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PROVA OBJETIVA 

De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas da prova objetiva, para cada item: o 
campo designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. 

A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para 

as devidas marcações, use a folha de respostas da prova objetiva, único documento válido para a correção da sua prova objetiva. 

A psicopatologia, ferramenta fundamental da avaliação 

psiquiátrica, é uma das ciências básicas da psiquiatria. A respeito 

das diversas manifestações psicopatológicas, julgue os itens a 

seguir. 

1 A catalepsia, fenômeno comum na narcolepsia, caracteriza-

se pela perda temporária do tônus muscular, o que causa 

fraqueza e imobilização. 

2 Pacientes esquizofrênicos podem apresentar negativismo, 

fenômeno caracterizado por oposição ou recusa a cooperar, 

sem razão aparente. 

3 A palilalia, repetição automática e estereotipada da última ou 

últimas palavras que o próprio paciente emitiu em sua fala, 

está associada a quadros demenciais. 

No que se refere aos transtornos por uso de substâncias, julgue os 

itens que se seguem. 

4 A cafeína é a substância psicoativa mais consumida no 

mundo e, segundo o DSM-IV-TR, doses acima de 250 mg 

podem causar intoxicação em pessoas que não costumam 

fazer uso de bebidas cafeinadas. 

5 Não existem evidências científicas de que o uso de maconha 

esteja associado ao aparecimento de sintomas psicóticos em 

indivíduos sem esquizofrenia. 

6 Os sintomas da abstinência de cocaína incluem, de acordo 

com o DSM-IV-TR, humor disfórico, fadiga, sonhos vívidos, 

insônia ou hipersonia, diminuição do apetite e retardo ou 

agitação psicomotora. 

O delirium é uma síndrome complexa associada a declínio 

funcional e aumento da morbimortalidade. Em relação aos 

aspectos clínicos, fisiopatológicos e farmacoterapêuticos do 

delirium, julgue os itens seguintes. 

7 Pacientes com delirium apresentam alteração dos níveis de 

consciência e de atenção, acompanhados de distúrbios 

cognitivos relacionados à memória, à orientação e à 

linguagem. 

8 Entre os diversos mecanismos fisiopatológicos implicados na 

etiologia do delirium, destacam-se o excesso de atividade da 

acetilcolina e do glutamato, bem como a diminuição da 

transmissão dopaminérgica. 

9 O tratamento farmacológico do delirium inclui a utilização 

de antipsicóticos, preferencialmente os de baixa potência e 

com baixo efeito anticolinérgico, como o haloperidol. 

A esquizofrenia, problema de saúde pública de elevado custo 

pessoal e social, acomete aproximadamente 1% da população. 

Acerca das características clínicas dessa doença, julgue os itens 

subsecutivos. 

10 A esquizofrenia costuma iniciar-se no final da adolescência, 

com tendência a apresentar um curso desfavorável a longo 

prazo. São considerados fatores de bom prognóstico ser do 

sexo masculino, demonstrar ausência de sintomas afetivos, 

apresentar um início súbito dos sintomas psicóticos, entre 

outros. 

11 Familiares de pacientes com esquizofrenia possuem risco 

aumentado de apresentarem a doença. Estudos recentes 

demonstram que a agregação familiar dessa doença deve-se, 

principalmente, a fatores genéticos, sendo que estudos com 

genes candidatos, tais como DTNBP1 e NRG1, têm sido 

replicados em diversas populações. 

12 A mortalidade dos pacientes esquizofrênicos é mais elevada 

que a da população em geral. As taxas de tentativas de 

suicídio entre esquizofrênicos variam de 20% a 50%, sendo 

que até 10% dos pacientes se matam. 

Os transtornos de humor são doenças comuns associadas a 

elevado nível de morbidade e comprometimento funcional. 

Julgue os próximos itens relativos aos aspectos fisiopatológicos e 

clínicos do transtorno bipolar e da depressão. 

13 Os achados de neuroimagem estrutural mais consistentes 

relacionados ao transtorno bipolar e ao transtorno depressivo 

maior são as hiperintensidades na substância branca 

subcortical. 

14 Estudos recentes encontraram uma associação entre história 

de trauma na infância e diminuição da atividade do eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal em pacientes com transtorno 

depressivo maior. 

15 Pacientes com distimia crônica apresentam menores taxas de 

resposta aos tratamentos com medicações antidepressivas do 

que pacientes com transtorno depressivo maior. 
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Com referência aos transtornos de ansiedade, julgue os itens a 

seguir. 

16 A inserção de 5% de CO2 no ar ambiente é capaz de induzir 

ataques de pânico, tanto em pacientes com transtorno do 

pânico, quanto em indivíduos com transtorno de ansiedade 

generalizada, indicando o papel significativo das disfunções 

do controle respiratório nessas doenças. 

17 Existem evidências consistentes de eficácia do uso dos 

antidepressivos tricíclicos e dos inibidores seletivos da 

recaptação de serotonina, no tratamento do transtorno do 

pânico e do transtorno de ansiedade social. 

18 O componente principal da terapia comportamental do 

transtorno obsessivo-compulsivo é a exposição e prevenção 

de resposta, apesar de não apresentar benefício no tratamento 

das obsessões. 

A característica principal dos transtornos somatoformes é a 

presença de sintomas físicos inexplicáveis. Acerca desses 

transtornos, julgue os itens que se seguem. 

19 A maioria dos pacientes com transtorno de somatização 

apresenta início dos sintomas antes dos vinte e cinco anos de 

idade, havendo, assim como na hipocondria, uma maior 

prevalência de pacientes do sexo feminino. 

20 A comorbidade entre os transtornos somatoformes é comum, 

sendo que até 40% dos pacientes hipocondríacos são 

diagnosticados com transtorno de somatização. 

O comportamento suicida é frequente em indivíduos com 

transtornos mentais e está associado a diferentes fatores de risco, 

dependendo do diagnóstico do paciente. A respeito dos fatores de 

risco para suicídio, julgue os itens subsecutivos. 

21 Personalidade antissocial e transtornos de ansiedade são 

fatores de risco para suicídio em pacientes com episódio 

depressivo maior. 

22 Tentativas de suicídio prévias constituem, em ambos os 

sexos, um dos maiores fatores de risco para morte por 

suicídio. 

Os tratamentos somáticos constituem parte importante da terapia 

dos transtornos mentais. A respeito dos psicofármacos e da 

eletroconvulsoterapia, julgue os itens consecutivos. 

23 A conversão de amitriptilina (amina terciária) em 

nortriptilina (amina secundária) por meio de desmetilação 

resulta em um composto com maior atividade 

noradrenérgica. 

24 O uso da clozapina está associado a reações adversas 

potencialmente graves, tais como agranulocitose e 

convulsões. 

25 A eletroconvulsoterapia é um dos tratamentos mais eficazes 

da psiquiatria. Entre os fatores associados à menor incidência 

de efeitos adversos cognitivos destacam-se a aplicação 

unilateral à direita e o uso de pulsos breves e de estímulo 

próximo ao limiar convulsivo. 

Acerca da esquizofrenia, julgue os itens a seguir. 

26 Os indivíduos nascidos no inverno e no início da primavera 
têm mais chance de desenvolver a doença. 

27 Diversos estudos mostram diferenças na ativação do córtex 
sensório-motor entre pacientes com esquizofrenia e sujeitos a 
controles normais, bem como aumento do fluxo sanguíneo 
para os lobos occipitais, usando a ressonância nuclear 
magnética funcional. 

28 A prevalência da doença entre gêmeos monozigóticos de 
paciente com esquizofrenia é de cerca de 20%. 

29 A ausência de fatores precipitantes é um fator de mau 
prognóstico. 

Julgue os itens subsequentes, que versam a respeito da depressão. 

30 A depressão é, aproximadamente, duas vezes mais 
prevalente em mulheres do que em homens. 

31 Não foi encontrada correlação entre o estado 
socioeconômico do paciente e o transtorno depressivo maior. 

32 Há uma redução na latência do sono REM em indivíduos 
deprimidos. 

33 Pelos critérios atuais do DSM-IV-TR, é necessário um 
período mínimo de 4 semanas de sintomas para se fazer o 
diagnóstico. 

34 A trazodona é um antidepressivo com ação peculiar. Seu uso 
por um longo período aumenta o número de receptores de 
serotonina do tipo 2 A (5- HT 2A).  

35 Entre os ISRS, a fluvoxamina apresenta o maior risco de 
interações medicamentosas. 

  Um paciente de sessenta anos de idade, do sexo 
masculino, portador de transtorno bipolar do humor, está em uso 
de carbonato de lítio, 900 mg/dia, com boa resposta, estando 
assintomático no momento. 

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens que se 
seguem. 

36 Para esse paciente, a litemia deve ser solicitada de dois a seis 
meses de forma rotineira. 

37 Se esse paciente passar a usar diclofenaco de sódio, espera-
se que os seus níveis séricos do lítio diminuam, caso 
mantenha a mesma dosagem de 900 mg/dia. 

38 Se o paciente parar de usar diclofenaco de sódio e começar a 
utilizar um diurético tiazídico para tratar a hipertensão, 
espera-se que os seus níveis séricos do lítio diminuam, caso 
mantenha a mesma dosagem de 900 mg/dia. 

39 Os efeitos renais mais graves, que são raros e associados à 
administração continuada por mais de 10 anos do 
medicamento citado, envolvem o aparecimento de fibrose 
intersticial não específica. 

Com relação aos transtornos de ansiedade, julgue os itens a 
seguir. 

40 Mais de 90% dos pacientes com transtorno de pânico tem 
pelo menos um outro transtorno psiquiátrico. 

41 A fobia específica é o segundo transtorno mental mais 
comum entre os homens. 

42 A amígdala apresenta um papel fundamental na gênese do 
transtorno obsessivo compulsivo. 

43 A taxa de resposta ao placebo no transtorno obsessivo 
compulsivo é comparada à da depressão. 

44 Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina são 
considerados os tratamentos de primeira linha para o 
transtorno do estresse pós-traumático. 
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Acerca das terapias não biológicas na psiquiatria, julgue os itens subsequentes. 

45 Para a realização da eletroconvulsoterapia, podem-se colocar eletrodos tanto na forma bilateral quanto unilateral. Na forma 

unilateral, em geral, a resposta é mais rápida. 

46 Na estimulação magnética transcraniana, utiliza-se bobina em forma de 8 para estimular uma área mais delimitada, e bobina 

circular para estimular uma área mais ampla. 

47 Com a estimulação magnética transcraniana, é possível tratar a depressão utilizando alta frequência aplicada no córtex pré-frontal 

direito ou utilizando baixa frequência no córtex pré-frontal esquerdo. 

Julgue os itens a seguir, que versam a respeito de neurociências. 

48 Por meio da memória operacional, o ser humano armazena temporariamente informações que serão úteis apenas para o raciocínio 

imediato e para a resolução de problemas, ou para a elaboração de comportamentos, podendo ser descartadas em seguida.  

49 O sistema límbico não tem uma localização anatômica tão delimitada como outras partes cerebrais. Ele possui componentes 

corticais e subcorticais. 

50 O córtex frontal, especialmente a área pré-frontal, é um córtex de associação unimodal. 
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PROVA DISCURSIVA DE RESPOSTAS CURTAS  

• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso queira, os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, 
transcreva os textos para as respectivas folhas do CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS DA PROVA DISCURSIVA DE 
RESPOSTAS CURTAS, nos locais apropriados, pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos. 

• Em cada questão, qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado. Será 
também desconsiderado o texto que não for escrito no devido local da folha de texto definitivo correspondente. 

• No caderno de textos definitivos, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliada a prova que 
tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado. 

• Na avaliação de cada questão, ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 5,00 pontos, dos quais, até 4,50 pontos serão 
atribuídos ao domínio do tema e até 0,50 ponto será atribuído à capacidade de expressão na modalidade escrita e ao uso das 
normas do registro formal culto da língua portuguesa. 

 

Questão 1 
 

 

 

  O termo bulimia deriva de bou (grande quantidade de) ou boul (boi) e limos (fome), designando fome 

raivosa ou fome tão grande a ponto de levar alguém a comer um boi. Pacientes com bulimia nervosa 

apresentam uma síndrome clínica composta por um conjunto de três sintomas fundamentais: um impulso 

irresistível de comer excessivamente, evitação dos efeitos engordurantes da comida induzindo vômitos e 

purgação e medo mórbido de engordar. 

 

Maria Angélica Nunes e Cols. Transtornos alimentares e obesidade, 2.ª edição, 2006 (com adaptações). 

 

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando que o sintoma principal da bulimia nervosa e do transtorno de compulsão 

periódica são os episódios de comer compulsivamente que se repetem ao longo do tempo, associados a comportamentos 

compensatórios, elabore um texto abordando, necessariamente, os seguintes aspectos: 

• conceito de compulsão alimentar; [valor: 3,00 pontos]  

• frequência em que essa compulsão deve ocorrer para que se possa diagnosticar a bulimia nervosa, segundo os critérios do 

DSM-IV-TR. [valor: 1,50 ponto] 

 

Rascunho 

1  

2  

3  

4  

5  
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Questão 2 
 

 

 

Os transtornos primários do sono podem ser divididos em dissonias e parassonias. A respeito das parassonias, elabore um texto 

apresentando, necessariamente, os seguintes aspectos: 

• conceito de parassonia; [valor: 1,50 ponto] 

• três exemplos deste transtorno. [valor: 3,00 pontos] 

Rascunho 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

 

 

 

Questão 3 
 

 

 

  Os transtornos globais do desenvolvimento constituem um grupo de condições biologicamente 

diferentes, caracterizados por déficits em muitas áreas de funcionamento que levam a uma interrupção 

invasiva de forma notável, mas difusa, dos processos do desenvolvimento. 

 

Hales e Yudofski. Tratado de Psiquiatria Clínica, 4.ª edição, 2006 (com adaptações). 

 

A partir do texto acima, cite as três características essenciais do transtorno autista, de acordo com o DSM-IV-TR. [valor: 4,50 

pontos] 

 

Rascunho 

1  

2  

3  

4  

5  
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Questão 4 
 

 

 

Os transtornos de personalidade do agrupamento B do DSM-IV-TR são frequentes na prática clínica psiquiátrica. Cite as opções 

farmacológicas mais utilizadas para o tratamento do transtorno de personalidade borderline, correlacionando-as a cada uma das 

seguintes dimensões psicopatológicas da doença: 

• alterações de humor (depressão e irritabilidade); [valor: 1,50 ponto] 

• impulsividade e autodestrutividade; [valor: 1,50 ponto] 

• alterações perceptuais intermitentes. [valor: 1,50 ponto] 

 

Rascunho 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

 

 

Questão 5 
 

 

 

Os antidepressivos são tratamentos eficazes para o transtorno depressivo maior, com taxa de resposta de aproximadamente 60%. 

Descreva três estratégias que podem ser utilizadas em casos que não respondam à primeira tentativa de tratamento com a dose inicial 

de antidepressivo, após um período de quatro a oito semanas. [valor: 4,50 pontos] 

 

Rascunho 

1  

2  

3  

4  

5  
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Questão 6 
 

 

 

Os transtornos mentais na infância são patologias comuns e, por vezes, mal diagnosticadas. Entre as patologias mais comuns está a 
síndrome de Asperger. Com base nessas informações, descreva a síndrome de Asperger. [valor: 4,50 pontos] 

 

 

Rascunho 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

Questão 7 
 

 

 

O tabagismo é considerado um grave problema de saúde-pública. Em relação a esse tema, atenda ao que se pede a seguir. 

• Cite os dois principais tratamentos farmacológicos para o tabagismo. [valor: 2,00 pontos] 

• Descreva de forma detalhada a forma de atuação desses tratamentos. [valor: 2,50 pontos] 

 

 

Rascunho 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

Questão 8 
 

 

 

Em relação à síndrome de Prader-Willi, redija um texto que aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

 

• natureza dessa doença; [valor: 2,25 pontos] 

• características em relação ao desenvolvimento dessa doença. [valor: 2,25 pontos] 

 

Rascunho 

1  

2  

3  

4  

5  
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Questão 9 
 

 

 

Em relação à esquizofrenia, que é considerada uma doença crônica e altamente incapacitante, redija um texto citando seis aspectos em 

relação fatores de bom prognóstico na esquizofrenia. [valor: 4,50 pontos] 

 

Rascunho 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

 

 

 

Questão 10 
 

 

 

Em relação à doença de Pick, redija um texto abordando, necessariamente, os seguintes aspectos: 

 

• sintomas dessa doença; [valor: 2,50 pontos] 

• fisiopatologia dessa patologia. [valor: 2,00 pontos] 

 

Rascunho 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

 


