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• Nas questões de 1 a 40, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.
• Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que
não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

QUESTÃO 1

O escritor Mário Palmério morreu fascinado pela1

Amazônia. Durante muitos anos viveu sobre os rios Negro e
Solimões, atraído pela vida dos caboclos, e realizou pesquisas
sobre a flora e a fauna da região. Dizia que, na confluência do4

espírito europeu com o espírito dos índios da floresta, ocorria
o que ocorre no encontro das águas do Negro com as do
Solimões: os dois cursos seguem paralelos e vão, pouco a7

pouco, se juntando, para a espetacular explosão da pororoca
quando chegam ao Atlântico. Escritores do talento de
Palmério fazem da mente seu caleidoscópio: as idéias se10

refletem umas sobre as outras, desenhando, nas figuras
geométricas, hipóteses surpreendentes. Mário disse que
um dia o Brasil seria como o Amazonas em sua foz: de uma13

só cor. “Nesse dia” — disse, com a profecia no sorriso —
“o Brasil fecundará o mundo como o Amazonas fecunda o
Atlântico: com os estrondos do choque”.16

Mauro Santayana. In: Jornal do Brasil, 26/11/2006, p. A2 (com adaptações).

Em relação ao texto acima, julgue os itens seguintes.

I O texto é uma narrativa em primeira pessoa, na qual o autor
interfere subjetivamente.

II É possível inferir da expressão “viveu sobre os rios” (R.2) que
o escritor vivia em um barco.

III Na expressão “com as do Solimões” (R.6-7), utiliza-se o
recurso coesivo denominado elipse, ficando subtendida a
palavra águas.

IV O termo “como”, tanto na linha 13 quanto na linha 15, tem a
função de estabelecer, nos períodos, relação de comparação.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1. B 2. C 3. D 4.

QUESTÃO 2

Cientistas brasileiros e indianos contestaram a tese de que
as florestas tropicais seriam o “pulmão do mundo”, exibindo
pesquisas nas quais se mostra que um hectare de gramínea
absorve mais carbono do que vários hectares das grandes
latifoliáceas, e que cabe aos plânctons da superfície marinha
a liberação de quase todo o oxigênio que o mundo consome.
O efeito estufa nada tem a ver com a cobertura vegetal do solo.
É claro que o solo deve estar coberto, mas são as queimadas e o
uso de combustíveis fósseis que estão mudando o clima do
mundo. Devemos nos preocupar muito mais com os oceanos do
que com as florestas.

Idem, ibidem.

Quanto às idéias do texto acima, assinale a opção correta.

A A tese de que as florestas tropicais seriam o “pulmão do
mundo” é defendida por cientistas brasileiros e indianos.

B Subentende-se das informações do texto que as florestas ainda
são o elemento que mais absorve carbono e libera oxigênio.

C É correto inferir das informações do texto a idéia de que a
substituição das florestas por plantações é que provoca o
efeito estufa.

D De acordo com o texto, os oceanos devem concentrar nossa
atenção porque os plânctons da superfície marinha liberam
oxigênio.

QUESTÃO 3

Só algumas crianças (as que não vasculham os sítios da1

Internet) acreditam que os países ricos, que nos enviam suas
ONGs e seus técnicos, estão preocupados com o nosso bem-
estar. Estão preocupados, sim, em preservar áreas virgens4

para seu benefício futuro. Contam com elas, se lhes for
cortado o suprimento de óleo e gás do Oriente Médio. Hoje,
lhes interessa proclamar que as grandes árvores amazônicas7

são os alvéolos pulmonares do planeta. Amanhã, quando lhes
convier, seus cientistas concluirão que o caule e as folhas da
cana-de-açúcar são muito mais eficientes para a10

transformação do carbono em oxigênio e energia. Enquanto
isso, sem que ajamos em defesa de nosso território, eles vão
comprando, a preço de qualquer coisa, vastas áreas da Hiléia.13

Por tudo isso, convém-nos, sem manifestações histéricas de
xenofobia, exercer autoridade soberana sobre nosso espaço
geográfico.16

Idem, ibidem (com adaptações).

Com referência ao texto acima, assinale a opção incorreta.

A O emprego de primeira pessoa do plural em “nos” (R.2)
“nosso” (R.3), “ajamos” (R.12) e “convém-nos” (R.14) indica
que o autor inclui o leitor nas afirmações do texto.

B A expressão “seu benefício” (R.5) refere-se a “ONGs e seus
técnicos” (R.3).

C A substituição de “lhes interessa” (R.7) pela expressão
interessa a eles mantém a correção gramatical e as
informações originais do período.

D A palavra “xenofobia” (R.15) está sendo empregada com o
sentido de aversão ao estrangeiro.

QUESTÃO 4

Na hora da Abolição, o Império do Brasil disfarçou a1

sua derrota atribuindo o fim da escravidão ao gesto
magnânimo da princesa. Mas os historiadores reconstituíram
a narrativa que se queria ocultar, lançando luz sobre a4

primeira grande luta social de caráter nacional no Brasil.
Nessa luta, líderes de todas as cores mobilizaram o povo em
torno da exigência de igualdade perante a lei. Os clubes7

abolicionistas, as fugas de escravos, com auxílio dos
ferroviários, a greve seletiva dos tipógrafos, que não
imprimiam os manifestos escravistas, a recusa dos jangadeiros10

cearenses de transportar cativos derrotaram a escravidão e
destruíram os alicerces do Império.

Demétrio Magnoli. In: O Globo, 30/11/2006.

Com base nas idéias e estruturas lingüísticas do texto acima,
assinale a opção incorreta.

A Depreende-se da leitura do texto que o movimento a favor da
abolição da escravatura foi a primeira grande luta social de
caráter nacional no Brasil.

B Subentende-se do texto que o Império queria ocultar a
verdadeira história da abolição dos escravos no Brasil.

C Na linha 2, a presença de preposição em “ao gesto” justifica-
se pela regência de “derrota”.

D O emprego de vírgula após “abolicionistas” (R.8) justifica-se
por separar elementos de mesma função gramatical
componentes de uma enumeração.
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QUESTÃO 5

As enchentes urbanas vêm fazendo parte, com1

freqüência, da rotina dos habitantes das grandes cidades,

tendo como principal causa o próprio processo de

urbanização. Nas grandes cidades brasileiras, pode-se4

constatar a ocupação desordenada do solo urbano, a

remoção da cobertura vegetal da bacia hidrográfica, com

a conseqüente impermeabilização da superfície, a7

ocupação de grandes extensões de várzeas naturalmente

inundáveis, além do aumento na geração de lixo e esgoto

sanitário, coletados e tratados inadequadamente. Todos10

esses fatores modificam e causam impactos no sistema de

drenagem natural, que sofre também alterações diretas

pela implantação de canais artificiais. A conseqüência é13

o aumento da freqüência, da magnitude, da rapidez e do

tempo de permanência das cheias que têm causado

prejuízos às cidades.16

Marcelo Miguez e Flávio César Borba Mascarenhas.

In: O Globo, 30/11/2006 (com adaptações).

Com base no texto acima, assinale a opção correta.

A O nível de linguagem e o estilo adotados no texto, pela

objetividade e clareza, são adequados para a elaboração

de textos de correspondência oficial.

B Em “pode-se” (R.4), o “se” tem natureza reflexiva.

C O emprego da vírgula após “natural” (R.12) justifica-se

porque a oração subseqüente é restritiva.

D Na linha 16, o emprego de sinal indicativo de crase em

“às cidades” justifica-se pela regência de “têm” e pela

presença de artigo feminino plural.

QUESTÃO 6

No Windows XP, o Windows Explorer é um

A software que permite a navegação na Internet.

B software que permite a edição de textos e planilhas

eletrônicas.

C recurso que possibilita a organização de sítios favoritos.

D software que permite a visualização de pastas e arquivos

de forma organizada.

QUESTÃO 7

Considerando a figura acima, que mostra um documento em edição
no Word 2003, assinale a opção correta.

A O recurso  permite aumentar o recuo do subtítulo Secretária-
Adjunta.

B Para se justificar o primeiro parágrafo, é suficiente selecioná-lo e

clicar  .
C Para se centralizar o título FINALIDADE, é suficiente selecioná-

lo e clicar  .

D O recurso  permite a corrigir a grafia das palavras do texto.
QUESTÃO 8

A figura ao lado ilustra
uma janela minimizada
que mostra o início da
edição de uma planilha
n o  E x c e l  2 0 0 2 .
Considerando essa
planilha, assinale a
opção correta. 

A A fórmula para
somar os três valores
numéricos mostrados
na coluna B da
p l a n i l h a  é
=+B1*B2*B3.

B Ao se selecionar as
células A2 e A3 e
arrastar a alça de
preenchimento até a célula A6, será apresentado: abr, mai e jun.

C Para se centralizar cada um dos números nas respectivas células,

é suficiente selecionar todas as células e clicar . 
D Para se calcular o valor médio dos números apresentados, é

suficiente selecioná-los e clicar  .
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QUESTÃO 9

Com base na figura acima, que ilustra uma página do serviço de atendimento ao cidadão do estado do Pará, e nos conceitos referentes

ao Internet Explorer 6 (IE6), assinale a opção correta.

A No menu , é possível salvar a página para que possa haver navegação no modo offline. 

B Não seria possível salvar a página porque ela ficaria estática.

C Para que a página seja guardada como favorita, é necessário antes salvá-la.

D Ao colocar a página como página inicial, ela é salva na pasta Meus documentos. 

QUESTÃO 10

Usando-se o Outlook Express, não é possível

A catalogar contatos.

B enviar arquivos anexos. 

C eliminar qualquer tipo de vírus oculto em mensagens.

D bloquear mensagens de e-mail indesejadas.

QUESTÃO 11

Os princípios da administração pública direta, indireta ou

fundacional, definidos no caput do artigo 37 da Constituição

Federal, são

A hierarquia, legalidade, impessoalidade, moralidade e

eficiência.

B hierarquia, legalidade, publicidade, universalidade e eficácia.

C legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e

eficiência.

D impessoalidade, legalidade, moralidade, efetividade e

discricionariedade.

QUESTÃO 12

Acerca dos poderes inerentes à administração pública, assinale
a opção correta.

A O poder regulamentar é caracterizado pela competência da
administração pública para apurar infrações e aplicar sanções
aos servidores públicos e demais pessoas que possuam
vínculo especial com o poder público.

B Poder hierárquico é o de que dispõe o Poder Executivo para
distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, além de
estabelecer a relação de subordinação entre os servidores do
seu quadro de pessoal.

C O poder disciplinar confere ao chefe do Poder Executivo da
União, dos estados e dos municípios competência para editar
normas complementares às leis, como forma de garantir a sua
fiel execução.

D A Constituição Federal garante ao Estado, em algumas
circunstâncias, que ele faça uso de seu poder disciplinar sem
garantir, aos litigantes, o contraditório e a ampla defesa.
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QUESTÃO 13

Com referência ao ato administrativo, assinale a opção incorreta.

A São consideradas atributos do ato administrativo a presunção

de legitimidade, a imperatividade e a auto-executoriedade.

B Convalidação é um ato produzido pela administração pública

com vistas a suprir vícios sanáveis em ato ilegal, com efeitos

retroativos ao momento de sua expedição, em decisão em que

se evidencie não serem acarretados prejuízos a terceiros ou ao

interesse público.

C O ato é vinculado quando a lei estabelece que, em

determinadas circunstâncias, a administração deve agir de

maneira preestabelecida, sem margem de escolha para as

autoridades, e é considerado discricionário quando a lei

define alguma margem de escolha quanto à sua aplicabilidade,

facultando à autoridade constituída, segundo critérios de

conveniência e oportunidade, a escolha da melhor alternativa,

dados os limites legais para o interesse público.

D A revogação, que é a extinção do ato administrativo

discricionário, por questão de mérito, feita pela administração

pública, produz eficácia retroativa sobre os efeitos produzidos

no passado.

QUESTÃO 14

A respeito de desapropriação, assinale a opção incorreta.

A Compete à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos

municípios desapropriar, por interesse social para fins de

reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua

função social, mediante prévia e justa indenização.

B A desapropriação pode incidir sobre bens móveis ou imóveis.

C A Constituição Federal distingue três espécies de

desapropriação: a desapropriação ordinária, a desapropriação

para reforma urbana e a desapropriação para reforma agrária.

D No caso de desapropriação para fins da reforma agrária, a

indenização deve ser justa e prévia, devendo o pagamento das

terras desapropriadas ser feito em títulos da dívida agrária e

o valor das benfeitorias úteis e necessárias, indenizado em

dinheiro.

QUESTÃO 15

No tocante à Lei de Licitações (Lei n.º 8.666/1993), assinale a

opção correta.

A Essa lei não considera o treinamento e aperfeiçoamento de

pessoal em serviços técnicos profissionais especializados.

B As empresas públicas não estão subordinadas ao regime

dessa lei.

C Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão

são modalidades de licitação.

D Essa lei define empreitada por preço global como a obra ou

serviço por preço certo de unidades determinadas.

QUESTÃO 16

Em 1985, com a eleição indireta de Tancredo Neves e José

Sarney, chegou ao fim o regime militar instaurado vinte e

um anos antes. De lá para cá, o país consolidou a democracia

política e obteve estabilidade econômica, embora apresente

baixos índices de crescimento e elevada desigualdade.

Relativamente ao cenário político brasileiro contemporâneo,

assinale a opção incorreta.

A A Constituição de 1988, marco jurídico-político da nova

ordem democrática, é assinalada pela ênfase dada aos direitos

e deveres individuais e coletivos.

B O primeiro presidente eleito pelo voto direto, após o período

autoritário, Fernando Collor, não completou seu mandato,

afastado que foi por impeachment. 

C Emenda constitucional aprovada durante o primeiro mandato

de Fernando Henrique Cardoso instituiu a reeleição para o

cargo de chefe do Poder Executivo.

D Ainda vigora no Brasil o bipartidarismo, herança do regime

militar que a redemocratização ainda não conseguiu afastar.



UnB/CESPE – SEAD/PCPA Caderno F

Cargo 6: Médico – Especialidade: Psiquiatria – 5 –

QUESTÃO 17

Fruto de uma longa história, que em muito antecede a

colonização européia, o Brasil é um país culturalmente rico e

diversificado, que acolhe povos e outras culturas. De um amplo

conjunto de elementos e influências, a nação constrói sua

identidade. No que concerne às manifestações culturais

brasileiras, assinale a opção incorreta.

A Independentemente do juízo que se faça de sua programação,

a televisão desempenha importante papel como veículo de

entretenimento e de informação.

B A arquitetura moderna mundial tem no Brasil uma de suas

maiores referências, haja vista a projeção alcançada por

profissionais como Oscar Niemeyer.

C O Nobel de Literatura conferido ao poeta Carlos Drummond

de Andrade é o reconhecimento mais evidente da pujança

literária brasileira.

D O samba é o ritmo característico do Brasil. A bossa nova,

sobretudo, tornou mais conhecida internacionalmente a

música popular brasileira.

QUESTÃO 18

Entre os elementos que melhor caracterizam a economia

internacional contemporânea, certamente se destacam os que se

referem ao quadro geral determinado pela globalização. A esse

respeito, é correto afirmar que o atual cenário mundial é

assinalado pela

A incessante aplicação das inovações tecnológicas no sistema

produtivo, o que leva ao aumento da capacidade de produção

e de comercialização de bens e mercadorias.

B redução das facilidades de circulação de capitais pelos

mercados mundiais como forma de impedir práticas

criminosas, como a lavagem de dinheiro.

C expansão do conhecimento e do desenvolvimento científico-

tecnológico, simetricamente repartidos pelos diversos

continentes.

D formação de blocos econômicos regionais, exceto na velha

Europa, marcada por nacionalismos e incompreensões

recíprocas entre seus países.

QUESTÃO 19

Historicamente, o Brasil caracterizou-se por ser uma sociedade

essencialmente rural. Esse quadro começou a ser alterado

rapidamente a partir dos anos 30 do século XX e, sobretudo, do

pós-Segunda Guerra Mundial. Industrialização e urbanização

conduziram a radical transformação da fisionomia brasileira. No

que se refere a esse processo histórico, assinale a opção

incorreta.

A A moderna urbanização brasileira se fez de forma

razoavelmente planejada e contemplou, de forma equânime e

simultânea, as diversas regiões do país.

B Foi intenso o movimento interno da população, marcado pelo

expressivo êxodo rural em direção aos centros urbanos.

C A construção de Brasília, com a transferência da capital para

o planalto central, também se vinculou ao projeto de

interiorização do desenvolvimento brasileiro.

D Entre as conquistas do Brasil que se urbanizou está a

universalização, praticamente assegurada, do acesso ao ensino

fundamental.

QUESTÃO 20

A preocupação com o meio ambiente é um dos traços definidores

do mundo contemporâneo. Assim como ocorre no Brasil, em

muitos países e regiões do planeta, Estado e sociedade se

mobilizam no sentido de adequar o necessário desenvolvimento

à manutenção de satisfatórias condições ambientais.

Relativamente a esse tema, assinale a opção correta.

A Voltada para as questões de segurança, que colocam em risco

a paz mundial, a Organização das Nações Unidas (ONU)

ainda não atentou para a necessidade de atuar na delicada área

do meio ambiente.

B Uma das maiores críticas que a comunidade internacional faz

ao Brasil é a inexistência, na estrutura do Estado brasileiro, de

algum órgão voltado especificamente para o trato das

questões ambientais.

C As poucas organizações não-governamentais (ONGs) que

atuavam em escala mundial na área do meio ambiente foram

desativadas recentemente graças às pressões dos Estados

nacionais, que se sentiam atingidos em sua soberania.

D O aquecimento global da atmosfera terrestre, conhecido como

efeito estufa, tem provocado o aumento de intensidade de

fenômenos naturais que acarretam diversos e graves

problemas, além de preocupantes variações climáticas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Texto para as questões de 21 a 23

Uma paciente com 25 anos de idade, fazendo compras em

um shopping center, subitamente sente dor torácica com sudorese

fria de extremidades, taquicardia e dificuldade respiratória.

Os sintomas se manifestam de 15 a 20 minutos e durante esse

tempo a paciente tem sensação de morte iminente. Essas crises

iniciaram há 30 dias e ocorrem uma a duas vezes por semana.

QUESTÃO 21

Assinale a opção correta acerca da situação hipotética

apresentada.

A A paciente apresenta um problema cardíaco e necessita de

atendimento urgente.

B Nesse caso, o diagnóstico provável é transtorno de pânico.

C O transtorno de somatização, que apresenta os sinais e

sintomas mencionados, não tem causa aparente.

D O diagnóstico de ataque de pânico seria conclusivo se

estivesse associado a parestesias e medo de enlouquecer.

QUESTÃO 22

Com relação ao tratamento da paciente mencionada na situação

hipotética em apreço, assinale a opção incorreta.

A O tratamento mais efetivo para a paciente é psicanálise e

prescrição de antidepressivos tricíclicos.

B Está indicada a clomipramina, por se tratar de agorafobia sem

transtorno de pânico.

C Os benzodiazepínicos podem ser usados no transtorno de

pânico.

D Os IMAOS são efetivos para o tratamento do transtorno de

pânico.

QUESTÃO 23

De acordo com o texto hipotético acima, assinale a opção correta.

A O ataque de pânico que ocorre em uma situação fóbica

estabelecida é uma expressão da gravidade da fobia.

B Para o diagnóstico definitivo do transtorno de pânico, devem

ser consideradas circunstâncias em que exista perigo objetivo.

C No diagnóstico diferencial de transtorno de pânico,

consideram-se a depressão maior e a reação aguda ao estresse.

D É difícil se diferenciar transtorno do pânico de transtorno de

ajustamento, dadas as semelhanças dos sintomas.

QUESTÃO 24

A respeito da anorexia nervosa, que é um transtorno caracterizado

por deliberada perda de peso induzida e(ou) mantida pelo

paciente, julgue os itens abaixo.

I Garotos adolescentes e homens jovens podem ser afetados por
esse transtorno.

II As crianças pré-adolescentes e as mulheres na menopausa não
são afetadas por esse transtorno.

II Os fatores biológicos são mais importantes na anorexia
nervosa do que os fatores socioculturais e não há evidência de

sua interação.
IV Na anorexia nervosa, pode haver níveis elevados de

hormônios de crescimento e alteração no metabolismo
periférico do hormônio tireoidiano.

Estão certos apenas os itens

A I e III.

B I e IV.
C II e IV.

D III e IV.

QUESTÃO 25

Assinale a opção incorreta a respeito da bulimia nervosa.

A Há a distorção da imagem corporal, pavor de engordar e um
índice da massa corporal de Quetelet igual ou maior que 18,5.

B A distribuição etária e por sexo dos pacientes que apresentam
esse transtorno é similar à dos pacientes com anorexia

nervosa, havendo tendência de a idade de apresentação de
bulimia ser um pouco mais tardia do que a de apresentação de

anorexia nervosa.
C Os bulímicos podem apresentar, por causa dos vômitos

repetidos, complicações físicas, como tetania, crises
epilépticas, arritmias cardíacas e fraqueza muscular.

D A psicopatologia consiste de um pavor mórbido de engordar,
sendo definido pelo paciente um limiar de peso nitidamente

bem abaixo do seu peso.

QUESTÃO 26

A depressão infantil foi descrita pela primeira vez por Spitz, em

1946, em bebês, mas vem sendo mais considerada a partir

dos anos 70. Para o diagnóstico de depressão infantil em uma
criança de 8 anos de idade, há necessidade da presença, pelo

menos por 15 dias, dos seguintes sintomas:

A transtorno do humor, infelicidade, dor abdominal e tristeza.
B recusa para comer, infelicidade, sentimentos de culpa.

C pensamento suicida, transtorno do sono e rendimento escolar
baixo.

D transtorno do humor, anedonia, adinamia e irritabilidade.
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QUESTÃO 27

O diagnóstico da criança autista, muitas vezes, é difícil, mas

existem algumas características importantes para serem

reconhecidas. Acerca do autismo infantil, assinale a opção

incorreta.

A Autismo infantil e esquizofrenia são entidades diferentes.

B O autismo infantil é um transtorno invasivo do

desenvolvimento.

C A fenfluramina, que é usada no tratamento da criança autista,

melhora a cognição.

D 25% dos autistas podem apresentar convulsões na

adolescência.

QUESTÃO 28

O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é

bastante freqüente e prejudicial ao desempenho acadêmico de

crianças maiores de 5 anos portadoras desse transtorno. A esse

respeito, assinale a opção incorreta.

A A redução do aproveitamento de glicose nas áreas do córtex

e região frontal é uma possível causa de hiperatividade.

B A hiperperfusão sanguínea nas áreas frontal e do estriatum é

uma possível causa de TDAH.

C Durante os testes computadorizados, verifica-se que as

crianças hiperativas apresentam aversão a espera.

D As crianças hiperativas podem apresentar um desempenho

performance verbal diminuído, com articulação imatura da

fala.

QUESTÃO 29

Considere que um paciente esquizofrênico em surto agudo seja

hospitalizado, e que a família dele não queira que ele seja tratado

com medicamento, mas somente com psicoterapia. A propósito

dessa situação, as opções abaixo apresentam esclarecimentos que

poderiam ser prestados pelo psiquiatra à família do paciente.

Assinale a opção que apresenta a informação incorreta.

A As drogas antipsicóticas podem melhorar rapidamente os

sintomas psicóticos.

B A psicoterapia combinada com a medicação antipsicótica não

é mais eficaz do que a medicação antipsicótica isolada.

C A psicoterapia isolada pode ter efeito adverso em alguns

pacientes esquizofrênicos.

D A psicoterapia pode ser útil para auxiliar na reabilitação

social.

QUESTÃO 30

O retardo mental acomete todas as camadas sociais. O indivíduos

com déficit mental moderado são classificados pelo teste de

quociente individual (QI) padronizado. De acordo com a CID 10,

o QI de pacientes com déficit mental moderado é

A de 20 a 34.

B de 35 a 49.

C de 50 a 70.

D maior que 70.

QUESTÃO 31

O grau de comprometimento cognitivo, motor, social e de

linguagem varia de acordo com o QI. Assinale a opção incorreta

acerca dos portadores de déficit mental leve.

A A maioria deles apresenta patologia orgânica.

B Poucos apresentam incapacidade funcional social.

C Apresentam aparência física e fertilidade normais.

D A grande maioria deles pertence a níveis sociais mais baixos.

QUESTÃO 32

Um paciente com 35 anos de idade apresenta sensibilidade

excessiva a contratempo e rejeição, tendência a guardar rancores.

Distorce experiência por interpretar erroneamente as ações

neutras de outros. É combativo e obstinado, evidenciando senso

de direitos pessoais em desacordo com a situação real.

O diagnóstico do paciente descrito nessa situação hipotética é

transtorno de personalidade

A ansiosa.

B anancástica.

C paranóide.

D anti-social.

QUESTÃO 33

Existem drogas que, ao serem usadas, podem induzir um quadro

psicótico agudo. Tais drogas incluem

A barbitúricos.

B heroína.

C benzodiazepínicos.

D anfetamina.
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QUESTÃO 34

Um dos transtornos psiquiátricos passíveis de atendimento em

emergência psiquiátrica é a

A tentativa de suicídio.

B esquizofrenia paranóide.

C intoxicação por álcool.

D intoxicação por anfetamina.

QUESTÃO 35

Com relação aos sintomas e comportamentos, o uso crônico de

cocaína está associado a

A euforia, baixa auto-estima e hipovigilância.

B tolerância farmacodinâmica e psicose tardia.

C agitação psicomotora com ansiedade, ideações paranóides e

alucinações visuais.

D midríase, bradicardia e aumento da pressão arterial.

QUESTÃO 36

As alterações físicas provocadas pela intoxicação por opióides

não incluem o(a)

A depressão do sistema nervoso central.

B miose.

C analgesia e a bradicardia.

D lacrimejamento.

QUESTÃO 37

Em um ano típico, em uma amostragem de 10.000 indivíduos, o

número de indivíduos que desenvolverão uma doença

esquizofrênica pela primeira vez é o mesmo para todos os países

e corresponde a

A 1. B 5. C 10. D 15.

QUESTÃO 38

São importantes sintomas de primeira ordem de Kurt Schneider
para o diagnóstico de esquizofrenia:

A percepção delirante e sonorização do pensamento.
B intuição delirante e perplexidade.
C roubo e difusão do pensamento.
D alucinações auditivas.

Texto para as questões 39 e 40

Uma idosa vive isolada socialmente, possui
comprometimento auditivo e elabora um sistema delirante
persecutório.

QUESTÃO 39

Considerando a situação hipotética descrita, assinale a opção
incorreta.

A Essa idosa pode apresentar distúrbios de percepção.
B Essa idosa pode apresentar fenômenos olfativos e táteis.
C O delirium é o sintoma preponderante na terceira idade.
D Caso essa idosa apresente déficits cognitivos, estes podem

aumentar a vulnerabilidade para interpretação delirantes
paranóides de sinais ambientais.

QUESTÃO 40

Assinale a opção correta acerca da avaliação do quadro e do
tratamento da idosa mencionada no texto.

A Sendo uma paciente idosa, ela corre risco menor de discinesia
tardia.

B A remoção dos sintomas psicóticos pode deixá-la menos
vulnerável a outras formas de descompensação psicológica,
como a depressão.

C Os inibidores de acetilcolinesterase podem compor a ação
terapêutica associada à psicoterapia.

D Os antipsicóticos não são indicados nesse caso; outras
medicações devem ser associadas para potencialização, como
a fluoxetina.




