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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Julgue os itens seguintes, a respeito da classificação diagnóstica em

No que se refere às opções de tratamento dos transtornos mentais,

psiquiatria.

julgue os itens que se seguem.

51

60

52

De acordo com o DSM-IV, um paciente que apresenta episódio

Todos os pacientes candidatos a eletroconvulsoterapia

depressivo em decorrência de hipotireoidismo deve ter essa

suspeitos de serem portadores de lesão cerebral expansiva

condição médica geral mencionada tanto no eixo I como no

devem ser submetidos a exames de imagem, pois tais lesões

eixo III.

são contraindicações absolutas ao referido procedimento.

Um paciente que representa perigo persistente de ferir

61

O pindolol, antagonista seletivo dos receptores 5HT1A e
5HT1B, tem sido estudado na potencialização do efeito dos

gravemente a si mesmo ou a terceiros deve ser classificado

antidepressivos e conta com evidências consistentes de eficácia

com código 10 na escala de avaliação global de funcionamento

no tratamento do transtorno de déficit de atenção e

(AGF) do DSM-IV-TR.

hiperatividade.
53

Na classificação internacional de doenças – 10.ª edição

62

(CID-10), o transtorno obsessivo-compulsivo pertence à classe

O ácido valproico, um estabilizador de humor, é causa da
síndrome do valproato fetal, sendo contraindicado durante a

de transtornos neuróticos relacionados a estresse e

gestação e a amamentação.

somatoformes.
63
54

O DSM-IV-TR é utilizado para descrever e explicar os

Antes da prescrição de metilfenidato deve-se solicitar um
eletroencefalograma e um eletrocardiograma ao paciente, pois

transtornos mentais com base em teorias da psiquiatria

essa medicação é contraindicada para indivíduos portadores de

biológica.

epilepsia ou de arritmia cardíaca.

Com relação à psicopatologia, julgue os próximos itens.

64

O conceito segundo o qual a eletroconvulsoterapia (ECT) só
deve ser usada em casos refratários ao tratamento

55

No delírio sensitivo de relação, descrito por Kretschmer, um

farmacológico não mais se aplica, pois esse método pode ser

indivíduo hiperemotivo, histriônico e impulsivo desenvolve

utilizado como primeira opção em várias situações clínicas.

crença autorreferente no contexto de um relacionamento
interpessoal.
56

A vontade não está associada aos impulsos, pois se trata de

Julgue os itens a seguir, acerca de perícias em psiquiatria.
65

O servidor que apresentar indícios de doença mental e prejuízo

uma elaboração cognitiva influenciada por fatores intelectivos

de sua capacidade laboral, identificados por sua chefia

e socioculturais.

imediata,

deverá

submeter-se

a

avaliação

pericial

independentemente de sua concordância.
57

Os estados crepusculares, assim como o estado hipnótico e de
transe, são alterações qualitativas da consciência.

66

Um servidor que apresente incapacidade parcial, permanente
e multiprofissional poderá ser readaptado em outra função,

58

A psicopatologia fenomenológica tem como foco as vivências

segundo a legislação vigente.

subjetivas e inconscientes dos pacientes, sem levar em
consideração as origens e consequências dessas experiências.

67

O médico assistente deve prestar as informações acerca do
diagnóstico, evolução, tratamento e prognóstico da doença com

59

O delírio intuitivo, ou catatímico, é secundário a um distúrbio

o objetivo de complementar a avaliação pericial, mas não cabe

básico do humor e ocorre nas síndromes depressivas e

a ele estender-se sobre o tempo estimado de recuperação do

maníacas.

periciado, atribuição esta exclusiva do perito.
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No que diz respeito às emergências psiquiátricas, julgue os itens a

Julgue os itens seguintes, que versam acerca dos transtornos

seguir.

psiquiátricos no idoso.

68

78

Durante o atendimento psiquiátrico, embolia pulmonar e

apresenta baixa eficácia nessa população.

feocromocitoma fazem parte do diagnóstico diferencial da
ansiedade.
69

79

O alto nível socioeconômico, o estado civil solteiro ou
divorciado, o gênero masculino e o declínio da saúde física são

A síndrome serotoninérgica que resulta do agonismo

fatores associados à ocorrência de depressão no idoso.

aumentado dos receptores 5HT1A cursa com sintomas
neurológicos como mioclonias, tremores, calafrios e

O tratamento com lítio é contraindicado para idosos, já que

80

A depressão de início na terceira idade geralmente está
associada a alterações neuropsicológicas e estruturais do

hiperflexia e está associada a alta taxa de mortalidade.

cérebro.
70

Parkinsonismo, miocardite e diabete insípido nefrogênico estão
Com relação à avaliação psiquiátrica de crianças e adolescentes,

entre os sintomas de intoxicação crônica pelo lítio.

julgue os seguintes itens.
Em relação ao delirium, julgue os itens subsequentes.
81
71

Anticolinérgicos,

betabloqueadores

e

digitálicos

são

medicamentos considerados como causas farmacológicas do

perturbadores para ela do que para quem está próximo dela.
82

delirium.
72

73

O grau de prejuízo no funcionamento psicossocial da criança
é determinante para estabelecer o significado clínico de

O paciente com delirium pode apresentar, além de
rebaixamento do nível de consciência, alterações da percepção

Os sintomas psiquiátricos de uma criança geralmente são mais

determinados sintomas.
83

A psicopatologia com anormalidades qualitativas ocorre na

sensorial, do humor e da psicomotricidade.

maioria dos transtornos psiquiátricos da infância e da

O sintoma de desorientação espacial geralmente antecede o

adolescência.

sintoma de desorientação temporal.

84

O quadro mórbido infantil se manifesta de diferentes formas,
variando de acordo com o momento evolutivo e o ambiente

Acerca de transtornos relacionados ao uso do álcool, julgue os itens

familiar em que a criança está inserida.

subsecutivos.

Julgue os itens a seguir, acerca do abuso físico e sexual de crianças
74

A fenitoína deve ser utilizada como tratamento padrão e

e adolescentes.

profilático de convulsões por abstinência de álcool.
75

85

Estudos sugerem que filhos de pai alcoolista apresentam

Deve ser investigada a ocorrência de abuso físico em crianças
que apresentem lesões nas costas, nas nádegas, nos órgãos

grande vulnerabilidade de desenvolverem dependência ao

genitais e no dorso das mãos.

álcool.
86
76

O delirium tremens inicia-se geralmente após uma semana

Entre os casos de abuso sexual denunciados, o de menor
incidência é o que envolve o incesto entre pai e filha.

contada da interrupção ou redução do consumo de bebidas
87

Casos de voyeurismo, de produção de fotos pornográficas e de

alcoólicas.
exibicionismo que envolvam crianças não configuram abuso
77

A doença de Wenicke costuma ser reversível com o tratamento

sexual, visto que neles não se estabelece contato físico com a

adequado, ao contrário da síndrome de Korsakoff.

vítima.
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No que se refere às políticas públicas de saúde mental da infância

Em relação às diversas formas de transtornos do humor, julgue os

e adolescência, julgue os itens subsequentes.

itens que se seguem.

88

A educação especial e a saúde mental representam os setores

96

mínimo, 50% dos indivíduos diagnosticados com doença de

que se destacam no desenvolvimento de ações de prevenção e

Parkinson.

de promoção de saúde e na identificação de casos nos quais as
intervenções precoces podem reverter ou evitar o agravamento

Sintomas de transtorno depressivo são prevalentes em, no

97

A utilização de antidepressivos inibidores da enzima
monoaminoxidase (MAO) causa, frequentemente, pico

dos problemas mentais.

hipertensivo potencialmente letal em indivíduos que ingerem
89

Nos centros de atenção psicossocial infanto-juvenis (CAPSi),
os atendimentos de transtornos de maior prevalência na

alimentos ricos em taurina.
98

infância e adolescência, como os transtornos hipercinéticos e

desenvolvem efeito de bloqueio alfa-1-adrenérgico constam

os transtornos ansiosos, devem ser priorizados.
90

Crianças e adolescentes que apresentam problemas de conduta

Entre os efeitos colaterais dos antidepressivos que

hipotensão postural, tremores e vertigem.
99

Se um indivíduo que tratou transtorno depressivo maior

devem ser atendidos, concomitantemente, pela justiça e pela

apresentar, após alguns anos, transtorno distímico, ele deve ser

saúde mental.

diagnosticado com depressão dupla.

Os transtornos de ansiedade são patologias prevalentes na

100

É correto afirmar que, geralmente, o transtorno depressivo
ocorre em indivíduos jovens e o transtorno bipolar do tipo I em

psiquiatria. Acerca desse assunto, julgue os itens seguintes.

indivíduos idosos.
91

Indivíduos com prolapso de válvula mitral apresentam,

101

Para o diagnóstico de episódio de hipomania, segundo o

estatisticamente, maiores chances de desenvolver transtorno de

DSM-IV, é necessário que o indivíduo apresente humor não

pânico que indivíduos saudáveis.

depressivo e claramente distinto do habitual, por um período
mínimo de quatro dias.

92

Para o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada,
segundo o DSM-IV, é necessário que o indivíduo apresente
sensação de preocupação excessiva, na maioria dos dias, por
um período mínimo de seis meses.

93

subsecutivos.
102

A psicose puerperal é um quadro clínico leve e, portanto, não
tem indicação para eletroconvulsoterapia (ECT).

O caso clínico denominado o pequeno Hans, que tratava de um
garoto de cinco anos com medo de cavalos, foi um modelo

94

A respeito de transtornos psicóticos e esquizofrenia, julgue os itens

103

A síndrome de Cotard é caracterizada por um quadro delirante,

utilizado por Freud para descrever as teorias da ansiedade

no qual o indivíduo acredita na existência de um impostor, um

histérica.

duplo, se passando por ele.

Estudos em animais auxiliam no entendimento de certos

104

De acordo com o DSM-IV, o transtorno esquizofreniforme é
caracterizado por um quadro sintomático equivalente à

mecanismos humanos. A estimulação e a ablação, em animais,

esquizofrenia, exceto pelo período de apresentação de
da área denominada locus ceruleus, produz, respectivamente,

sintomas, que, no caso do transtorno esquizofreniforme, ocorre

resposta de medo e bloqueio à resposta de medo.
95

O início do transtorno obsessivo compulsivo pode ocorrer na

por, no máximo, dois meses.
105

O conceito de duplo vínculo, formulado por Theore Lidz,

infância ou na adolescência, havendo casos de ocorrência desse

descreve alterações no comportamento familiar na tentativa de

transtorno em crianças com dois anos de idade.

explicar a esquizofrenia.
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Julgue os itens seguintes, relativos ao transtorno da identidade de
gênero.

106

Para ser diagnosticado com bulimia nervosa, o indivíduo

113

deverá apresentar episódios bulímicos pelo menos uma vez por
semana, durante o período de dois meses.
107

apresentar genitália ambígua ou hipogonadismo.
114

Em meninos, a identificação com o gênero oposto é geralmente
manifestada por acentuado interesse por atividades femininas.

Os antidepressivos tricíclicos, inibidores da recaptação de
serotonina, em razão de sua eficácia, devem ser indicados para

Indivíduos com transtorno da identidade de gênero costumam

115

A identificação com o gênero oposto geralmente é
desencadeada pelo desejo de obtenção de vantagens culturais

o tratamento de pacientes com anorexia nervosa.
108

A incidência da anorexia nervosa é maior no período

percebidas por quem é de outro gênero.
116

Homens heterossexuais com transtorno de identidade de
gênero apresentam, na maioria das vezes, início do transtorno

pré-púbere e no final da adolescência.

em meados da vida adulta.
109

A mortalidade por anorexia nervosa é causada, principalmente,
No que diz respeito à simulação, julgue os itens subsequentes.
por desnutrição e alterações eletrolíticas.
117

Acerca de transtornos do sono, julgue os itens subsecutivos.
110

111

psicológicos por motivações inconscientes.
118

As alucinações hipnagógicas, consideradas alucinações
auditivas, ocorrem, na maioria das vezes, ao despertar.

Ao suspeitar de simulação, o entrevistador deve utilizar
questões abertas e evitar o confronto com o indivíduo.

119

De acordo com a classificação internacional de doenças
(CID-10), a simulação é classificada como um transtorno

O terror noturno decorre de pesadelos que ocorrem, na maioria

mental.

das vezes, no terço final da noite, durante o sono REM.
120
112

Em casos de simulação, o indivíduo produz sintomas físicos e

Constituem

indícios

de

simulação

a

confirmação

O sonambulismo inicia-se, geralmente, na terceira ou quarta

indiscriminada de sintomas, a afirmação de sintomas óbvios e

fase do sono.

o elevado número de sintomas raros.
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PROVA DISCURSIVA
•

•
•
•

Nesta prova, 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 será avaliado
fragmento de texto escrito em local indevido.
Qualquer fragmento de texto além da 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 40,00 pontos, dos quais até 2,00 pontos serão atribuídos ao quesito apresentação
(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

O termo esquizofrenia, cunhado por Eugen Bleuler, substituiu a dementia precox na literatura. O
termo foi escolhido para expressar a presença de cisões (schisms) entre pensamento, emoção e
comportamento. De acordo com a teoria de Bleuler a respeito das cisões mentais, os sintomas fundamentais
específicos da esquizofrenia incluíam perturbações associativas, perturbações afetivas, autismo e
ambivalência. Também foram identificados sintomas acessórios (secundários), que incluíam aqueles que
Kraepelin considerava os principais indicadores de dementia precox: alucinações e delírios.
Kaplan. Compêndio de psiquiatria: ciências do comportamento
e psiquiatria clínica. 9ª Edição, Artmed, 2007 (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca das alterações do
estado mental de um paciente que sofre de esquizofrenia. Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:
<

alterações do humor e do afeto; [valor:12,00 pontos]

<

alterações da sensopercepção; [valor:10,00 pontos]

<

alterações do pensamento, incluindo conteúdo, forma e processo do pensamento.[valor:16,00 pontos]
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RASCUNHO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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14
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