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PROVA OBJETIVA 

MÉDICO / ÁREA: PSIQUIATRIA 

 

Leia atentamente as INSTRUÇÕES: 

1. Confira seus dados e assine no Gabarito. 

2. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao recebe-la, 

confira o caderno de provas com muita atenção. 

3. Sua prova tem 60 questões, com 5 alternativas cada. 

4. Preencha toda a área do Gabarito correspondente à alternativa de sua escolha, com 

caneta esferográfica (tinta preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, 

ou rasuradas, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no Gabarito 

poderão ser anuladas. 

5. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá 

fazer nenhuma interferência. 

6. A prova será realizada com duração máxima de 4 (quatro) horas, incluído o tempo 

para o preenchimento do Gabarito. 

7. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) 

hora após o seu início. 

8. O candidato poderá retirar-se da sala levando consigo o caderno da prova objetiva 

somente no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário 

determinado para o término da prova. 

9. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o Gabarito 

preenchido e assinado. 

10. Os 3 (três) últimos candidatos que realizarem a prova deverão permanecer na sala 

para acompanhar o fechamento do envelope contendo os Gabaritos dos candidatos 

presentes e ausentes e assinar a ata de sala atestando que o envelope foi 

devidamente lacrado. 

 

BOA PROVA! 
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LINGUA PORTUGUESA 

 

Esta noite a onça atacará 

A menina Ruth tremia de medo: o dia terminava e 

a noite se aproximava. Mas não era medo do 

escuro, pois já estava acostumada a viver no 

escuro. Criada na mata, todos os sons lhe eram 

peculiares e aquele mundo de terra selvagem com 

muito verde, era seu lar. Nem sabia se estava no 

Brasil, nem sabia se estava na Bolívia, tamanha a 

distância daquele seringal de tudo que se movesse 

a gasolina ou a óleo diesel. 

Seu medo era interno: da mãe querida, por sua 

enfermidade que a cada dia roubava-lhe as forças e 

definhava o corpo da maior amiga e incentivadora. 

E do pai, que praticamente com ela não falava mas 

vociferava, resmungava e intimidava. Era um 

homem crente, mas era um homem da mata, onde 

valia a lei da selva nos relacionamentos – em todos 

eles: pouca fala, muita intimidação, quem sabe até 

por defesa. No meio das feras o homem 

transformava-se em uma delas aos poucos. 

Com filhos pequenos, com Ruth, seis, a mãe 

procurava os últimos instantes de vida para 

ensinar-lhe tudo: cozinhar, cuidar das crianças, da 

casa, mexer com o fogo, remendar o fogão de barro 

que ela mesmo enfraquecida fizera, cuidar dos 

cachorros e caçar. 

“É assim que se caça, minha filha”. Deitada a 

maior parte do tempo, a enferma Emília repassava 

à menina Ruth – de pouco mais de 10 anos, como 

ela deveria fazer na prática, senão, ninguém 

comeria naquele dia ou quem sabe, naquela 

semana. 

...O pai levantava cedo, ainda escuro, colocava a 

poronga na cabeça e se emaranhava na mata 

fechada para colher látex. Poronga é a lamparina 

acreana, um capacete segurando a única forma de 

luminosidade possível ali. 

 
BORGES FILHO, Jáder. Faith & Book: crônicas e situações que vivi... São José 

dos Campos, 2015, pp. 125-126. 

 

1. Na crônica “Esta noite a onça atacará”, o autor 

relata a história de uma menina na convivência do 

seu lar. Que verdade condiz com o relato da história? 

a) A menina tremia de medo do escuro, quando 

o dia terminava e a noite se aproximava. 

b) O medo da menina era da mãe, que, além de 

enferma, era calada e praticamente não 

conversava com ela. 

c) A menina tinha no pai uma sustentação, 

sobretudo pelos muitos conselhos que o 

velho, seu melhor amigo, lhe dava. 

d) A menina tinha medo tão somente da onça, 

que vociferava e resmungava durante a 

noite. 

e) A menina era um dentre os seis filhos do 

casal: a mãe era sua melhor amiga, enquanto 

que o pai com ela pouco falava. 

 

2. Nos detalhes do trecho da obra de Jáder Borges, 

que ideia se enquadra no enredo: 

a) O pai de família faleceu jovem, deixando 

mãe e filhos a sofrer. 

b) A família de Ruth habitava na região da 

Bolívia, e disso não havia dúvidas. 

c) A família de Ruth habitava na região do 

Brasil, próximo da cidade. 

d) Por inferência, Ruth morava com sua família 

em terras indefinidas, se da Bolívia ou do 

Brasil. 

e) Ruth tinha uma filha, que se chamava 

Emília, além de outros cinco filhos. 

 

3. No texto, o trecho “O pai levantava cedo, ainda 

escuro, colocava a poronga na cabeça e se 

emaranhava na mata fechada para colher látex”, 

poderia ser reescrito, sem prejuízo do sentido 

original, assim: 

a) O pai levantava de madrugada, ainda escuro, 

colocava a poronga na cabeça e se 

emaranhava na mata aberta para colher o 

leite da seringa. 

b) O pai levantava cedo, de madrugada, 

colocava a poronga na cabeça e entrava na 

mata cerrada para coletar látex. 

c) O pai levantava cedo da noite, ainda escuro, 

colocava a mochila na cabeça e se 

emaranhava na mata fechada para despejar 

látex. 

d) O pai acordava cedo, já claro, colocava a 

poronga na cabeça e se emaranhava na mata 

fechada para colher látex. 

e) O pai levantava tarde, ainda escuro, 

colocava a mochila na cabeça e se 

entranhava na mata cerrada para colher 

látex. 

 

4. Quanto à produção dos segmentos consonantal e 

vocálico, temos que: 

I. As vogais são sons produzidos com o 

estreitamento da cavidade oral devido à 

aproximação do corpo da língua e do palato 

sem que haja fricção de ar. 

II. Na identificação e descrição das vogais usam-

se, como parâmetros, o avanço ou recuo e 

altura do corpo da língua e a presença ou 

ausência de protrusão labial. 

III. Não temos um aparelho especial para a fala; 

produzimos os fonemas servindo-nos de 

órgãos do aparelho respiratório e da parte 

superior do aparelho digestivo, que 

secundariamente se adaptam às exigências da 

comunicação. 
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IV. Os sons utilizados no exercício da linguagem 

humana são vibrações com frequências, 

intensidades e durações características, 

produzidas por uma coluna de ar em 

movimento, iniciado nos pulmões, na fase 

expiratória do processo de respiração, 

percorre o chamado aparelho fonador, 

finalizando-se na cavidade nasal. 

 

Julgue as proposições acima e marque uma 

alternativa correta abaixo: 

a) Está correto apenas o que se afirma em I, II 

e III. 

b) Está correto apenas o que se afirma em I, II 

e IV. 

c) Está correto apenas o que se afirma em III e 

IV 

d) Está correto apenas o que se afirma em II e 

III. 

e) Está correto o que se afirma em todas as 

proposições. 

 

5. A regência nominal e verbal está CORRETA na 

alternativa: 

a) Prefiro um cão vivo a um leão morto. 

b) Depois do expediente, voltei a farmácia. 

c) Prefiro futebol à basquete. 

d) Assisti aquele filme pela segunda vez. 

e) Minha falta aquela missão implicou 

reprovação. 

 

6. Assinale a alternativa em que NÃO se usa o sinal 

indicador de crase: 

a) O cantor chegará as quatro horas da tarde. 

b) Fizemos a viagem a cavalo. 

c) Minha falta a aula nem foi percebida pelos 

colegas. 

d) Comprei uma bicicleta a vista. 

e) A posse dos novos servidores ocorrerá 

amanhã as 14 horas. 

 

7. Assinale a alternativa em que todas as palavras 

devem ser acentuadas graficamente: 

a) facil – torax – neutron – afavel 

b) mediuns – foruns – rubrica – Biblia 

c) lapis – germens – polens – juri 

d) hipotalamo – acordeon – reptil – Bujari 

e) caracter – jurado – estavam – fosseis 

 

8. Assinale a alternativa que completa, correta e 

respectivamente, as lacunas, e complete-as: 

 

A _______ da Câmara dos Deputados durou mais de 

12 horas, e foi aprovada a ______ da área de terra 

aos índios. Mesmo assim, o litígio ainda foi parar na 

______ judiciária da Justiça Federal. 

 

 

a) sessão – seção – cessão 

b) seção – sessão – cessão 

c) cessão – seção – sessão 

d) sessão – cessão – seção 

e) seção – cessão – sessão 

 

9. A frase em que o uso (ou não uso) do sinal de 

crase está CORRETO é: 

a) O candidato falou à uma multidão de 

eleitores. 

b) A posse dos novos servidores será as dez 

horas de amanhã. 

c) Os bancos fecharão as 14 horas. 

d) Em resposta à inquirição, João disse: à 

acusação cabe o ônus da prova. 

e) O expediente de trabalho é de 08h00 às 

12h00. 

 

10. Assinale a alternativa com a frase CORRETA 

quanto à acentuação: 

a) Somente alcança a perfeição quem prática a 

ação constantemente. 

b) A pratica é diferente da teoria. 

c) Minha mãe sempre pacifica seus filhos. 

d) Não público meus artigos, apenas imprimo. 

e) Não gosto de frequentar locais publicos. 

 

 

INFORMÁTICA 

 

11. Marque abaixo a alternativa que informa as teclas 

de atalho para bloquear a tela no Microsoft Windows 

8, na sua versão em português. 

a) "Windows"+B 

b)  Ctrl+B 

c) "Windows"+L 

d) Alt+B 

e) "Windows"+E 

 

 

12.  No Microsoft Windows 8, qual a configuração 

padrão para instalação de atualizações? 

a) Procurar atualizações, mas permitir que se 

escolha quando baixá-las e instalá-las. 

b) Nunca verificar se há atualizações. 

c) Baixar atualizações, mas permitir que se 

escolha quando instalá-las. 

d) Instalar atualizações automaticamente. 

e) Baixar atualizações apenas quando o 

computador não estiver em uso. 

 

13.  No programa Microsoft Word 2013, na sua 

versão em português, as teclas de atalho para alinhar 

a esquerda, centralizar, alinhar a direita e justificar 

respectivamente são: 
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a) ctrl+A, ctrl+C, ctrl+D, ctrl+J 

b) ctrl+Q, ctrl+E, ctrl+G, ctrl+J 

c) ctrl+E, ctrl+C, ctrl+G, ctrl+T 

d) ctrl+L, ctrl+M, ctrl+D, ctrl+U 

e) ctrl+W, ctrl+U, ctrl+R, ctrl+K 

 

14.  Na versão em português do Microsoft Excel 

2013, uma célula com o valor 10 digitado nela, ao ter 

o seu formato de número alterado de "Geral" para 

"Moeda", como será apresentado o seu valor a partir 

dessa alteração?  

a) $ 10,00 

b) $ 10 

c) 10,00 R$ 

d) R$ 10,00 

e) 10 R$ 

 

15.  No Microsoft Power Point 2013, em sua versão 

em português, existe a possibilidade de iniciar a 

apresentação de slides do início ou a partir do slide 

atual, quais seriam as teclas de atalho destas opções 

respectivamente? 

a) Shift+F5 e F5 

b) F6 e Shift+F5 

c) F6 e Shift+F6 

d) F6 e Ctrl+F6 

e) F5 e Shift+F5 

 

16.  Qual a utilidade da memória RAM em um 

computador? 

a) Aumentar a velocidade de processamento do 

processador. 

b) Substituir o disco rígido do computador. 

c) Amenizar a queda de desempenho da troca 

de dados entre processador e disco rígido. 

d) Aumentar o tempo de comunicação entre o 

processador e o HD, aumentando assim o 

tempo de processamento dos dados de um 

programa. 

e) Guardar todos os dados que o usuário salva 

no computador. 

 

17.  Navegadores de internet normalmente utilizam 

arquivos chamados "Cookies", qual a utilidade 

deles? 

a) Guardar informações temporárias do 

usuário. 

b) Filtrar os spans do seu e-mail.  

c) Ajudar a proteger o seu computador de vírus 

pela internet, não permitindo baixá-los. 

d) Armazenar todos os links que o usuário já 

acessou naquele navegador. 

e) Realizar downloads mais rápidos. 

 

18.  Na versão em português do Microsoft Excel 

2013, supondo-se que as células A1, A2 e A3 tenham 

valores iguais a 5, 10 e 15 respectivamente, o que 

seria apresentado na célula A4 se esta possui a 

fórmula abaixo? 

Fórmula: 

=SE ( (A2+A1) = A3; A1+A2*A3; A1*A2+A3) 

a) 225 

b) 65 

c) 125 

d) 155 

e) 30 

 

19.  No Microsoft Power Point 2013, em sua versão 

em português, qual a utilidade da opção "Usar Modo 

de Exibição do Apresentador"? 

a) É utilizado para apresentar os slides em tela 

inteira em um monitor ou saída de vídeo, 

enquanto em outro monitor ou saída de 

vídeo apresentar uma tela mais detalhada, 

com slides, tempo e anotações. 

b) É utilizado para apresentar os slides de 

forma automática, sem a necessidade do 

apresentador ficar dando comandos para 

mudar de slide sempre que necessário. 

c) É utilizado para o apresentador gravar sua 

apresentação no computador e depois gerar 

um vídeo que pode ser compartilhado nas 

redes sociais. 

d) É utilizado para o apresentador gravar 

áudios durante os seus testes de 

apresentação, para assim no momento da 

apresentação em vez de falar novamente 

toda a apresentação, ele toca os seus áudios 

pré-gravados. 

e) É utilizado para exibir os slides 

publicamente na internet. 

 

20.  No Microsoft Windows 8, qual o atalho para 

acessar de forma rápida o botão liga/desliga? 

a) "Windows"+L 

b) "Windows"+I 

c) "Windows"+F 

d) CTRL+L 

e) CTRL+M 

 
 

LEGISLAÇÃO 

 

21. Segundo o art. 33, da Lei 8.112/1990, são formas 

de vacância, exceto: 

a) Exoneração. 

b) Falecimento. 

c) Aposentadoria. 

d) Promoção. 

e) Nomeação. 

 

22.  Tendo em vista o disposto no art. 5º, da Lei 

8.112/1990, é requisito para investidura em cargo 

público, exceto: 
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a) Estar em pleno gozo dos direitos políticos. 

b) Ter aptidão física e mental. 

c) Ser de baixa renda. 

d) Possuir nível de escolaridade exigido para o 

exercício do cargo. 

e) Estar quite com as obrigações militares e 

eleitorais. 
 

23.  Considerando o art. 116, da Lei 8.112/1990, qual 

das alternativas abaixo não é um dever do servidor? 

a) Zelar pela economia do material e a 

conservação do patrimônio público. 

b) Manter conduta compatível com a 

moralidade administrativa. 

c) Atender com presteza às requisições para a 

defesa da Fazenda Pública. 

d) Praticar usura sob qualquer de suas formas. 

e) Tratar com urbanidade as pessoas. 
 

24.  Qual é proporção do Pessoal Técnico-

Administrativo na composição do Conselho 

Universitário da Universidade Federal do Acre, de 

acordo com o que costa em seu Estatuto? 

a) 4%. 

b) 13%. 

c) 50%. 

d) 12%. 

e) 25%. 
 

25.  De acordo com a Lei 11.091/2005, qual das 

alternativas abaixo é a correta? 

a) Os percentuais do Incentivo à Qualificação 

não são acumuláveis e serão incorporados 

aos respectivos proventos de aposentadoria e 

pensão. 

b) Os cargos do Plano de Carreira são 

organizados em 6 (seis) níveis de 

classificação, A, B, C, D, E e F. 

c) A mudança de nível de capacitação e de 

padrão de vencimento acarretará mudança 

de nível de classificação. 

d) Não será instituído Incentivo à Qualificação 

ao servidor que possuir educação formal 

superior ao exigido para o cargo de que é 

titular. 

e) A liberação do servidor para a realização de 

cursos de Mestrado e Doutorado não está 

condicionada ao resultado favorável na 

avaliação de desempenho. 
 

26. Considerando o art. 13, da Lei 8.112/1990, a 

posse ocorrerá no prazo de quantos dias, contados da 

publicação do ato de provimento? 

a) 45 dias. 

b) 15 dias. 

c) 20 dias. 

d) 10 dias. 

e) 30 dias. 

27. Quais das alternativas abaixo é uma forma de 

provimento, de acordo com o art. 8, da Lei 

8.112/1990: 

a) Posse em cargo inacumulável. 

b) Reversão. 

c) Posse. 

d) Vacância. 

e) Aposentadoria. 

 

28. Considerando o art. 8º, da Lei 11.091/2005, quais 

das afirmativas abaixo são atribuições gerais do 

Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação? 

 

I. Planejar, organizar, executar ou avaliar as 

atividades inerentes ao apoio técnico-

administrativo ao ensino. 

II. Planejar, organizar, executar ou avaliar as 

atividades técnico-administrativas inerentes à 

pesquisa e à extensão nas Instituições 

Federais de Ensino. 

III. Executar tarefas específicas, utilizando-se de 

recursos materiais, financeiros e outros de 

que a Instituição Federal de Ensino disponha, 

a fim de assegurar a eficiência, a eficácia e a 

efetividade das atividades de ensino, pesquisa 

e extensão das Instituições Federais de 

Ensino. 

IV. Cumprir as ordens superiores, exceto quando 

manifestamente ilegais. 

 

a) Somente a I, II e IV. 

b) Todas as afirmativas. 

c) Somente a I e III. 

d) Somente a I, II e III. 

e) Somente a II e IV. 

 

29. Qual a pena aplicável ao servidor pela Comissão 

de Ética, mencionada no Decreto 1.171/1994: 

a) Cassação. 

b) Suspensão. 

c) Advertência. 

d) Demissão. 

e) Censura. 

 

30. A Comunidade Acadêmica da Universidade 

Federal do Acre, conforme seu Estatuto, se constitui 

por: 

a) Docentes e Discentes, somente. 

b) Docentes e Servidores Técnico-

Administrativos, somente. 

c) Por Docentes, Discentes, Servidores 

Técnico-Administrativos e Comunidade 

Externa. 

d) Discentes, somente. 

e) Docentes, Discentes e Servidores Técnico-

Administrativos. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

31. (Kaplan e Sadock. Compêndio de Psiquiatria, 11 

ed, 2017, pag. 989). O carbonato de lítio é um dos 

principais medicamentos estabilizadores de humor. 

Seu uso exige um controle clínico rigoroso, pelo 

risco de possíveis efeitos colaterais. Os exames 

iniciais necessários iniciais para o seu uso são  

a) Eletrocardiograma, ultrassonografia 

hepática, tomografia de crânio e TSH.  

b) TSH, eletrocardiograma, hemograma, TGO, 

TGP, Gama-GT, fosfatase alcalina.  

c) Litemia, TSH, eletrocardiograma, 

hemograma, glicemia, ureia e creatinina.  

d) Litemia, TSH, TGO e TGP, ureia e 

creatinina.  

e) Litemia, TSH, TGO e TGP.         

 

32. (Kaplan e Sadock. Compêndio de Psiquiatria, 11 

ed, 2017, pag. 380-384). Uma estudante de 

odontologia, 20 anos, procura atendimento com o 

seguinte quadro: tristeza, “falta de prazer”, 

desesperança, baixa concentração, insônia, além de 

falta de energia e cansaço fácil com as atividades 

acadêmicas. Estes sintomas persistem na maior parte 

do dia, na maioria dos dias, sendo observado desde 

o início da faculdade. Seus colegas de classe 

reclamam do seu mau-humor constante. Diz, 

também, que sempre foi assim, mais “pra baixo”, e 

tem dificuldade em ver graça nas coisas que 

aconteciam ao seu redor. Apesar disso, consegue 

desempenhar sua função familiar e no trabalho com 

pouco prejuízo funcional. Não apresenta alterações 

no apetite ou na libido e nem agitação psicomotora. 

Não existem causas clínicas para esse quadro nem 

outros sintomas psicopatológicos. O diagnóstico do 

quadro acima é  

a) Transtorno depressivo recorrente   

b) Transtorno depressivo e recorrente menor. 

c) Transtorno depressivo breve.  

d) Transtorno depressivo maior leve.  

e) Transtorno afetivo maior moderado.  

 

33. (Kaplan e Sadock. Compêndio de Psiquiatria, 11 

ed, 2017, pag. 684).  No tratamento farmacológico 

para a cessação do tabagismo, a forma que apresenta 

os melhores índices de abandono do hábito de fumar 

e o fármaco considerado como o de segunda escolha 

são, respectivamente  

a) vacina de nicotina; fármaco de segunda 

escolha: bupropiona.  

b) terapia comportamental; fármaco de segunda 

escolha: bupropiona.  

c) Bupropiona; fármaco de segunda escolha: 

clonidina. 

d) adesivos de nicotina; fármaco de segunda 

escolha: bupropiona.  

e) associação de adesivos de nicotina e 

bupropiona; fármaco de segunda escolha: 

nortriptilina. 

 

34. (Kaplan e Sadock. Compêndio de Psiquiatria, 11 

ed, 2017, pag. 750). O diagnóstico do transtorno de 

personalidade “borderline" é um desafio clínico. 

Sobre esse tema, considere as seguintes afirmativas:  

 

1. No transtorno de personalidade borderline, a 

autoagressão é um sintoma comum.  

2. Um padrão de relacionamentos interpessoais 

instáveis e intensos caracterizado pela 

alternância entre extremos de idealização e 

desvalorização não está presente nos critérios 

diagnósticos deste transtorno, sendo mais 

esperado dentro do transtorno afetivo bipolar.  

3. Transtorno de personalidade “borderline” é 

duas vezes mais comum em mulheres do que 

nos homens. 

 

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.  

b) Somente a afirmativa 2 são verdadeiras.  

c) Somente as afirmativas 1 e 3 são 

verdadeiras.  

d) Somente as afirmativas 2 e 3 são falsas.  

e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 

35. (Stahl. Psicofarmacologia, 4 ed, 2016, pag. 129). 

O bloqueio da dopamina na via nigroestriatal é 

responsável por qual efeito colateral?  

a) Síndrome extrapiramidal.  

b) Aumento da prolactina.  

c) Sintomas negativos da esquizofrenia.  

d) Sintomas positivos da esquizofrenia.  

e) Perda de peso.  

 

36. (Kaplan e Sadock. Compêndio de Psiquiatria, 11 

ed, 2017, pag. 1029-1030). A clozapina é o 

antipsicótico de escolha para o tratamento da 

esquizofrenia refratária. Sobre sua farmacologia e 

uso clínico, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A clozapina é mais eficaz que os demais 

antipsicóticos, por bloquear os receptores da 

dopamina D2 com maior potência e 

afinidade.  

2. O ganho de peso é um efeito adverso comum 

na clozapina, bem como a sialorreia, 

enquanto a miocardite é menos comum, 

porém potencialmente fatal.  

3. Devido ao risco de agranulocitose, deve-se 

indicar a solicitação de hemogramas seriados, 

com controle de leucócitos, no início do 

tratamento com clozapina.  

4. A alta potência no bloqueio dos receptores 

D2 na via estriatal da dopamina poderia 
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explicar sua menor incidência de síndrome 

extra-piramidal (SEP).  

 

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.  

b) Somente as afirmativas 1 e 4 são 

verdadeiras.  

c) Somente as afirmativas 2 e 3 são 

verdadeiras.  

d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são 

verdadeiras.  

e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

37. (Kaplan e Sadock. Compêndio de Psiquiatria, 11 

ed, 2017, pag. 1020-1021). Qual associação de 

substâncias deve ser evitada devido a uma interação 

medicamentosa do citocromo CYP450 via 3A4?  

a) Fluoxetina e Amitriptilina.  

b) Fluvoxamina e diazepam.  

c) Sertralina e varfarina.  

d) Citalopram e lítio.  

e) Escitalopram e metroprolol. 

 

38. (Kaplan e Sadock. Compêndio de Psiquiatria, 11 

ed, 2017, pag. 379). No tratamento de manutenção 

do transtorno afetivo bipolar, o medicamento que 

deve ter suas doses elevadas lentamente para evitar 

o efeito colateral de erupções cutâneas graves, é:  

a) Ácido valproico 

b) Oxcarbazepina 

c) Carbamazepina  

d) Lamotrigina 

e) Lítio 

 

39. (Kaplan e Sadock. Compêndio de Psiquiatria, 11 

ed, 2017, pag. 542). Dentre os agentes 

farmacológicos usados no tratamento da insônia, 

aquele cujo mecanismo principal de ação seja o 

efeito agonista nos receptores de melatonina é o:  

a) Diazepam 

b) Triazolam 

c) Ramelteon 

d) Trazodona 

e) Zolpidem 

 

40. (Kaplan e Sadock. Compêndio de Psiquiatria, 11 

ed, 2017, pag. 1163). A medicação considerada 

como primeira linha no controle de irritabilidade 

grave em crianças e adolescentes portadores do 

espectro autista é:  

a) Valproato.  

b) Lamotrigina.  

c) Olanzapina. 

d) Risperidona.  

e) Metilfenidato. 

 

41. (Kaplan e Sadock. Compêndio de Psiquiatria, 11 

ed, 2017, pag. 378 - 379). Uma estudante de 

medicina de 21 anos foi trazida por familiares ao 

setor médico da universidade por apresentar 

irritabilidade intensa. Há 30 dias tem ficado 

progressivamente mais agitada, dormindo menos 

que o normal. Há 1 semana, saiu da casa dos pais, foi 

morar em casas de amigas, trocando frequentemente 

de local, por “brigas” e discussões. Passou a 

frequentar festas diárias durante esta semana e faltou 

todas as aulas na universidade. Durante este período, 

fez várias compras (roupas, maquiagens e joias), 

com gastos excessivos, contraindo dívida de 20 

salários-mínimos. Relato de que há 4 meses, iniciou 

tratamento para depressão com venlafaxina por 

quadro de depressão maior. Durante a avaliação, 

nega ter qualquer problema e afirma que nunca se 

sentiu tão bem em toda a sua vida. Porém, percebe-

se que tem uma fala rápida, mudando de assunto com 

frequência, e apresenta oscilação bruscas de humor, 

com choro fácil associado a agitação psicomotora. 

Qual a melhor conduta indicada para o caso acima?  

a) Descontinuar a venlafaxina de forma 

progressiva e indicar tratamento 

ambulatorial em ambulatório especializado 

em psiquiatria.  

b) Descontinuar a venlafaxina, iniciar 

carbonato de lítio e Olanzapina, e discutir 

possibilidade de internação hospitalar, 

podendo ser encaminhamento para um setor 

emergência psiquiátrica.  

c) Aumentar a dose de venlafaxina, associar 

zolpidem, para melhorar o sono e indicar 

tratamento ambulatorial em ambulatório 

especializado em psiquiatria.   

d) Suspender todas as medicações, e liberar a 

paciente para casa com indicação de 

tratamento exclusivo com psicoterapia. 

e) Descontinuar a venlafaxina de forma 

progressiva, iniciar lamotrigina para controle 

da mania aguda, e discutir possibilidade de 

internação hospitalar, podendo ser 

encaminhamento para um setor emergência 

psiquiátrica.  

 

42. (Kaplan e Sadock. Compêndio de Psiquiatria, 11 

ed, 2017, 2017, pag. 378 - 379). Um homem, 27 

anos, é levado até o Pronto Socorro por policiais. Ele 

encontrava-se perambulando pelas ruas e abordando 

pessoas na rua, pedindo dinheiro ou comida, afirma 

não se lembrar quem é. Diz que, há 

aproximadamente um mês, despertou nas ruas do 

Rio Branco, Acre, mas não sabe como chegou aqui. 

Ao exame físico, sem alterações, não se recorda de 

nada sobre sua origem ou vida prévia, mas consegue 

realizar cálculos complexos com certa facilidade, 

bem como falar algumas frases em inglês. Entre seus 

pertences, não há nenhuma identificação, mas possui 

um canhoto de passagem de ônibus de São Paulo à 
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Rio Branco, datado de um mês atrás. Qual o 

diagnóstico mais provável para esse caso?  

a) Síndrome Pós Concussional.  

b) Depressão Psicótica.  

c) Fuga Dissociativa.  

d) Transtorno de transe e possessão.  

e) Amnésia Alcoólica. 

 

43. (Dalgalarrondo. Psicopatologia e semiologia 

dos transtornos mentais, 2 ed, 2008, pag. 229) 

Durante apreciação do exame psíquico, o 

examinador avalia a psicopatologia do entrevistado. 

A tendência patológica a mentir, de modo, mais ou 

menos, voluntário e consciente, inventando histórias 

orais ou escritas, criando fatos falsos e divulgando 

para prejudicar ou depreciar alguém é conhecido 

como: 

a) Delírios primário de perseguição.  

b) Mitomania 

c) Ideias sobrevalentes.  

d) Ideias obsessivas  

e) Pseudoalucinação 

 

44. (Kaplan e Sadock. Compêndio de Psiquiatria, 11 

ed, pag. 996). As interações medicamentosas com 

Inibidores da monoaminoxidase (IMAO) são bem 

documentados na literatura, com efeitos 

potencialmente fatais quando associados com 

determinados fármacos. Qual das medicações abaixo 

tem seu uso contraindicado de forma absoluta 

(“nunca usar” de forma associada) em um 

paciente está em uso de tranilcipromina (IMAO 

irreversível)? 

a) Prometazina 

b) Bromocriptina. 

c) Meperidina.  

d) Dissulfiram.  

e) Hidralazina 

 

45. (Kaplan e Sadock. Compêndio de Psiquiatria, 11 

ed, pag. 1065 - 1072). Com relação ao uso da 

Eletroconvulsoterapia (ECT), pode-se afirmar que:  

a) Só tem atuação nos episódios depressivos 

graves e refratários.  

b) Existem diversas contraindicações absolutas 

ao ECT  

c) Não existe nenhuma eficácia sobre sintomas 

motores da Doença de Parkinson.  

d) Nunca deverá ser recomendado como 

tratamento de primeira escolha. 

e) Pode ser usado em gestantes deprimidas e 

suicidas que não podem ser medicadas com 

psicofármacos.   

 

46. (Kaplan e Sadock. Compêndio de Psiquiatria, 11 

ed, pag. 925). A Síndrome Neuroléptica Maligna é 

uma complicação potencialmente letal que pode 

ocorrer a qualquer momento no curso de um 

tratamento com antipsicóticos. Os sintomas clássicos 

são:  

a) Hipotermia e rigidez muscular.  

b) Hipertermia e hipotensão arterial.  

c) Hipotermia e agitação psicomotora.  

d) Hipertermia e Hipertensão arterial.  

e) Hipertermia e flacidez muscular. 

 

47. Estudante de enfermagem, 20 anos, sexo 

feminino, foi re-internada pela oitava vez em 

hospital clínico de sua cidade nos últimos 2 anos. 

Nas últimas duas vezes, apresentou grave infecção 

urinária e permaneceu internada por diversos dias, 

pois suas uroculturas vinham persistentemente 

positivas, apesar da antibioticoterapia adequada. 

Nesta internação, uma das técnicas de enfermagem 

do plantão noturno descobriu que a paciente buscava 

cateter contaminado já descartado no lixo e o 

colocava à noite em sua uretra propositalmente. 

Diante deste fato, o médico clínico solicitou uma 

interconsulta psiquiátrica, não sendo identificado 

nenhum possível ganho secundário neste caso. O 

diagnóstico provável é de: (Kaplan e Sadock. 

Compêndio de Psiquiatria, 11 ed, pag. 489-495): 

a) Hipocondria.  

b) Transtorno dissociativo.  

c) Transtorno conversivo.  

d) Transtorno Factício.  

e) Simulação. 

 

48. A narcolepsia é uma condição associada a 

sonolência excessiva, assim como sintomas 

auxiliares que representam a intrusão de aspectos do 

sono REM durante o estado de vigília. Os ataques 

são caracterizados por períodos recorrentes de 

necessidade irresistível de dormir, cair no sono ou 

cochilar em um mesmo dia, ocorrendo pelo menos 

três vezes por semana, por um período superior a três 

meses. Os episódios podem durar de 10 até 

20minutos, ocorrendo em momentos impróprios 

(enquanto come, dirige ou conversa). Alucinações 

hipnopômpicas e hipnogôgicas, cataplexia e 

paralisia do sono podem ocorrer. Sobre o tratamento 

desta doença pode-se dizer que: 

 

I. Um regime de cochilos forçados em um 

período especifico do dia pode auxiliar o 

doente  

II. Quando a medicação é requerida, os 

estimulantes (ex: modafinil) são os mais 

usados  

III. No geral, a doença não tem cura, mas pode-

se administrar os sintomas 

 

Quais os itens estão corretos? (Kaplan e Sadock. 

Compêndio de Psiquiatria, 11 ed, pag. 549): 

a) Apenas o I.  

b) Apenas o II.  
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c) Apenas o III.  

d) Apenas o II e o III.  

e) I, o II e o III. 

 

49. Quanto ao manejo farmacológico em um 

paciente em crise, são feitas as seguintes afirmações.  

 

I. Quando for necessário utilizar medicação 

deve-se valer do princípio da tranquilização 

máxima com mínima sedação.  

II. Pacientes que já estão em tratamento devem 

receber dose adicional da mesma medicação. 

III. Antipsicóticos de alta potência são as drogas 

habituais de escolha, que embora causem 

maiores efeitos colaterais extrapiramidais, 

estes são mais facilmente tratáveis com 

antiparkinsonianos.  
 

Quais estão corretas?  

a) Apenas I.  

b) Apenas II.  

c) Apenas III.  

d) Apenas I e II.  

e) I, II e III. 

 

50.  (Tarboda e Chalub. Psiquiatria forense, 2 ed, 

2012, pag. 139-154). Em relação a perícia de 

imputabilidade penal (marque com V as afirmações 

verdadeiras e com F as falsas).  
 

( ) A avaliação da imputabilidade é sempre 

retroativa e visa avaliar o estado do réu ao tempo 

da prática do delito.  

( ) No critério biopsicológico da Imputabilidade, 

o réu deve apresentar um transtorno mental 

quando da prática de um crime, ser inteiramente 

incapaz de entender o que fazia ou de determinar-

se conforme esse entendimento.  

( ) No Brasil, há possibilidade de semi-

imputabilidade, ou seja, aqueles que, em razão de 

transtorno mental , tinham redução da capacidade 

de entendimento ou de determinação quando da 

prática do crime. 

( ) A substituição de pena reduzida imposta ao 

semi-imputável por medida de segurança de 

tratamento psiquiátrico somente se justifica se 

houver “especial tratamento curativo”  para o 

transtorno mental que o agente apresenta.  
 

A ordem correta de preenchimento dos 

parênteses, de cima para baixo, é:  

a) F – V – V – F  

b) V – F – V – F  

c) V – V – V – V  

d) F – V – V – V  

e) V – V – F – F 

 

51. A internação hospitalar de paciente em 

tratamento pelo uso de álcool pode ser necessária 

quando o paciente apresentar: (Kaplan e Sadock. 

Compêndio de Psiquiatria, 11 ed, pag. 624 - 639) 
 

I. Condições médicas ou psiquiátricas que 

requeiram observação constante (estados 

psicóticos graves, ideação suicida ou 

homicida, debilitação ou abstinência grave).  

II. Inabilidade do paciente para cessar o uso de 

drogas.  

III. Ausência de adequado apoio psicossocial 

adequado.  
 

Quais estão corretas?  

a) Apenas I.  

b) Apenas II. 

c) Apenas III.  

d) Apenas I e II.  

e) I, II e III. 
 

52. (Kaplan e Sadock. Compêndio de Psiquiatria, 11 

ed, pag. 624 - 639). Quanto ao abuso e dependência 

do álcool, analise as afirmações que seguem.  
 

I. No uso agudo, o álcool tende a comprometer 

a atenção, memória e funções executivas.  

II. O abusador de álcool, durante o período de 

intoxicação, tende a apresentar um estado de 

confusão mental e diminuição do nível de 

atenção, bem como déficits na maioria das 

áreas cognitivas examinadas.  

III. Indivíduos que fazem uso crônico do álcool, 

porém assintomáticos do ponto de vista 

neurológico, jamais apresentam disfunções 

em áreas pré-frontais do cérebro.  
 

Quais estão corretas?  

a) Apenas I.  

b) Apenas II.  

c) Apenas III.  

d) Apenas I e II.  

e) I, II e III. 
 

53. (Kaplan e Sadock. Compêndio de Psiquiatria, 11 

ed, pag. 951). O flumazenil é um antidoto específico 

para a intoxicação agudo por ingesta de:  

a) Antidepressivos tricíclicos  

b) Inibidores seletivos de recaptação de 

serotonina 

c) Benzodiazepínicos 

d) Antipsicóticos típicos 

e) Opioides 
 

54. (Kaplan e Sadock. Compêndio de Psiquiatria, 11 

ed, pag. 707). Qual a demência mais comum?  

a) Doença de Alzheimer  

b) Demência vascular 

c) Demência fronto-temporal  

d) Demência por corpúsculos de lewy.  

e) Doença de Parkinson. 
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55. (Kaplan e Sadock. Compêndio de Psiquiatria, 11 

ed, pag. 679). Em relação ao tratamento da 

dependência por cocaína, sobre o processo de 

desintoxicação, é incorreto afirmar:  

a) É possível tentar uma abordagem 

ambulatorial, visando limitar o acesso a 

cocaína antes de decidir pela internação. 

b) A internação será sempre necessária na fase 

inicial devido a presença de importantes 

perturbações fisiológicas decorrentes da 

abstinência desta droga 

c) A maioria dos usuários não se submete de 

forma voluntária ao tratamento 

d) O combate da “enorme sensação” de fissura 

continua sendo o maior obstáculo no 

tratamento da dependência por cocaína. 

e) Para se atingir a abstinência de cocaína em 

pacientes pode exigir hospitalização total ou 

parcial, para retirá-los do contexto sociais 

nos quais eles tem facilidade de aquisição 

desta substancia 
 

56. (Kaplan e Sadock. Compêndio de Psiquiatria, 11 

ed, 2017 pag. 437-450). O Transtorno de Estresse 

pós-traumático (TEPT) é altamente incapacitante 

e de prevalência variável. Analise as afirmativas 

abaixo e assinale a alternativa correta, a respeito 

do TEPT:  
 

I. A prevalência do TEPT durante a vida é 

maior no sexo feminino (10%) em relação 

ao sexo masculino (4%). 

II. Segundo o DSM-5, para indivíduos com 

idade maior de 6 anos, o TEPT é 

caracterizado por uma série de sintomas 

que estão associados ao evento, e começam 

ou pioram depois de tal ocorrência, 

incluindo: sintomas intrusivos, sintomas 

de evitação persistentes associados ao 

evento, alterações negativas em cognições 

e humor e alterações marcantes na 

excitação e na reatividade. 

III. Segundo o DSM-5, este transtorno só 

poderá ser caracterizado se a duração dos 

sintomas for superior a seis meses. Se for 

menor, deverá ser considerado como um 

transtorno de estresse agudo. 
 

Estão corretas as afirmativas:  

a) Somente I 

b) Somente II 

c) Somente I e II 

d) Somente II e III 

e) Somente I e III 
 

57. (Kaplan e Sadock. Compêndio de Psiquiatria, 11 

ed, 2017 pag. 1347).  Embora quadros depressivos 

possuem características clínicas típicas, há 

algumas diferenças quando ocorrem entre os 

idosos. A respeito de tais diferenças não podemos 

afirmar que: 

a) Quadro depressivo de início tardio está 

associado a comorbidades ou declínio 

cognitivo 

b) Em idosos há um predomínio de sintomas 

com queixas somáticas  

c) A depressão melancólica ocorre com certa 

frequência. 

d) A escala geriátrica de depressão pode 

auxiliar na triagem e diagnóstico nestes 

casos 

e) Pseudodemência, também conhecida como 

demência verdadeira, ocorre em mais de 

50% dos casos 
 

58. (Kaplan e Sadock. Compêndio de Psiquiatria, 11 

ed, 2017 pag. 618).  Entre os transtornos abaixo, 

assinale aquele que não é mais prevalente em 

mulheres do que em homens: 

a) Tricotilomania 

b) Transtorno por uso de substancias 

c) Transtorno Dissociativo 

d) Transtorno Somatoforme 

e) Transtorno Ansioso 
 

59. (Kaplan e Sadock. Compêndio de Psiquiatria, 11 

ed, 2017 pag. 473-477). Professora universitária, 

de 34 anos, chega ao pronto socorro em cadeira 

de rodas. Avaliada pelos clínicos, foi trazida ao 

psiquiatra acompanhada de sua irmã. A 

acompanhante relata, há 3 horas atrás, após um 

grave desentendimento com o marido, a paciente 

parou de andar. Teve um desmaio, caindo da 

própria altura, e ao recobrar a consciência não se 

recorda de absolutamente nada. Já houve um 

episódio anterior. Qual é o diagnóstico mais 

provável?  

a) Transtorno somatoforme 

b) Transtorno conversivo 

c) Transtorno dissociativo 

d) Transtorno factício  

e) Transtorno ansioso 
 

60. (Kaplan e Sadock. Compêndio de Psiquiatria, 11 

ed, 2017 pag. 763-774). Na avaliação da tentativa 

de suicídio é importante investigar aspectos que 

sugiram alta intencionalidade suicida. Assinale 

entre as alternativas que descreve uma 

característica que não sugere alta 

intencionalidade suicida: 

a) Procurar ajuda após o ato 

b) Desapontamento por ter sobrevivido  

c) Método violento 

d) Baixo suporte social e familiar   

e) Planejamento detalhado 


