio 

paciente ou de seu acompanhante.  

 

16ª QUESTÃO – Considerando a Resolução CFM n. 1605/2000, que trata que o médico 

não pode, sem o consentimento do paciente, revelar o conteúdo do prontuário ou ficha 

médica, é CORRETO afirmar: 

 

A. (     ) Na investigação da hipótese de cometimento de crime o médico está autorizado 

a revelar segredo que possa expor o paciente a processo criminal.  

B. (     ) O médico deverá fornecer cópia da ficha ou do prontuário médico desde que 

solicitado pelo paciente ou requisitado pelos Conselhos Federal ou Regional de 

Medicina.  

C. (     ) Nos casos previstos nesta resolução e sempre que houver conflito no tocante à 

remessa ou não dos documentos à autoridade requisitante, o médico deverá 

consultar o Conselho de Medicina.  

D. (     ) O médico não pode, sem o consentimento do familiar do paciente, revelar o 

conteúdo do prontuário ou ficha médica.  

 

17ª QUESTÃO – Considerando o Capítulo VII do Código de Ética Médica – Resolução 

CFM n. 2.217/2018, que trata de Relação entre Médicos, é CORRETO afirmar: 

 

A. (     ) É vedado ao médico utilizar-se de sua posição hierárquica para impedir que 

seus subordinados atuem dentro dos princípios éticos, exceto em situações que 

envolvam urgência e emergência médica.  

B. (     ) É permitido ao médico acobertar erro ou conduta antiética de médico.  

C. (     ) É permitido ao médico deixar de denunciar atos que contrariem os postulados 

éticos à Comissão de Ética da instituição em que exerce seu trabalho 

profissional e, se necessário, ao Conselho Regional de Medicina. 

D. (     ) É vedado ao médico assumir emprego, cargo ou função para suceder médico 

demitido ou afastado em represália a atitude de defesa de movimentos legítimos 

da categoria ou da aplicação desse Código.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

18ª QUESTÃO – Militar, sexo masculino, 30 anos, foi levado por colegas à Clínica de 

Psiquiatria do Hospital Militar. O formulário de encaminhamento pelo médico do serviço 

de saúde do seu Batalhão (NAIS) indicava que ele era bipolar e um “indivíduo perturbado 

emocionalmente”. Fazia uso regular de carbonato de lítio 900mg/dia e olanzapina 

5mg/dia. Há cerca de uma semana, após atividade física, apresentou quadro de 

estiramento muscular, vindo em uso de diclofenaco de sódio 50mg desde então. Segundo 

familiares, há cerca de dois dias, apresentou quadro de diarreia e vômitos.  

Ao exame, mostrava-se desidratado, sonolento, com tremor grosseiro e disartria. 

Encaminhado ao pronto atendimento clínico, para realização de propedêutica laboratorial, 

que evidenciou elevação de escórias nitrogenadas, aumento do hematócrito e discreta 

leucocitose.  
  

Sobre o manejo do quadro apresentado pelo militar, assinale a conduta INCORRETA: 
 

A. (      ) Iniciar hidratação intravenosa com solução salínica isotônica para manutenção 

da taxa de filtração glomerular. 

B. (      ) Pelo baixo peso molecular, baixo volume de distribuição e pouca ligação a 

proteínas plasmáticas, a hemodiálise é o tratamento de escolha para casos de 

intoxicação grave por lítio.  

C. (      ) A litemia correlaciona-se diretamente com a gravidade dos sinais clínicos de 

toxicidade, devendo a conduta basear-se unicamente nos níveis séricos do 

fármaco.  

D. (      ) Em pacientes com diabetes insípido nefrogênico, deve-se monitorar 

rigorosamente os níveis séricos de sódio.    

 

19ª QUESTÃO – Associe a alteração psicopatológica à sua definição: 
 

1. ( 1 ) 2. Hipoprosexia (    ) Influência que a vida afetiva exerce sobre 

as demais funções psíquicas. 

3. ( 2 ) 4. Prosopagnosia (    ) Prejuízo no reconhecimento de faces 

humanas. 

5. ( 3 ) 6. Cenestopatia (    )  Estado de indiferença volitiva e afetiva 

desejado e buscado ativamente pelo 

indivíduo. 

7. ( 4 ) 8. Catatimia  (    ) Alterações na sensibilidade geral do 

corpo. 

9. ( 5 ) 10. Ataraxia (    ) Diminuição global da atenção. 

 

Assinale a sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo:  

 

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

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

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

D. (      ) 4, 2, 5, 3, 1.  
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20ª QUESTÃO – A Resolução CFM n. 2.057/2013 dispõe expressamente a respeito dos 

requisitos para a internação psiquiátrica involuntária. A esse respeito, avalie as condições 

que justificam a internação involuntária:  

 

I. Incapacidade grave de autocuidados. 

II. Risco de vida ou de prejuízos graves à saúde. 

III. Risco de autoagressão ou de heteroagressão. 

IV. Risco de prejuízo moral ou patrimonial.  

V. Risco de agressão à ordem pública. 

 

 stá CORRETO o que se afirma em:  

 

A. (      ) I, II, III e V, apenas. 

B. (      ) Todas as assertivas estão corretas.  

C. (      ) I, II, III e IV, apenas. 

D. (      ) I, II, III, apenas.   

 

21ª QUESTÃO – Militar reformado, 73 anos, foi levado pela filha ao pronto atendimento 

do Hospital da Polícia Militar (PA / HPM). O serviço de psiquiatria foi consultado sobre o 

manejo de “comportamento psicótico” no PA. A filha do paciente relatou que, há 

aproximadamente três dias, ele vinha apresentando “comportamento estranho”: corria 

pela cozinha com facas, exibia suas armas de fogo para os vizinhos, tinha pensamentos 

paranoides de que sua esposa o traía, e não dormia. Seus registros médicos revelaram 

uma história de hipertensão arterial sistêmica e hiperplasia prostática benigna. Sem 

histórico psiquiátrico anterior. Familiares negam uso de álcool ou outras substâncias 

psicoativas. A tomografia computadorizada (TC) do crânio foi normal, com achados 

compatíveis com a idade, eletrocardiograma (ECG) normal. Revisão laboratorial 

evidenciou leucocitose com predomínio de bastões, PCR aumentado, piúria e hematúria. 

O exame de estado mental revelou flutuação do estado de alerta, aparência desgrenhada, 

ausência de cooperação com as equipes médicas e de enfermagem. Mostrava-se 

inquieto/agitado. Relatou ideação paranoide significativa concentrada na suspeita de um 

caso extraconjugal da esposa. Seu pensamento era tangencial. Sem sinais sugestivos de 

alucinações auditivas ou visuais.  

 

Sobre o quadro clínico apresentado pelo paciente, é CORRETO afirmar:  

 

A. (      ) Entre os fatores de vulnerabilidade, podem-se citar idade avançada, presença de 

comorbidades, obesidade e alto nível de escolaridade. 

B. (      ) Apesar da flutuação dos níveis de consciência, a atenção costuma estar 

preservada. 

C. (      )  m especial para pacientes gravemente agitados, a administração I  de 

haloperidol pode ser necessária para rápida tranquilização. 

D. (      ) A principal teoria em vig ncia prop e que a fisiopatologia do quadro está 

associada a um desequilíbrio entre as vias colinérgicas e serotoninérgicas.   
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22ª QUESTÃO – O capítulo dos transtornos disruptivos, do controle de impulsos e da 

conduta do DSM-5 inclui condições que envolvem problemas de autocontrole de emoções 

e de comportamentos. Sobre eles, é INCORRETO afirmar:  

 

A. (      ) Embora todos os transtornos inclusos neste capítulo envolvam problemas na 

regulação tanto emocional quanto comportamental, a fonte de variação entre 

os transtornos é a  nfase relativa que é dada a problemas nesses dois tipos de 

autocontrole.  

B. (      ) Os furtos praticados na cleptomania são em geral planejados e motivados pela 

utilidade do objeto.  

C. (      ) Os sintomas do transtorno de oposição desafiante podem se limitar a apenas 

um ambiente.   

D. (      ) A agressividade em indivíduos com o transtorno explosivo intermitente limita-se 

  agressão impulsiva que não é premeditada e não busca atingir algum ob etivo 

tangível.  

 

23ª QUESTÃO – Sobre o Transtorno Disruptivo da Desregulação do Humor é 

INCORRETO afirmar:  

 

A. (      ) A irritabilidade do transtorno disruptivo da desregulação do humor é persistente 

e está presente por muitos meses, embora possa ter remissões e recidivas.  

B. (      ) O diagnóstico não deve ser feito pela primeira vez antes dos 6 anos ou após os 

18 anos de idade.  

C. (      ) As taxas de conversão do transtorno disruptivo da desregulação do humor em 

transtorno bipolar são muito baixas. Em vez disso, as crianças com irritabilidade 

crônica estão em risco de desenvolver transtornos depressivos unipolares na 

idade adulta.  

D. (      ) Este diagnóstico pode coexistir com transtorno de oposição desafiante, 

transtorno da conduta, transtorno depressivo maior, e transtornos por uso de 

substância.  

 

24ª QUESTÃO – Acerca dos agentes antipsicóticos é CORRETO afirmar:  

 

A. (      ) A quetiapina e a clozapina precisam de mais tempo para alcançar uma dose 

terap utica do que outros antipsic ticos atípicos e, por isso, apresentam menos 

vantagens no quadro psicótico agudo.  

B. (      ) A risperidona é o único antipsicótico aprovado pelo FDA para tratamento da 

psicose associada à demência em pacientes geriátricos.  

C. (      ) Indivíduos com esquizofrenia em uso de antipsicóticos apresentam maior risco 

de discinesia tardia quando comparados àqueles com depressão unipolar ou 

bipolar também em uso de tais fármacos.  

D. (      ) A discinesia tardia convencional apresenta maior probabilidade de melhorar com 

antiparkinsonianos que a distonia tardia. 
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25ª QUESTÃO – Acerca do tratamento farmacológico da ansiedade é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. (      ) Os fatores que tornam a retirada do benzodiazepínico mais difícil incluem dose 

diária maior, meia-vida mais curta, maior duração da terapia anterior com 

benzodiazepínico e redução mais rápida.  

B. (      ) A pregabalina parece ser tão eficaz quanto a venlafaxina no tratamento do 

Transtorno de Ansiedade Generalizada, sendo mais bem tolerada e 

provavelmente tendo ação mais rápida.  

C. (      ) A buspirona é eficaz para o tratamento do Transtorno de Ansiedade 

Generalizada e pode ser empregada para alívio dos sintomas de abstinência dos 

benzodiazepínicos.   

D. (      ) Pacientes com Transtorno de Estresse Pós-traumático que apresentam 

alucinações auditivas e imagens de eventos traumáticos, beneficiam-se com 

antipsicóticos típicos, embora os sintomas do tipo psicóticos não sejam 

completamente eliminados.  

 

26ª QUESTÃO – A respiração perturbada do sono inclui condições que variam de 

síndrome da resistência da via aérea superior à apneia do sono obstrutiva grave. Com 

relação à apneia obstrutiva do sono (AOS) é INCORRETO afirmar:  

 

A. (      ) Períodos de obstrução funcional da via aérea superior resultam na redução de 

saturação arterial de oxigênio e despertar transitório.  

B. (      ) Um episódio de apneia do sono é definido como cessação de respiração por 10 

segundos ou mais durante o sono. 

C. (      ) Episódios de AOS podem ocorrer em qualquer estágio do sono, mas são mais 

típicos durante o estágio 3 não REM.  

D. (      ) A única farmacoterapia aprovada para uso em pacientes com AOS é o modafinil.  

 

27ª QUESTÃO – Em psiquiatria, suicídio é a emergência primária. Assinale as assertivas 

abaixo, com (V) se verdadeiro ou (F) se falso:   

 

(     )  O ato de suicidar-se também precisa ser considerado em termos do legado 

devastador que deixa para as pessoas que sobreviveram ao suicídio.  

(     ) Há correlação sazonal significativa com suicídio, com aumentos em dezembro e 

na época de festas. 

(     ) Quanto maior o nível social do indivíduo, menor o risco de suicídio.  

(     ) Em todo o mundo, o método mais comum de suicídio é o enforcamento. 

(     ) O período de até seis meses após a alta de internação psiquiátrica é uma época 

de aumento do risco de suicídio.  

(     ) Comparados a pacientes com quadros crônicos, aqueles com início recente do 

quadro psiquiátrico apresentam menor risco de suicídio.  

 

 

 



 
 

           CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.            13 

CONCURSO PÚBLICO PARA O QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA PMMG PARA O ANO DE 2022 – QOS-2022 

 
A assertiva que contém a sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo, é: 

 

A. (      ) V, F, F, V, V, F. 

B. (      ) V, V, V, F, V, F. 

C. (      ) V, V, F, V, F, V. 

D. (      ) F, F, V, F, V, V.  

 

28ª QUESTÃO – Em 2020, a Associação Brasileira de Psiquiatria lançou o documento 

“Diretrizes para um Modelo de Atenção Integral em Saúde Mental no Brasil”. A esse 

respeito, avalie as condições que exemplificam ações de promoção e prevenção em nível 

primário: 

 

I. Programas de orientação, esclarecimento e suporte às famílias de doentes mentais. 

II. Criação de Ambulatórios Gerais de Psiquiatria.  

III. Criação de Unidades de Emergência Psiquiátrica em Pronto-Socorros gerais.  

IV. Capacitação dos médicos da Atenção Primária para diagnosticar e tratar os 

transtornos mentais comuns. 

 

Está CORRETO o que se afirma em:  

 

A. (      ) Todas as assertivas estão corretas.  

B. (      ) I e IV, apenas.  

C. (      ) II e III, apenas.  

D. (      ) II e IV, apenas.  

 

29ª QUESTÃO – Assinale a assertiva INCORRETA dentre as complicações médicas 

encontradas em pacientes com anorexia nervosa:  

 

A. (      ) Bradicardia.  

B. (      ) Hipocortisolemia. 

C. (      ) Edema periférico  

D. (      ) Hiperprolactinemia  

 

30ª QUESTÃO – Sobre a Eletroconvulsoterapia (ECT) é INCORRETO afirmar:  

 

A. (     ) A indução de convulsão generalizada bilateral é necessária tanto para os efeitos 

benéficos quanto para os efeitos adversos de ECT.  

B. (     ) A própria ECT age como um anticonvulsivante porque sua administração está 

associada a um aumento no limiar convulsivo com o avanço do tratamento.  

C. (     ) A ECT não apresenta contraindicações absolutas, apenas situações nas quais 

um paciente corre maior risco e tem maior necessidade de monitoramento 

minucioso.  

D. (     ) O uso do lítio é considerado aceitável durante o tratamento com ECT.  
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31ª QUESTÃO – Paciente de 35 anos, sexo feminino, vem trazida por seu esposo militar. 

Conta que estivera em consulta psiquiátrica há dois meses, quando recebeu o diagnóstico 

de depressão maior e a indicação de uso de Paroxetina 20mg, com “bons resultados”. Há 

duas semanas, a sogra foi diagnosticada com câncer de mama e, desde então, a paciente 

passou a perder o sono, ficar ansiosa, agitada, e a se preocupar em demasia com a 

organização de qualquer coisa. Tem levantado de madrugada para fazer a limpeza de 

casa. Os pensamentos parecem-lhe acelerados. Esposo afirma que o relato da paciente 

procede e o que mais lhe chama a atenção é que ela “tem falado demais”, “atropelado os 

pensamentos”, “desatenta ao que o outro diz”, “se ocupando muito da limpeza da casa” e 

comprado coisas “aparentemente desnecessárias”.   
 

Sobre o quadro clínico apresentado pela paciente e seu tratamento é INCORRETO 

afirmar:  
 

A. (      ) Antipsicóticos de primeira geração apresentam baixa eficácia para o tratamento 

da mania aguda.  

B. (      ) Antipsicóticos atípicos apresentam início de ação mais rápida se comparados 

aos estabilizadores do humor clássicos – lítio, divalproato e carbamazepina.  

C. (      ) Antidepressivos devem ser reduzidos, em oposição à descontinuação súbita, 

para minimizar os efeitos de abstinência e prevenir a piora súbita da 

instabilidade do humor.  

D. (      ) Benzodiazepínicos poderiam ser agentes coadjuvantes aceitáveis para se iniciar 

visando ao sono, à ansiedade e à agitação da paciente.  

 

32ª QUESTÃO – Sobre o uso de psicofármacos na gravidez e lactação é CORRETO 

afirmar:  
 

A. (      ) A maior parte dos medicamentos psicoativos não é excretada no leite materno.  

B. (      ) Durante a gestação, é preferível o uso de antipsicóticos típicos de baixa potência 

àqueles de alta potência.  

C. (      ) Valproato está associado a uma variedade de defeitos do tubo neural, incluindo 

espinha bífida e anencefalia.  

D. (      ) Sintomas de abstinência autonômica não ocorrem em recém-nascidos cujas 

mães usavam antidepressivos tricíclicos.  
 

33ª QUESTÃO – Analise as assertivas abaixo, assinalando se é verdadeiro (V) ou falso 

(F) o que se afirma sobre as perícias em psiquiatria forense:   
 

(     )  A avaliação da imputabilidade penal é sempre retroativa.  

(     ) O diagnóstico de doença mental grave por si só implica que o agente é 

inimputável, sob o ponto de vista penal. 

(     ) A lei brasileira prevê duplo critério para considerar um agente inimputável: o 

cronológico e o biopsicológico.  

(     ) A interdição é um processo legal de proteção ao paciente. Dessa forma, deve 

ser o mais restritiva possível.  

(     ) A incapacidade laboral decorrente de transtorno mental implica incapacidade 

para os atos da vida civil. 
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De acordo com as afirmações, assinale a sequência CORRETA na ordem de cima para 

baixo: 
 

A. (      ) F, V, V, F, V.  

B. (      ) F, V, F, V, F.  

C. (      ) V, F, F, V, V.  

D. (      ) V, F, V, F, F.  

 

34ª QUESTÃO – Sobre o Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) é INCORRETO 

afirmar: 
 

A. (      ) Para os indivíduos cu os sintomas de TOC  ustificam o especificador “com insight 

ausente/crenças delirantes”, esses sintomas não devem ser diagnosticados 

como um transtorno psicótico.  

B. (      ) Traços de personalidade obsessivo-compulsiva são necessários para o 

desenvolvimento do TOC.  

C. (      ) Entre adultos, homens e mulheres são igualmente afetados, mas, entre 

adolescentes, os meninos costumam ser mais afetados do que as garotas.   

D. (      ) A abordagem farmacológica padrão é iniciar o tratamento com um ISRS ou 

clomipramina e depois passar a outras estratégias farmacológicas se as drogas 

específicas serotonérgicas não forem efetivas.  

 

35ª QUESTÃO – Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um fator de risco para 

comportamento violento no hospital geral: 
 

A. (      ) Idade avançada e sexo feminino.  

B. (      ) História prévia de automutilação. 

C. (      ) Pertencer a grupos minoritários.   

D. (      ) Condições agudas que acometem o sistema nervoso central. 
 

36ª QUESTÃO – Avalie as afirmações abaixo acerca do transtorno do espectro autista 

(TEA): 
  

I. Os fatores pré-natais mais significativos associados ao TEA são idade materna e 

paterna avançada no momento do nascimento do bebê, hemorragia gestacional 

materna, diabetes gestacional e bebê primogênito. 

II. Os fatores de risco perinatais incluem trauma no nascimento, peso baixo ao nascer, 

baixo índice de Apgar no quinto minuto e hiperbilirrubinemia. 

III. Sob o ponto de vista cognitivo, frequentemente crianças com TEA têm mais 

habilidade nas tarefas que exigem raciocínio verbal que nas tarefas visuais. 
 

 stá CORRETO apenas o que se afirma em: 
 

A. (      ) Todas as assertivas estão corretas.  

B. (      ) II, apenas.  

C. (      ) I e II, apenas. 

D. (      ) II e III, apenas.  
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37ª QUESTÃO – Esposa de militar, 55 anos, relata que há alguns anos vem sendo 

invadida por diversas aranhas pequeninas, com piora após passar por isolamento social 

frente à pandemia da COVID-19. Apesar dessa preocupação intensa e inquestionável de 

se apresentar com o corpo com vários aracnídeos (ela mostrou diversas fotos de celular 

em que não se evidenciavam aracnídeos), estava orientada no tempo e espaço, tinha o 

discurso organizado, mantinha-se a par de acontecimentos, notícias, acordava cedo para 

arrumar sua casa e não tinha sintomas depressivos. Era cordial, empática e afetiva, 

denotando vontade de viajar a lazer e retomar contato com familiares, após vacinação 

para COVID-19, dentro de requisitos de segurança sanitária e uso de máscaras. 

Entretanto as inúmeras tentativas de se livrar dos pequenos aracnídeos (banhos 

demorados, uso de esponjas de aço, álcool gel) provocaram escoriações infectadas em 

pernas e braços, fazendo com que se encaminhasse o serviço de Dermatologia do HPM.  
 

De acordo o caso acima, é CORRETO afirmar que a paciente apresenta:  
 

A. (      ) Delírio de Cotard. 

B. (      ) Delírio de Ekbom.  

C. (      ) Delírio de Clerambaud.  

D. (      ) Delírio cenestopático.  

 

38ª QUESTÃO – Militar, 35 anos, natural e procedente de Belo Horizonte, sem 

antecedentes psiquiátricos é encaminhado à Clínica Psiquiátrica do HPM pelo médico do 

Pronto Atendimento, após denotar preocupação excessiva, insônia inicial, irritabilidade, 

queda do rendimento laboral, que se iniciaram após internação há 40 dias da esposa em 

CTI por COVID-19. Ele se encontrava assintomático, com dois exames negativos RT-PCR 

para COVID-19.  

Relatou que se sentia pior há 30 dias e que com o passar dos dias se sente melhor, 

especialmente após a extubação da esposa, já conseguindo se distrair com atividade 

física e filmes. Mesmo assim, exibe irritabilidade que o incomoda bastante. Não apresenta 

humor deprimido, anedonia ou sintomas físicos de ansiedade. Paciente foi orientado ao 

uso de alprazolam 0,25mg, se necessário, e a técnicas de relaxamento.  
 

O diagnóstico CORRETO apresentado pelo militar, segundo o DSM-5, é: 
 

A. (      ) Transtorno de estresse pós-traumático. 

B. (      ) Transtorno de estresse agudo. 

C. (      ) Transtorno de ansiedade generalizada. 

D. (      ) Transtorno de adaptação com ansiedade.  

 

39ª QUESTÃO – Militar, sexo masculino, 30 anos, chegou ao Ambulatório de Crise da 

Clínica Psiquiátrica do HPM (CLIPS), trazido por militares de seu Batalhão. Disse, de 

forma áspera, que, trabalhando como motorista de viatura, precisou agredir o vizinho, que 

teve ferimentos leves, pois esse tinha colocado um sistema de som, que lhe controlava, 

mesmo à distância, divulgando suas atitudes secretas e íntimas para toda vizinhança. 

Militar já fazia uso de olanzapina há quatro anos, mas há três meses tinha interrompido o 

uso. Foi detido em um batalhão da Polícia Militar e foi considerado inimputável pela 

autoridade judicial.  
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Quanto às medidas jurídico-periciais posteriores à inimputabilidade, é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. (      ) O paciente será absolvido e receberá uma medida de segurança a ser cumprida 

em hospital, em regime de internação psiquiátrica. 

B. (      ) Os critérios da determinação da forma de tratamento se baseiam na gravidade 

do delito e da natureza da pena (reclusão ou detenção). 

C. (      ) O tratamento tem caráter obrigatório e duração mínima de um a três anos, de 

acordo com as circunstâncias do delito e da decisão do juiz. 

D. (      ) Findo o prazo mínimo, o paciente será submetido a exame de cessação de 

periculosidade. 

 

40ª QUESTÃO – Quanto à indicação de eletroconvulsoterapia (ECT) para os quadros 

psiquiátricos é INCORRETO afirmar:  

 

A. (      ) Na esquizofrenia, considera-se que pacientes com o transtorno com sintomas 

positivos acentuados, catatonia ou sintomas afetivos sejam bem mais propensos 

a responder à ECT. 

B. (      ) A ECT também pode ser o tratamento indicado para gestantes deprimidas 

suicidas que precisam de tratamento e não podem ser medicadas. 

C. (      ) A ECT é eficaz para transtorno de sintomas somáticos, transtornos da 

personalidade e transtornos de ansiedade. 

D. (      ) A ECT pode ser indicada em adolescentes gravemente deprimidos e suicidas, 

que podem ter menos probabilidade de responder a fármacos antidepressivos do 

que adultos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte aqui 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RASCUNHO – GABARITO DO CANDIDATO 
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