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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ – PI  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 
CARGO 

 

MÉDICO 

PSIQUIATRA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ- PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.urucui2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 

             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO BAIXO 
 

TEXTO 
 

TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL! 
 

Em 1997, em um show de um grupo chamado movimento Funk Clube, um funkeiro pegou o 1 
microfone da mão de um dos integrantes do grupo e, olhando para as dançarinas em cima do palco, gritou: 2 
"Há! Eu tô maluco". 3 

O grito foi repetido pelos integrantes do grupo e logo sampleado pelos DJs de todos os bailes do 4 
Rio e, pouco tempo depois, de todo o Brasil. Logo todos os brasileiros gritavam que estavam malucos, e teve 5 
gente gritando até no exterior. 6 

Se tratando do funk, eu poderia usar várias histórias como essa aqui, mas esse grito pra mim é o 7 
exemplo que eu mais gosto de usar. 8 

Isso, só uma cultura realmente popular é capaz de fazer: dar o poder ao público na arte, sem 9 
deixar de valorizar o artista. 10 

No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" um vídeo na internet sem muito roteiro, sem muita 11 
produção, mas fez tanto sucesso que mesmo com tantos problemas que o Brasil está passando, todo mundo 12 
está gritando que "tá tranquilo, tá favorável". 13 

Mais do que uma música, o Mc Bin Laden estourou uma gíria, pois toda vez que alguém falar que 14 
"tá tranquilo", alguém irá, no mínimo, pensar que "tá favorável". 15 

Mc Bin Laden é o maior fenômeno do funk da atualidade, esconde o quanto ganha, mas dizem que 16 
é cerca de R$ 60 mil por dia. 17 

Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. Catra o que era o funk pra ele. Ele então respondeu: 18 
"O funk é um presente de Deus para nós, é a válvula de escape para todos nós favelados". 19 

Vendo o que o funk proporcionou na vida dele e de vários outros MCs, inclusive na minha, eu 20 
concordo plenamente com a resposta do Mr. Catra. 21 

Mesmo com tantos problemas que os bailes funk enfrentam para continuar existindo - falo das 22 
proibições de todos os órgãos públicos que praticamente perseguem os produtores desses bailes -, mesmo 23 
com tanta corrupção nas rádios e televisões - falo dos famosos "jabás" que todos os chamados grandes 24 
artistas pagam -, o funk, sem dinheiro e sem espaço, consegue penetrar nas festas de todas as classes e até 25 
nos grandes programas de televisão. 26 

Isso tudo acontece por um espaço que ainda pode ser ocupado de maneira democrática e popular: 27 
a internet. 28 

Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse a internet o funk não existiria mais. Eu discordo, mas 29 
concordo que nesse momento a internet está cumprindo um papel importantíssimo na vida dessa cultura. 30 

Se mesmo com tanta perseguição e negação de sua existência, o funk consegue ser a cultura 31 
musical que mais tem vídeo postado e assistido na internet, imagina o funk sendo tratado da maneira que 32 
lhe é de direito? 33 

Para aqueles que não suportam ouvir funk eu tenho más notícias: o funk ainda vai acontecer. 34 
Tenho essa certeza porque quando eu era criança não era fácil ouvir música e o funk nem existia. 35 

Hoje se tem uma facilidade enorme em ouvir a música que quiser e as crianças já nascem ouvindo funk. 36 
Que venham novos MCs, que venham novos vídeos e, consequentemente, outros sucessos, pois, na 37 

internet, além de ainda estar tranquilo, também está favorável. 38 
 

MC LEONARDO. TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL. IN: Caros amigos, p.22, n. 228, Abr. 2016. - MC LEONARDO é cantor, 
compositor e fundador da APAFUNK. 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ-PI 

01) O texto 

 

(A) Evidencia a descrença de que o funk não 

supere o preconceito. 

(B) Destaca a aceitação do funk pelos meios de 

comunicação. 

(C) Aponta para consolidação do funk com o 

passar do tempo. 

(D) Deixa claro a força exercida pelo dinheiro para 

a propagação do funk. 

 

02) A leitura do texto permite inferir: 

 

(A) A conduta da juventude na aceitação do funk, 

não raro, está condicionada às informações  

veiculadas  pelos órgãos de comunicação. 

(B) Os interesses comerciais  contrapõem-se à 

lógica da cultura popular.   

(C) A sociedade brasileira já não aceita a 

intervenção do poder público nas 

manifestações artísticas de natureza popular. 

(D) O descontentamento de todos os segmentos 

da sociedade brasileira com a proliferação do 

funk. 

 

03) Nos três últimos parágrafos, o texto 

transmite, essencialmente, uma mensagem de 

 

(A) Persistência na luta em favor do funk. 

(B) Valorização da arte como expressão cultural. 

(C) Superação das dificuldades através das novas 

gerações. 

(D) Reconhecimento de que ainda há um caminho 

árdua na aceitação do funk. 

 

04) A alternativa cujo fragmento evidencia uma 

opinião do autor é 

 

(A) “...o funk ainda vai acontecer.” (L.34). 

(B) “Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse 

a internet o funk não existiria mais.”(L.29) 

(C) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro.” 

(L.11). 

(D) “Tenho essa certeza porque quando eu era 

criança não era fácil ouvir música e o funk 

nem existia. (L.35). 

 

 

05) Com referência aos aspectos linguísticos, 

pode-se afirmar: 

 

(A) Na frase  “(...) alguém falar que “tá tranquilo” 

(L.14/15),   o vocábulo “que”, em destaque,  

tem o mesmo valor morfológico do vocábulo 

“que” em “Vendo o que o funk proporcionou 

na vida dele...” (L.20), também em negrito. 

(B) “de todos os órgãos públicos” (L.23) e “desses 

bailes” (L.23) exercem a mesma função 

sintática. 

(C) As aspas em, "Há! Eu tô maluco" (L.3), 

introduzem o discurso indireto. 

(D) O vocábulo “até” (L.25) pode ser tomado 

como expressão expletiva. 

 

06) Quanto à norma culta, ocorre erro em: 

 

(A) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro,” 

(L.11) 

(B) “...mesmo com tantos problemas que o Brasil 

está passando,” (L.12). 

(C) “Isso tudo acontece por um espaço que ainda 

pode ser ocupado de maneira democrática e 

popular: a internet.” (L.27/28). 

(D) “Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. 

Catra o que era o funk...” (L.18). 

 

07) A alternativa em que há correspondência 

entre a forma verbal transcrita e a ação por 

ela expressa é: 

 

(A) “gritavam” (L.5) - ação acabada no passado. 

(B) “enfrentam” (L. 22) - Ação momentânea no 

presente. 

(C) “venham” (L.37) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “existiria” (L.29) -  ação habitual no futuro. 

 

08) Quanto ao predicado, o nome é o elemento 

central da frase-declaração em: 

 

(A) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4). 

(B) “..., todo mundo está gritando...” (L. 12/13). 

(C) “o Mc Bin Laden estourou uma gíria” (L.14). 

(D) “...quando eu era criança...”(L.35). 
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09) A alternativa em que há equivalência entre o 

fragmento transcrito e a ideia indicada ao lado 

é: 

 

(A) “...fez tanto sucesso” (L.12) - causa. 

(B) “Logo todos os brasileiros gritavam...” (L.5) -  

conclusão. 

(C) “Mesmo com tantos problemas que os bailes 

funk enfrentam para continuar existindo” 

(L.22) - explicação. 

(D) “...pois, na internet, além de ainda estar 

tranquilo, também está favorável.” (L.37/38) - 

oposição. 

 

10) Das frases abaixo, apenas uma está de acordo 

com a norma padrão. 

 

(A) “Se tratando do funk, eu poderia usar várias 

histórias como essa aqui” (L.7). 

(B) “Vendo o que o funk proporcionou na vida 

dele e de vários outros MCs, inclusive na 

minha,..” (L.20). 

(C) “...e teve gente gritando até no exterior.” 

(L.5/6). 

(D) “O exemplo que eu mais gosto de usar.” 

(L.7/8). 

 

11) Ao usar a partícula “se” em  “Hoje se tem 

uma facilidade enorme em ouvir a música 

que quiser,..” (L.36), o Autor 

 

(A) ficou dispensado de identificar o agente da 

ação destacada. 

(B) não teve como determinar o autor da ação 

evidenciada na frase. 

(C) deixa subentendido que, em casos de voz 

passiva, é preferível não indicar o agente da 

ação verbal. 

(D) mostrou o fato como provável, além de 

dependente de outro acontecimento. 

 

12) No texto, 

 

(A)  “...para todos nós favelados” (L.19) completa 

o sentido de “válvula” (L.19). 

(B) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4)  é um predicado nominal. 

(C) “tranquilo” (L.15) é um modificador de  

“alguém” (L.15). 

(D) “ penetrar” (L.25)  e “perseguem” (L.23) são 

formas verbais com a mesma regência.  

 

 

 

 

13) Com relação aos mecanismos linguísticos 

usados no texto, marque a afirmativa 

verdadeira. 
 
(A)  A oração “...que ainda pode ser ocupado de 

maneira democrática e popular: a internet” 
(L.27/28) possui valor de substantivo. 

(B)  Se o vocábulo “certa” (L.18) for transposto 

para depois do nome  com o qual se relaciona 
não provoca  alteração de sentido. 

(C) Na oração “...o funk não existiria mais.” 
(L.29), se o verbo existir for trocado pelo 
verbo “haver”, o sujeito se mantém o mesmo. 

(D) O vocábulo “brasileiros” (L.5) é formado por 

derivação imprópria. 
 
AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS 
À TIRINHA ABAIXO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

14) Um texto, como uma situação comunicativa, é 
constituído de uma parte visível - a sua 

materialidade de linguagem - e também de 
implícitos, como ocorre nessa tira. 

 
Nela está implícita a ideia de que 
 

(A) O interlocutor que questiona o “gênio” do 
espelho não entendeu a pergunta desse 
último. 

(B) A personagem da primeira fala apresenta 
semelhança entre as suas estruturas física e 
moral. 

(C) O diálogo dos interlocutores contesta o 

sentido de um outro texto da literatura infantil 
preexistente. 

(D) A ausência de interação entre as personagens 
foi resultante do uso de níveis de linguagem 
diferentes. 

 

15) Constitui uma afirmação correta sobre os 
elementos linguísticos do texto a indicada em 

 
(A) Em “...me faz tão pequeno” tem predicado 

verbo-nominal. 
(B) O plural de caráter é caráteres. 
(C) A expressão “é que” do primeiro quadrinho 

introduz uma oração com valor predicativo. 
(D) O verbo fazer possui nesse contexto regência 

de verbo transitivo indireto. 
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16) Com relação a segurança da informação e 

internet analise os itens abaixo: 

 

I- Cookies são vírus que guardam informações 

que são utilizadas pelos usuários. 

II- O Hoax é uma mensagem alarmante e falsa, 

que chega por e-mail. 

III- O worm é um programa que se autorreplica. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

Com relação à imagem abaixo do MS Excel 2010 

responda as questões 17 e 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Ao pressionar a tecla Enter na célula E9, o 

retorno obtido será: 

 

(A) 720 

(B) #VALOR! 

(C) #NOME? 

(D) SOMA(E4:E8) 

 

18) Desejando realizar a soma das vendas de 

geladeiras, o usuário decidiu clicar na célula 

I4 e digitar a fórmula    =E6:H6  ao 

pressionar Enter o retorno será: 

 

(A) 76 

(B) 285 

(C) #VALOR! 

(D) =E6:H6 

 

 

 

 

19) Com relação a Intranet e Internet analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I- Enquanto o acesso às informações na web é 

global, em uma intranet o acesso à maior parte 

das informações é restrito aos membros da 

organização. 

II- Tanto a Internet quanto a Intranet usam a pilha 

de protocolos TCP/IP. 

III- Uma desvantagem da Intranet é a sua 

limitação a um espaço geográfico, ou seja, 

apenas no local de funcionamento como uma 

organização ou empresa. 

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Todas as afirmativas são falsas. 

 

20) Para responder as assertivas abaixo considere 

que o computador esteja com o sistema 

Windows 8 em português e com acesso a 

internet. 

 

I- Para abrirmos o menu Iniciar do Windows 8 

basta clicar sobre o canto inferior esquerdo da 

área de trabalho com o botão esquerdo do 

mouse. 

II- A opção Programas e Recursos do Windows 

8 mostra os programas instalados e permite a 

desinstalação. 

III- Em Acesso à conta do Windows 8, o usuário 

pode realizar o login com uma Conta da 

Microsoft ou com uma Conta Local.  

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Nenhuma afirmativa é falsa. 

 

 

 

 INFORMÁTICA                                                                                 QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Segundo o PCDT-SUS, a esquizofrenia e os 

denominados transtornos esquizofrênicos 

constituem um grupo de distúrbios mentais 

graves, sem sintomas patognomônicos, mas 

caracterizados por distorções do pensamento 

e da percepção, por inadequação e 

embotamento do afeto sem prejuízo da 

capacidade intelectual. Seu curso é variável, 

aproximadamente 30% dos casos apresentam 

recuperação completa ou quase completa, 

cerca de 30% com remissão incompleta e 

prejuízo parcial de funcionamento e cerca de 

30% com deterioração importante e 

persistente da capacidade de funcionamento 

profissional, social e afetivo. Foram revisados 

estudos que avaliaram os seguintes 

medicamentos de ação não antipsicótica no 

tratamento da esquizofrenia, dentre eles, 

podemos excluir: 

 

(A) Valproato 

(B) Carbamazepina 

(C) Litio 

(D) Heparina 

 

22) Seu João José é morador da cidade de Uruçuí 

e há 15 anos apresentou os sintomas de 

esquizofrenia. Após alguns insucessos 

terapêuticos, iniciou o tratamento com 

clozapina. Após 6 meses de uso, o psiquiatra 

constatou intolerância a clozapina por 

agranulocitose. Diante deste quadro, qual a 

droga de escolha para a substituição? 

 

(A) Olanzapina 

(B) Diazepam 

(C) Lítio 

(D) Carbamazepina 

 

23) A Doença de Alzheimer (DA) é um transtorno 

neurodegenerativo progressivo e fatal que se 

manifesta por deterioração cognitiva e da 

memória, comprometimento progressivo das 

atividades de vida diária e uma variedade de 

sintomas neuropsiquiátricos e de alterações 

comportamentais. O tratamento da DA deve 

ser multidisciplinar, envolvendo os diversos 

sinais e sintomas da doença e suas 

peculiaridades de condutas. Acerca do 

tratamento medicamentoso, aponte a 

alternativa incorreta: 

 

 

 

 

 

(A) Desde a introdução do primeiro inibidor da 

acetilcolinesterase, os fármacos colinérgicos 

donepezila, galantamina e rivastigmina são 

considerados os de primeira linha, estando 

todos eles recomendados para o tratamento 

da DA leve a moderada. 

(B) O fundamento para o uso de fármacos 

colinérgicos recai no aumento da secreção ou 

no prolongamento da meia-vida da acetilcolina 

na fenda sináptica em áreas relevantes do 

cérebro. 

(C) Os inibidores da colinesterase, que aceleram a 

degradação da acetilcolina naturalmente 

secretada, ofereceram um avanço mais 

significativo. Para serem úteis, tais fármacos 

devem cruzar a barreira hematoencefálica;  

(D) As donepezila, rivastigmina e galantamina 

têm propriedades farmacológicas levemente 

diferentes, mas todas inibem a degradação da 

molécula de acetilcolina, o neurotransmissor 

classicamente associado à função de 

memória, por bloquear a enzima 

acetilcolinesterase.  
 

24) Sobre a administração dos medicamentos 

para a Doença de Alzheimer, marque a 

alternativa incorreta: 
 

(A) Donepezila: Iniciar com 5 mg/dia por via oral. 

A dose pode ser aumentada para 10 mg/dia 

após 4-6 semanas, devendo ser administrada 
ao deitar. Os comprimidos podem ser 
ingeridos com ou sem alimentos. 

(B) Galantamina: Iniciar com 8 mg/dia, por via 
oral, durante 4 semanas. A dose de 
manutenção é de 16 mg/dia por, no mínimo, 
12 meses. A dose máxima é de 24 mg/dia.  

(C) Galantamina: Como se trata de cápsulas de 
liberação prolongada devem ser administradas 
uma vez ao dia, pela manhã, de preferência 
em jejum. Em insuficiência hepática ou renal 
moderada, a dose deve ser ajustada 
considerando a dose máxima de 16 mg/dia  

(D) Rivastigmina: Iniciar com 3 mg/dia por via 

oral. A dose pode ser aumentada para 6 mg/ 
dia após 2 semanas. Aumentos subsequentes 

para 9 e para 12 mg/dia devem ser feitos de 
acordo com a tolerabilidade e após um 
intervalo de 2 semanas. A dose máxima é de 
12 mg/dia. Não é necessário realizar ajuste 

em casos de insuficiência hepática ou renal, 
mas deve-se ter cautela na insuficiência 
hepática (administrar as menores doses 
possíveis). 
 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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25) Dona Mariana, 56 anos, aposentada, é uma 

paciente com história de tristeza, melancolia, 

choro fácil e, ao procurar o posto de saúde, 

relatou  que está sentindo há dois meses, 

fadiga, cansaço fácil e aumento do apetite.” 

Qual hipótese diagnóstica e tratamento?  

 

(A) Transtorno dissociativo e sertralina.  

(B) Transtorno depressivo e fluoxetina. 

(C) Transtorno de ansiedade e clonazepam.  

(D) Transtorno de personalidade e ácido valproico 

 

26) Teresa Milena, 36 anos, com diagnóstico de 

transtorno do pânico, em acompanhamento 

regular no serviço de psiquiatria. Este quadro 

é caracterizado por um intenso medo ou/e 

mal-estar com sintomas físicos e cognitivos e 

a referida paciente  faz uso de paroxetina em 

dose baixa, com boa aceitação ao 

medicamento, referindo última crise há 3 

meses. Sobre esse transtorno, assinale a 

afirmativa INCORRETA.  

 

(A) A sertralina em dose baixa pode ser usada 

como tratamento.  

(B) O transtorno do pânico costuma ser 

acompanhado por agorafobia.  

(C) É caracterizado pela ocorrência espontânea, 

inesperada de ataques de pânico, de forma 

recorrente.  

(D) É considerado um transtorno crônico, sem 

relação com ansiedade, e os ataques são de    

longa duração 
 

27) Preocupar-se excessivamente com sujeira, 

lavar as mãos a todo o momento, evitar 

o  uso de banheiros públicos, revisar repetidas 

vezes a porta, o fogão ou o gás antes de sair 

de casa ou ao deitar, necessidade exagerada 

de arrumar as coisas, ter medo de passar 

perto de cemitérios, funerárias ou de usar 

certas cores de roupa com medo de que possa 

acontecer algo de muito ruim, ser 

atormentado por dúvidas intermináveis ou por 

pensamentos "horríveis" são alguns dos 

inúmeros sintomas do Transtorno Obsessivo-

Compulsivo ou TOC. Conhecidas popularmente 

como "manias" essas manifestações 

atormentam milhares de pessoas em todo 

mundo Sobre esse transtorno, assinale a 

alternativa que corresponde ao principal 

neurotransmissor envolvido.  
 

(A) Endorfina.  

(B) Serotonina.  

(C) Acetilcolina.  

(D) Noradrenalina. 

28) A ciência tem conseguido esclarecer vários 

fatos em relação ao TOC embora não consiga 

ainda identificar suas verdadeiras causas. 

Provavelmente concorrem vários fatores para 

o seu aparecimento: de natureza biológica 

envolvendo a predisposição genética, 

alterações funcionais e da neuroquímica 

cerebrais, e fatores psicológicos como 

aprendizagens de formas erradas de lidar com 

medos e ansiedades, como por exemplo, fazer 

rituais para livrar-se de uma aflição ou evitar 

o contato com objetos, pessoas ou situações 

que provocam medos, em vez de enfrentá-los. 

Em se tratando dos medicamentos e escolha 

para esta patologia, assinale a alternativa 

incorreta: 

 

(A) Medicamentos que inibem a recaptação da 

serotonina pelo neurônio aumentando a 

disponibilidade desse neurotransmissor na 

fenda sináptica e incrementam neuro-

transmissão nas vias nervosas serotonérgicas, 

reduzem os sintomas OC e são antiobsessivos. 

São eles: a clomipramina, a fluoxetina, a 

paroxetina, a sertralina, o citalopram, 

escitalopram e a fluvoxamina.  

(B) Mais recentemente tem sido sugerido que a 

dopamina e o glutamato também exerçam 

algum papel no TOC, o que não está 

esclarecido. 

(C) Outras evidências da participação da 

neuroquímica cerebral no TOC advém de 

relatos de caso que associam o aparecimento 

de sintomas OC com o uso de várias 

substâncias, inclusive de medicamentos 

psiquiátricos, como risperidona, clozapina, 

olanzapina, quetiapina e o topiramato.  

(D) Curiosamente alguns deles tem sido utilizados 

para minimizar  o efeito dos antiobsessivos, 

como a risperidona e a quetiapina. 
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29) O  Transtorno Dismórfico Corporal (TDC) é um 

transtorno mental que se caracteriza por 

afetar a percepção que o paciente tem da 

própria imagem corporal, levando-o a ter 

preocupações irracionais sobre defeitos em 

alguma parte de seu corpo. Sobre este mal, 

marque a alternativa correta: 

 

(A) Essa percepção distorcida pode ser totalmente 

falsa (imaginária) ou estar baseada em 

alterações bruscas da aparência, resultando 

numa reação exagerada a respeito, com 

importantes prejuízos no funcionamento 

pessoal, familiar, social e profissional.  

(B) Acomete mais freqüentemente o sexo 

masculino e inicia-se em geral na 

adolescência. 

(C) O TDC é conceituado como um transtorno do 

espectro obsessivo-compulsivo a partir de 

evidências oriundas de estudos 

psicopatológicos, genéticos e terapêuticos que 

apontam diversas semelhanças com o 

Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC). 

(D) Atitudes culturais modernas que enfatizam a 

importância da beleza, a necessidade de 

atrativos estéticos, a comparação com os 

outros ou com padrões idealizados e a 

aceitação pelo grupo social têm sido negadas 

como aspectos relevantes no desenvolvimento 

e manutenção dos sintomas do TDC. 

 

30)  Sobre a quetiapina, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) Pode relacionar-se a doença de Alzheimer;  

(B) pacientes portadores ou com história de 
câncer de mama; doenças cardiovasculares; 
doenças cerebrovasculares; condições que 
predisponham à hipotensão (desidratação e 
hipovolemia); insuficiência hepática ou renal; 
hipotireiodismo; história de convulsões; 
catarata; doença de Parkinson com falência 

autonômica periférica; obesidade, cintura com 
mais de 94 cm, HAS, dislipidemia, DM ou 
resistência insulínica (síndrome metabólica)  
exigem consentimento, por escrito, do médico 
assistente, dando ciência da avaliação do 
risco-benefício no paciente.  

(C) Mulheres em idade fértil devem ser 

esclarecidas quanto à necessidade do uso 
regular de métodos contraceptivos e, em caso 
de dúvida, sugere-se teste de gravidez 
somente após o do início do tratamento. 

(D) Apresenta como principais efeitos adversos: 
prisão de ventre, vertigens, sonolência, boca 

seca, indigestão, aumento de peso, tontura ao 
levantar; 

 

31) Pacientes com  transtorno afetivo bipolar 

(TAB), são diagnosticados com esta doença 

pois alternam dois estados emocionais 

básicos: a alegria e a tristeza. Assim como 

acontece nas doenças físicas, que muitas 

vezes representam excesso ou falta de algum 

elemento normalmente presente no corpo, 

muitas doenças da mente também 

representam alterações para mais ou para 

menos de aspectos emocionais comuns. O 

equivalente doentio da alegria recebe o nome 

de mania e o da tristeza, depressão.  

 

Estes equivalentes doentios dos aspectos 

emocionais constituem o que se denomina polos. 

Como são dois, entende-se o termo bipolar. 

Conforme o relatado. assinale a alternativa 

correta.  

 

(A) As depressões tendem a seguir-se a eventos 

estressantes da vida e a durar menos tempo 

que os episódios maníacos.  

(B) As depressões e os episódios maníacos 

tendem a seguir-se a eventos estressantes, 

sendo que os episódios maníacos costumam a 

durar mais.  

(C) Os episódios maníacos são sempre mais 

frequentes e duradouros do que os episódios 

de depressão.  

(D) As depressões e os episódios maníacos 

tendem a seguir-se a eventos estressantes, 

sendo que as depressões apresentam 

tendências a durar mais do que os episódios 

maníacos.  

 

32) Transtornos hipercinéticos são um grupo de 

transtornos caracterizados por falta de 

perseverança nas atividades que exigem um 

envolvimento cognitivo, e uma tendência a 

passar de uma atividade a outra sem acabar 

nenhuma, associadas a uma atividade global 

desorganizada, incoordenada e excessiva. Os 

transtornos podem se acompanhar de outras 

anomalias. Ao ler o enunciado, assinale a 

alternativa correta.  

 

(A) São sinônimos de transtorno de 

hiperatividade, sem déficit de atenção.  

(B) São sinônimos de transtorno de déficit de 

atenção, sem hiperatividade.  

(C) Caracterizam-se por um início precoce, 

usualmente nos primeiros cinco anos de vida.  

(D) Caracterizam-se por um excesso de 

persistência em atividades egodistônicas.  
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33) Quanto à disfunção sexual, dificuldade sentida 

por uma pessoa ou casal durante qualquer 

estágio da atividade sexual, incluindo desejo, 

excitação ou orgasmo,  não causada por 

transtorno ou doença orgânica, com falha de 

resposta genital, assinale a alternativa 

correta.  

 

(A) Essa disfunção ocorre em homens e mulheres.  

(B) Se a ereção ocorre normalmente na 

masturbação, a causa provavelmente não é 

psicogênica.  

(C) O diagnóstico desse tipo de disfunção, se 

erétil, não depende de investigações como a 

medida de tumescência peniana noturna.  

(D) O diagnóstico dessa disfunção é independente 

da resposta ao tratamento psicológico.  

 

34) As primeiras referências aos transtornos 

hipercinéticos na literatura médica 

apareceram no meio do século XIX. 

Entretanto, sua nomenclatura vem sofrendo 

alterações contínuas. Na década de 40, surgiu 

a designação "lesão cerebral mínima", que, já 

em 1962, foi modificada para "disfunção 

cerebral mínima", reconhecendo-se que as 

alterações características da síndrome 

relacionam-se mais a disfunções em vias 

nervosas do que propriamente a lesões nas 

mesmas. Sobre o diagnóstico, arque a 

alternativa incorreta: 

 

(A) O quadro clínico é caracterizado por 
desatenção, hiperatividade e impulsividade 
que depende do sistema classificatório 
utilizado. As crianças com TDAH são 
facilmente reconhecidas em clínicas, em 
escolas e em casa. 

(B) A desatenção pode ser identificada pelos 
seguintes sintomas: dificuldade de prestar 
atenção a detalhes ou errar por descuido em 
atividades escolares e de trabalho; dificuldade 
para manter a atenção em tarefas ou 
atividades lúdicas; parecer não escutar 

quando lhe dirigem a palavra. 
(C) Flutuações de sintomatologia com períodos 

assintomáticos não são características do 
TDAH 

(D) A apresentação clínica pode variar de acordo 

com o estágio do desenvolvimento. Sintomas 
relacionados à hiperatividade/impulsividade 

são mais freqüentes em pré-escolares com 
TDAH do que sintomas de desatenção. Como 
uma atividade mais intensa é característica de 
pré-escolares, o diagnóstico de TDAH deve ser 
feito com muita cautela antes dos seis anos 
de vida. 

 

 

35) João Francisco foi diagnosticado com TDAH e 

sua mãe está muito receosa com o 

tratamento. Por esta razão procurou o 

psiquiatra que a informou que: 

 

(A) No âmbito das intervenções psicossociais, o 

primeiro passo deve ser educacional, através 

de informações claras e precisas à família a 

respeito do transtorno. Muitas vezes, é 

necessário um programa de treinamento para 

os pais, a fim de que aprendam a manejar os 

sintomas dos filhos. É importante que eles 

conheçam as melhores estratégias para o 

auxílio de seus filhos na organização e no 

planejamento das atividades.  

(B) As intervenções escolares devem ter como 

foco o desempenho escolar. Nesse sentido, 

idealmente, as professoras deveriam ser 

orientadas para a necessidade de uma sala de 

aula bem estruturada, com poucos alunos. 

Rotinas diárias consistentes e ambiente 

escolar previsível ajudam essas crianças a 

manterem o controle emocional. 

(C) Estratégias de ensino ativo que incorporem a 

atividade física com o processo de 

aprendizagem são responsáveis pela 

evoluções clínica em poucos pacientes. 

(D) Muitas vezes, as crianças com TDAH precisam 

de reforço de conteúdo em determinadas 

disciplinas. Isso acontece porque elas já 

apresentam lacunas no aprendizado no 

momento do diagnóstico, em função do TDAH. 

 

36) A esclerose múltipla é uma doença 

inflamatória, que afeta a capa de mielina 

responsável pela condução nervosa, 

reconhecida como a substância branca do 

sistema nervoso, gerando sérios 

comprometimentos físicos e psíquicos, como 

por exemplo: 

 

(A) perda de memória.  

(B) delírios persecutórios.  

(C) confusão mental.  

(D) depressão.  
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37) A dependência de álcool (alcoolismo) é uma 

doença crônica e multifatorial; isso significa 

que diversos fatores contribuem para o seu 

desenvolvimento, incluindo a quantidade e 

frequência de uso do álcool, a condição de 

saúde do indivíduo e fatores genéticos, 

psicossociais e ambientais. Em relação ao 

alcoolismo, podemos afirmar, EXCETO:  

 

(A) O prognóstico é pior em mulheres do que em 

homens.  

(B) Após abstinência por dois anos, os pacientes 

podem voltar a ingerir bebida alcoólica 

socialmente.  

(C) As alucinações do delirium tremens são 

visuais.  

(D) É mais comum em homens do que em 

mulheres.  

 

38) O uso dos antipsicóticos é, hoje, conduta 

padrão na terapia de psicoses agudas. No 

entanto, nem todos os casos são tratados pelo 

grupo de medicamentos em discussão. Muitas 

vezes, podem-se utilizar também 

antidepressivos. O uso prolongado, se possível 

em pequenas doses, pode prevenir novas 

psicoses agudas. Vale lembrar que os 

antipsicóticos não substituem a Psicoterapia 

ou, até mesmo, uma Socioterapia. Dos 

antipsicóticos abaixo, o que causa menos 

aumento de prolactina é:  

 

(A) clorpromazina.  

(B) haloperidol.  

(C) risperidona.  

(D) quetiapina.  

 

39)  Em relação à fobia social, doença onde a 

pessoa se sente ansiosa em "situações 

sociais", quando poderia se 

sentir observada pelos outros. A pessoa fica 

insegura, temendo pelo seu 

desempenho e preocupada com o que poderão 

pensar dela naquele estado. O grau de 

ansiedade pode ser muito intenso, podendo 

chegar a uma crise aguda de ansiedade, 

podemos dizer que:  

 

(A) É mais comum em mulheres do que em 

homens.  

(B) Raramente aparece antes dos 20 anos de 

idade.  

(C) Está associada com abuso de álcool.  

(D) Está raramente associada com depressão.  

 

 

40) Na reação de desinibição por 

benzodiazepínicos, medicamentos utilizados a 

milênios,  podemos dizer, EXCETO:  

 

(A) Os benzodiazepínicos de longa ação podem 

causar desinibição em população de alto-risco, 

como crianças.  

(B) Algumas pessoas podem ser geneticamente 

predispostos.  

(C) Drogas de curta ação podem causar 

desinibição em pacientes com transtorno de 

personalidade.  

(D) A desinibição não é relacionada a dose 

empregada.  

 


