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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31

Assinale a opção correta acerca dos critérios utilizados para o
diagnóstico de esquizofrenia.

A Pacientes com esquizofrenia têm mais alucinações táteis,
olfativas e gustativas do que visuais.

B Em pacientes com esquizofrenia catatônica, estímulos externos
podem contribuir para a ocorrência de atividade motora
aparentemente sem sentido.

C É duvidosa a validade dos sinais e sintomas prodrômicos — os
quais são identificados geralmente retrospectivamente depois
de diagnosticada a esquizofrenia —, visto que essa doença
altera as recordações retrospectivas dos sinais e os sintomas
precoces.

D Em pacientes com esquizofrenia, as ilusões ocorrem durante as
fases prodrômicas e ativas, mas não durante os períodos de
remissão. 

E Os pacientes esquizofrênicos são desorientados
temporoespacialmente.

QUESTÃO 32

Com relação aos sinais e sintomas característicos de delirium e
demência, assinale a opção correta.

A A atenção de pacientes com demência de Alzheimer é
preservada nos estados iniciais dessa doença, ao passo que a
atenção de pacientes com demência frontotemporal é
comprometida desde o aparecimento dos primeiros sintomas
dessa doença.

B Em relação ao humor, pacientes com demência frontotemporal
apresentam apatia ou euforia, e pacientes com demência
vascular apresentam incontinência emocional.

C A procura de reafirmação e a ansiedade de um bom
desempenho são características de pacientes com delirium.

D Os déficits cognitivos são generalizados tanto em pacientes
com demência de Alzheimer como em pacientes com demência
vascular.

E O curso dos sintomas de pacientes com demência vascular tem
períodos de flutuação e de deterioração progressiva.

QUESTÃO 33

A respeito das doenças e dos medicamentos que podem causar
depressão e mania, assinale a opção correta.

A A síndrome de Cushing e o hipertireoidismo podem causar
depressão.

B O carcinoma de pâncreas e os meningiomas podem causar
depressão e mania.

C O traumatismo craniano pode causar depressão.

D A esclerose múltipla e a hemorragia subaracnoide podem
causar depressão e mania. 

E A cinarizina e a cimetidina podem causar depressão e mania.

QUESTÃO 34

Considerando que, nas emergências psiquiátricas, é comum a
presença de pacientes com síndromes e transtornos decorrentes do
uso de álcool e outras drogas, assinale a opção correta.

A A fim de prevenir a ocorrência de complicações neurológicas,
o paciente com síndrome de abstinência do álcool deve ser
medicado com 300 mg de tiamina intramuscular durante
quatro dias. 

B Em mais de 90% dos casos, as convulsões relacionadas à
abstinência alcoólica ocorrem entre 7 e 48 horas após a
ingestão da última dose, com pico após 24 horas, sendo a
ocorrência de convulsão um indicativo de que os sintomas de
abstinência serão graves.

C A fissura de pacientes com síndrome de abstinência da cocaína
permanece por até três semanas, com períodos de intensidades
flutuantes, até sua completa remissão, sendo a ingestão do
fármaco lamotrigina uma das formas de diminuir esse sintoma.

D Pacientes com transtornos psicóticos causados pelo consumo
de maconha são refratários à ação da risperidona, devendo ser
tratados apenas com ansiolíticos.

E O tempo de protrombina não é abrangido entre os exames
laboratoriais de rotina realizados para a investigação de
abstinência de álcool.

QUESTÃO 35

Sabendo que as alterações qualitativas da sensopercepção referem-
se às ilusões, às alucinações, à alucinose e à pseudoalucinação,
assinale a opção correta.

A Pacientes com pseudoalucinação podem visualizar aspectos
vivos e corpóreos de uma imagem perceptiva real.

B As alucinações hipnagógicas e hipnopômpicas não ocorrem em
pacientes com narcolepsia.

C O rebaixamento do nível de consciência torna a percepção
imprecisa, o que gera as ilusões catatímicas.

D Indivíduos sem transtornos mentais podem ter alucinações
auditivas ou visuais.

E Alucinose é o fenômeno sofrido por pessoas que consideram
a alucinação como parte integrante de sua vida.

QUESTÃO 36

As psicoterapias, denominadas originalmente de cura pela fala,
originaram-se da medicina antiga, da crença de cura pela fé e do
hipnotismo. A respeito dessa modalidade de tratamento, assinale a
opção correta.

A A técnica de exposição, muito utilizada na terapia
comportamental, consiste na demonstração de um
comportamento desejável pelo terapeuta.

B Em uma psicoterapia psicodinâmica suportiva breve, a ênfase
etiológica incide nos eventos ambientais e nas influências
interpessoais sobre um self fragilizado.

C A terapia cognitiva, ao contrário da terapia comportamental,
não tem caráter psicoeducativo.

D A técnica da psicoterapia de orientação analítica não se
compõe de técnicas comportamentais. 

E As terapias psicodinâmicas são empregadas exclusivamente
para reorganizar a estrutura de caráter de pacientes com
transtornos leves de personalidade.
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QUESTÃO 37

Com relação à vitimização sexual e física de crianças e

adolescentes, assinale a opção correta.

A A avaliação de casos de violência sexual com suspeita de falsas

memórias deve ser feita com ênfase na memória explícita, que

armazena a memória do episódio.

B Pessoa com síndrome de adição tem consciência de que o

abuso sexual que realiza contra criança é errado e considerado

crime.

C Nos casos em que a mãe da criança vitimizada também foi

abusada sexualmente durante a infância, observa-se maior

capacidade de atuação protetiva no exercício do papel parental,

uma vez que a mãe viveu experiência traumática semelhante à

da criança.

D Uma das formas de se obter informações precisas de crianças

a respeito do abuso sexual por elas sofrido é fazer perguntas

fechadas, as quais são mais adequadas a essa fase de

desenvolvimento, em virtude de serem mais facilmente

compreendidas e respondidas pelas crianças.

E Em resposta a uma ameaça, como o abuso sexual, uma criança

provavelmente elaborará o padrão típico de luta ou fuga,

lidando, por meio desse comportamento, com o evento

estressor.

QUESTÃO 38

Um medo irracional que leva o indivíduo a esquivar-se

conscientemente de uma situação específica, de uma atividade ou

de um objeto denomina-se fobia. Com relação a esse transtorno,

assinale a opção correta. 

A As opções de tratamento do transtorno de ansiedade social

diferenciam-se das opções de tratamento do transtorno

de pânico.

B A modelagem é um mecanismo de associação entre o objeto e

as emoções fóbicas. 

C A hipocondria relaciona-se ao medo de contrair uma doença,

enquanto a fobia específica do tipo doença relaciona-se ao

medo de ser portador de uma doença.

D O comportamento de esquiva social dos pacientes com

transtorno de personalidade esquizoide é provocado pelo medo

de socialização. 

E Entre as fobias, a agorafobia é a menos incapacitante, pois a

mente humana utiliza diversos mecanismos de defesa

inconscientes contra essa fobia. 

QUESTÃO 39

Sabendo que a síndrome de Down, a síndrome do X frágil e a
fenilcetonúria são os mais comuns transtornos cromossômicos e
metabólicos associados ao retardo mental, assinale a opção correta.

A Portadores das síndromes de Turner e de Klinefelter
apresentam, necessariamente, retardo mental. 

B Crianças com síndrome do miado de gato são levemente
retardadas e não possuem parte do sexto cromossomo. 

C O diagnóstico da síndrome de Down é relativamente fácil
em crianças maiores, mas em recém-nascidos é frequentemente
difícil, sendo a maioria dos pacientes diagnosticados com
síndrome de Down portadores de retardo mental moderado ou
severo. 

D A maioria dos pacientes com fenilcetonúria — transmitida
como um traço mendeliano autossômico recessivo simples —
apresenta inteligência borderline ou retardo mental leve.

E Todos os portadores da síndrome do X frágil, a segunda causa
isolada mais comum de retardo mental, apresentam retardo
mental severo.

QUESTÃO 40

Assinale a opção correta acerca dos transtornos do sono.

A A síndrome de apneia do sono e a síndrome de hipoventilação
alveolar podem desencadear hipersonia e insônia em seus
portadores.

B A insônia, cuja causa principal é a síndrome de Kleine-Levin,
caracteriza-se pela dificuldade de iniciar ou de manter o sono,
podendo ser temporária ou persistente. 

C Indivíduos que necessitam de nove a dez horas de sono por
noite são considerados portadores de hipersonia. 

D A parassonia é um fenômeno incomum que ocorre geralmente
nos estágios 2 e 3 do sono.

E A narcolepsia consiste em um transtorno cujos sintomas
aparecem, na maioria dos pacientes, antes dos trinta anos de
idade, progredindo rapidamente.

QUESTÃO 41

Com relação aos transtornos alimentares, assinale a opção correta.

A O transtorno alimentar que apresenta melhor prognóstico é
a anorexia nervosa.

B Paciente que apresenta comportamentos de compulsão
periódica e purgação exclusivamente durante episódio
de anorexia nervosa deve ser diagnosticado como portador de
bulimia nervosa.

C No diagnóstico diferencial de transtorno depressivo e anorexia
nervosa, deve-se observar que todos os pacientes com
transtorno depressivo apresentam diminuição do apetite, ao
passo que apenas os pacientes com anorexia em estágios leves
apresentam diminuição do apetite.

D Os pacientes com bulimia nervosa tendem a ser menos
ambiciosos do que os pacientes com anorexia nervosa e a não
responder às mesmas pressões sociais para a magreza.

E As complicações médicas causadas por transtornos alimentares
incluem lanugem, leucopenia, intervalo QT prolongado,
intolerância ao frio e erosão do esmalte dentário,
particularmente nos dentes frontais.
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QUESTÃO 42

A respeito da eletroconvulsoterapia, assinale a opção correta.

A A morte por eletroconvulsoterapia dificilmente decorre de
complicações cardiovasculares. 

B A maior parte dos pacientes que apresentam prejuízo da
memória durante o curso do tratamento mediante
eletroconvulsoterapia readquire suas capacidades cognitivas
básicas após seis meses do término do tratamento. 

C O uso de curare não é eficaz para a prevenção de dores
musculares causadas pela atividade motora convulsiva
desencadeada pelo tratamento com eletroconvulsoterapia.

D A gravidez não é uma contraindicação ao uso da
eletroconvulsoterapia, desde que seja feito o monitoramento
fetal em todas as seções desse procedimento.

E Confusão e delirium logo depois da convulsão são
efeitos colaterais pouco associados à realização de
eletroconvulsoterapia. 

QUESTÃO 43

A clozapina

A não é eficaz no tratamento de crianças esquizofrênicas.
B apresenta atividade colinérgica e adrenérgica.
C desencadeia crises convulsivas (dose-dependente) e hiperglicemia.
D é eficaz para o tratamento de psicose e discinesia em pacientes

com doença de Parkinson, conforme evidenciado por diversas
pesquisas.

E utilizada em doses superiores a 1.500 mg é letal aos seres
humanos. 

QUESTÃO 44

A respeito da responsabilidade penal e da capacidade civil, assinale
a opção correta.

A A constatação da incapacidade laborativa temporária de um
funcionário deve ser feita pelo médico da empresa, enquanto
a constatação de sua incapacidade definitiva deve ser feita pelo
perito do INSS.

B Um cônjuge pode pedir separação judicial caso o outro seja
acometido de doença mental grave após o casamento, desde
que a enfermidade tenha sido reconhecida como de cura
improvável após um ano da constatação da doença.

C A avaliação post mortem de testamento é uma perícia direta,
isto é, retrospectiva.

D De acordo com o Código Penal, caso um indivíduo cometa um
crime sob o estado de completa embriaguez alcoólica, ele será
considerado inimputável mesmo que, antes de embriagar-se,
tivesse a ciência de que ficaria embriagado e de que poderia
cometer um crime.

E Considere que uma pessoa tenha cometido um delito sob o
estado de abstinência alcoólica e que o delito tenha sido
praticado em razão dessa abstinência, assim como em nexo de
causalidade. Considere, ainda, que, em virtude do estado de
abstinência, as capacidades de entendimento e de determinação
dessa pessoa tenham sido cessadas. Em face dessa situação
hipotética, é correto afirmar que se trata de uma pessoa com
doença mental. 

QUESTÃO 45

Com relação a documentos médicos legais, assinale a opção correta.

A A finalidade do laudo médico legal é oferecer à autoridade
julgadora elementos de convicção; se for ditado, diretamente,
ao escrivão e diante de testemunhas é chamado de auto. 

B O parecer médico legal é constituído de todas as partes do
relatório, com exceção da discussão.

C Os casos de viciados em substâncias capazes de determinar
dependência física ou psíquica, os acidentes de trabalho e a
morte encefálica ocorrida em instituição de saúde pública ou
privada têm de ser notificados de forma compulsória. 

D O atestado ou certificado médico é um documento particular,
elaborado com compromisso prévio, independente de
compromisso legal e fornecido por qualquer médico.

E O atestado médico falso é documento de caráter culposo,
emitido por médico ciente de seu uso indevido e criminoso.

QUESTÃO 46

A respeito de curso e prognóstico dos transtornos do humor,
assinale a opção correta.

A Os pacientes com transtorno bipolar I possuem prognóstico
melhor do que os pacientes com transtorno depressivo maior.

B No transtorno depressivo maior, o primeiro episódio
depressivo ocorre antes dos quarenta anos de idade em 50%
dos pacientes.

C O transtorno bipolar I inicia-se, frequentemente, pelo episódio
maníaco.

D Um episódio depressivo não tratado pode durar de doze a
dezoito meses, contudo a maioria dos episódios tratados
perdura por cerca de um mês.

E No transtorno bipolar I, o episódio maníaco pode durar cerca
de seis meses sem tratamento, portanto a medicação não deve
ser retirada antes do fim desse período.

QUESTÃO 47

Vítima de violência urbana, José passou a apresentar
recordações vívidas do evento traumático, sensações físicas e
emocionais semelhantes àquelas apresentadas durante o episódio de
violência, além de insônia e dificuldade de concentração.

Com base no caso clínico acima apresentado, assinale a opção
correta.

A Entre as características clínicas principais do transtorno,
encontra-se um padrão de esquiva e anestesiamento emocional.

B O estressor é o fator primário no desenvolvimento do
transtorno; assim, todos os indivíduos apresentariam esse
mesmo transtorno diante do mesmo evento traumático. 

C De acordo com DSM-IV, a duração mínima dos sintomas do
transtorno apresentado é de dois meses. 

D O modelo comportamental considera que as pessoas afetadas
são incapazes de processar ou racionalizar o trauma que
precipitou o transtorno.

E Os sintomas do transtorno de José podem variar ao longo do
tempo e sua intensidade independe de períodos de estresse que
José possa vir a sofrer.
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QUESTÃO 48

Com relação a transtorno obsessivo compulsivo (TOC), assinale a

opção correta.

A No caso de submissão de paciente a ensaio clínico com drogas

de primeira escolha, cujo resultado não seja satisfatório,

confirma-se o diagnóstico de TOC refratário.

B A terapia cognitiva comportamental de exposição e prevenção

de rituais, a farmacoterapia com ISRSs e a clomipramina são

considerados elementos de tratamento de primeira linha, pois,

mesmo nos casos de comorbidade, a eficácia dos

antiobsessivos não fica comprometida. 

C A nortriptilina e a desipramina não são considerados fármacos

eficazes para o tratamento de TOC. 

D O TOC possui padrão sintomático, logo os sintomas que

evidenciam o transtorno em um paciente não se sobrepõem ou

mudam com o decorrer do tempo.

E As obsessões e as compulsões não têm aspectos comuns

entre si.

QUESTÃO 49

Desatenção, hiperatividade e impulsividade é a tríade

sintomatológica característica do TDAH, cujo tratamento é

multimodal, ou seja, combina o uso de psicofármacos com as

intervenções psicossociais. Acerca desse transtorno, assinale a

opção correta.

A Nos casos em que as crianças apresentam docilidade,

sonolência e falta de energia, o diagnóstico de TDAH deve

ser excluído.

B Os psicoestimulantes são os medicamentos de primeira escolha

no tratamento do TDAH em crianças e adolescentes, mas

nunca em adultos.

C Os ISRSs são os psicofármacos mais eficazes no tratamento da

tríade sintomatológica do TDAH.

D A maioria das crianças que apresenta TDAH exibe amplas

lesões estruturais ou doença em seu sistema nervoso central.

E A distratibilidade, em geral, é o último sintoma a apresentar

remissão, enquanto a hiperatividade, comumente, é o primeiro.

QUESTÃO 50

Após o primeiro dia de exercícios físicos na academia,
Frederico apresentou, por cerca de trinta minutos, sensação de
morte iminente, com taquicardia, palpitação, dispneia, sudorese e
gagueira. No entanto, ao chegar ao hospital, os sintomas haviam
desaparecido. A partir daí, ele passou a exibir medo de ter um novo
ataque, saindo de casa somente acompanhado por familiares.
Transcorrido um mês, recusava-se, terminantemente, a sair de casa.
Procurou auxílio de um psiquiatra após seis meses de crises
recorrentes.

Com referência ao caso clínico hipotético acima apresentado e ao
transtorno do pânico, assinale a opção correta.

A O uso de venlafaxina é eficaz no transtorno de síndrome do
pânico, mesmo não sendo considerado tratamento de primeira
linha.

B Os sintomas depressivos, frequentemente, estão presentes em
transtorno de pânico, entretanto o risco de suicídio entre esses
pacientes não aumenta, se comparado com o risco em pessoas
sem transtorno mental.

C Ataques de pânico ligados a situações específicas, em geral,
indicam uma condição diversa, como fobia social ou
específica, pois, no transtorno de pânico, os ataques de pânico
inesperados são característicos.

D O diagnóstico diferencial de um paciente com transtorno de
pânico inclui muitos transtornos mentais e raros transtornos
médicos.

E Em pacientes com síndrome do pânico, os tratamentos mais
efetivos são a farmacoterapia e a terapia cognitivo
comportamental, contudo esses mesmos tratamentos não
funcionam em pacientes com agorafobia, cuja sintomatologia
é incapacitante crônica.

QUESTÃO 51

Com relação a uma criança de seis anos de idade,
familiares relataram agitação, queixume e dificuldades de
socialização na escola. Há dois anos, a criança vem apresentando
hábitos motores e manias vocais frequentes e ininterruptos. A
criança foi diagnosticada com transtorno de Tourette, medicada
com clonidina e houve indicação para tratamento psicológico.

A respeito desse caso clínico, assinale opção correta.

A Não existem evidências consistentes de eficácia da clonidina
no tratamento do transtorno de Tourette.

B De acordo com o diagnóstico do DSM-IV-TR para o referido
transtorno, é necessário que estejam presentes,
simultaneamente, ao menos, um tique vocal e um tique motor.

C Segundo os critérios do DSM-IV-TR para diagnóstico do
transtorno de Tourette, os tiques devem estar presentes por, no
mínimo, dois anos. 

D Crianças diagnosticadas com transtorno de Tourette que
mantêm relacionamento social satisfatório, bom rendimento
acadêmico e autoestima adequada devem ter o diagnóstico
revisto.

E O diagnóstico do DSM-IV-TR para o transtorno em questão
cita que os sintomas devem ter início antes dos dezoito anos de
idade, sem relação com os efeitos de substâncias ou outra
condição médica adjacente.
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QUESTÃO 52

Uma mulher de vinte e oito anos de idade foi internada,

em cinco ocasiões, em diferentes hospitais, em razão de sintomas

clínicos que, aparentemente, não tinham correlação com o decurso

da doença física diagnosticada. Observou-se, nessas internações,

que sempre que havia redução na medicação ou na atenção prestada

a paciente, ela apresentava piora das queixas somáticas e acentuada

agitação. Após analisar o histórico da paciente, a equipe médica

levantou a hipótese de que o quadro apresentado se tratava de

transtorno factício.

Considerando o caso clínico acima apresentado, assinale a opção

correta com base na classificação do DSM-IV-TR.

A Abordagens não confrontacionais, que utilizam interpretações

inexatas, são as mais adequadas para o tratamento do

transtorno factício.

B Diante de evidências inquestionáveis, a maioria dos pacientes

admite a natureza factícia de seu transtorno.

C A síndrome de Munchausen, variante do transtorno relatado,

é a mais comum e acomete, principalmente, pacientes

mulheres. 

D A variante não Munchausen de transtorno factício acomete,

geralmente, homens socialmente isolados e desempregados,

com traços antissociais. 

E Assim como os pacientes que se fingem de doentes, os que

apresentam transtorno factício também não suportam perdas

secundárias advindas de procedimentos médicos invasivos. 

QUESTÃO 53

Acerca de exame pericial psiquiátrico, assinale a opção correta.

A Avaliações transversais são aquelas nas quais o examinador

deve estabelecer o risco futuro da ocorrência de determinado

comportamento.

B A insuficiência dos honorários periciais pode constituir motivo

legítimo para o perito escusar-se do encargo.

C No exame psiquiátrico forense, a entrevista com o examinado

não é o instrumento mais importante e relevante, mas as provas

documentais colhidas nos autos.

D Os peritos têm os mesmos deveres de isenção e imparcialidade

dos juízes, mas, diferentemente destes, os impedimentos e

suspeições não estão previstos em lei, mas no código de ética

médica.

E Ao ser designado perito, o psiquiatra não terá, em princípio,

o dever de aceitar o encargo, pois o fato de ser médico

psiquiatria não significa que está apto a realizar qualquer

perícia psiquiátrica. 

QUESTÃO 54

Uma paciente recebeu atendimento de emergência após
episódio de amnésia acerca de acidente relevante recente. Ela
associou o episódio de amnésia ao fato de ter ficado impressionada
com um espetáculo de hipnose que assistira. Nos atendimentos
ambulatoriais psiquiátricos que se seguiram, a paciente foi capaz de
revelar a sensação de não parecer ela mesma ao se olhar no espelho.

Considerando o caso clínico acima, assinale a opção correta. 

A A paciente apresenta sintomas de amnésia dissociativa, pois
tem consciência de ter-se esquecido de algo, evidência que
posterga a fuga dissociativa.

B Ao longo do processo de tratamento psiquiátrico da paciente,
será possível identificar elementos como despersonalização e
transtorno dissociativo de identidade.

C A alteração da amemória apresentada pela paciente é similar à
que ocorre em pacientes após traumatismo cranioencefálico.

D No caso apresentado, o término da amnésia deve ser lento, com
recuperação incompleta, mas poucas recorrências. 

E O fenômeno da hipnose é um exemplo de estado dissociativo
em pessoas normais e os pacientes com transtornos
dissociativos são mais suscetíveis à hipnose que os
mentalmente saudáveis. 

QUESTÃO 55

Uma mulher primípara idosa, com diagnóstico de
transtorno bipolar, iniciou um quadro de psicose puerperal no
décimo dia do puerpério, com sintomas maniatiformes,
desorganização do pensamento, comportamento bizarro e delírios
autorreferenciais e persecutórios. Apesar da profusa medicação
psicotrópica empregada, decorrido um mês de internação, não
houve melhora clínica e a paciente foi submetida a ECT. 

Com base no caso clínico acima apresentado, assinale a opção
correta.

A O caso relatado constitui uma urgência psiquiátrica; assim, não
há necessidade de solicitar tomografia axial computadorizada
cranioencefálica e eletroencefalograma, pois esses exames só
atrasariam o início do tratamento. 

B Não há dados que sugiram um estreito relacionamento entre a
psicose puerperal e os transtornos de humor.

C Antipsicóticos foram utilizados no tratamento da paciente, mas
não estabilizadores de humor, pois os níveis residuais de
estabilizadores no leite são semelhantes aos do plasma. 

D O início dos quadros de transtorno como o relatado, em geral,
é insidioso. 

E A eletroconvulsoterapia é muito eficaz nos casos de psicose
puerperal, pois, mesmo com fármacos utilizados na indução
anestésica, não é preconizada a interrupção da amamentação
após a recuperação pós-anestésica.
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QUESTÃO 56

No que se refere a transtornos do desenvolvimento da linguagem,

assinale a opção correta.

A No transtorno expressivo de linguagem, a compreensão da

linguagem se encontra além dos limites normais de

compreensão.

B No transtorno misto da linguagem receptivo-expressiva, as

disfunções da linguagem, em geral, não excedem aquelas

associadas a retardo mental.

C No diagnóstico do transtorno da linguagem expressiva, o uso

de audiograma é adequado para crianças muito pequenas ou

com aparente comprometimento da acuidade auditiva.

D Em geral, o prognóstico da linguagem expressiva é

desfavorável.

E Em crianças pequenas, o transtorno misto da linguagem

receptivo-expressiva é, em geral, mais positivo que o

prognóstico do transtorno isolado da linguagem expressiva.

QUESTÃO 57

Maria revelou que, há dez anos, furta pequenos objetos,

sem relevância econômica, na casa de familiares, objetos esses que

são descartados posteriormente. Ele complementou que, há pelo

menos um ano, os episódios de furto tornaram-se cada vez mais

recorrentes e acontecem em vários contextos, como casa de amigos

e lojas, até que, recentemente, foi indiciada por furto em uma loja

de departamentos.

Com base no caso clínico relatado, assinale a opção correta.

A Na cleptomania, a finalidade é o ato de furtar e não o objeto

furtado em si mesmo.

B Os impulsos, nesses casos, são recorrentes e irresistíveis, mas

não intrusivos. 

C Os furtos são planejados; logo, não ocorrem se houver alto

risco de flagrante imediato.

D As prisões por furto melhoram consideravelmente a resistência

do indivíduo ao impulso de furtar. 

E No transtorno apresentado, após o ato de furto, presume-se que

deve haver gratificação e redução da tensão, sempre com

sentimentos de culpa, depressão e remorso.

QUESTÃO 58

Sabendo que a existência do DSM-IV e CID-10 não exclui a
utilidade clínica da abordagem dos quadros mentais pela
perspectiva sindrômica, assinale a opção correta.

A As alucinações visuais e com conteúdo de grandeza são
sintomas comumente observados nos casos de síndromes
maníacas. 

B Nas síndromes psicóticas, os sintomas paranoides são
infrequentes. 

C A reinstalação lenta de tolerância, após o período de
abstinência, é um aspecto característico da síndrome de
dependência de álcool, em comparação a outras síndromes de
dependência.

D As síndromes ansiosas são ordenadas em três grandes grupos:
quadros em que a ansiedade é constante, quadros em que a
ansiedade é flutuante e quadros em que há crises de ansiedade
abruptas.

E A irritabilidade aumentada, com relação a vozes e ruídos, é um
sintoma afetivo de síndromes depressivas. 

QUESTÃO 59

A avaliação de uma criança inclui entrevista clínica com os pais e
com a família, informações sobre o rendimento escolar e outras
conquistas acadêmicas. Acerca de exames em psiquiatria da
infância, assinale a opção correta.

A A escala de inteligência de Stanford-Binet deve ser
adequadamente utilizada somente na faixa etária dos dois aos
quatorze anos.

B Alucinações visuais e auditivas transitórias em crianças muito
pequenas não devem ser investigadas detalhadamente, porque
fazem parte da atenção comumente fraca nessa faixa etária.

C A avaliação neuropsiquiátrica deve combinar as informações
de um exame neurológico, um exame físico e um exame do
estado mental da criança.

D A importância dos sinais neurológicos leves deve-se ao fato de
que eles são específicos a certo diagnóstico psiquiátrico.

E Uma testagem psicológica é sempre necessária para avaliar
sintomas psiquiátricos em crianças.

QUESTÃO 60

A respeito de interações medicamentosas do ácido
valproico/valproato de sódio, assinale a opção correta.

A A administração conjunta de ácido valproico e antitireoidianos
aumenta o risco de ocorrência de síndrome anticolinérgica
central.

B O uso adicionado de ácido valproico aos antirretrovirais
didanosina, estavudina ou zalcitabina aumenta o risco de
ocorrência de pancreatite. 

C O uso de ácido valproico diminui em até 50% a concentração
de nimodipina no organismo humano.

D O uso de bupropiona pode diminuir, significativamente, o nível
plasmático do ácido valproico no organismo humano. 

E O uso de ácido valproico pode causar aceleração no
metabolismo da progesterona por meio da indução da
CYP 3A4.
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PROVA DISCURSIVA
• Na prova a seguir, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida,

transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão
avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer

assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até dez pontos, dos quais até um ponto será atribuído ao quesito apresentação e estrutura

textual (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos).

A família de um jovem de dezoito anos de idade ajuizou petição junto ao tribunal regional federal

de seu estado no intuito de receber benefício assistencial do Instituto Nacional do Seguro Social. No

documento, a família alegou que o rapaz era incapacitado para o trabalho. Com base em histórico clínico,

exame psíquico, estudo dos autos, relatórios e exames, o perito médico responsável concluiu que se tratava

de periciando com história vital de atraso no desenvolvimento psicomotor e dificuldades cognitivas

relevantes, portador de F 71 — retardo mental moderado (CID, 10.ª revisão). Sob o ponto de vista jurídico,

os retardos mentais são a parada do desenvolvimento intelectual por causa inata ou adquirida até os dezoito

anos de idade, o que impede o indivíduo de se conduzir com autonomia na vida e de ter uma boa

discriminação dos estímulos recebidos, ao compreender, criar ou criticar fatos.

Considerando a situação hipotética acima, redija um texto dissertativo de forma fundamentada acerca do assunto em tela, abordando,

necessariamente, os seguintes aspectos:

< conceito de perícia médica administrativa previdenciária; [valor: 3,00 pontos]

< conclusões acerca da situação hipotética apresentada, em relação ao grau e à duração da incapacidade, com fundamentação

pertinente; [valor: 4,00 pontos]

< avaliação e descrição de capacidade laboral residual. [valor: 2,00 pontos]
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