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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 

MÉDICO PSIQUIATRA 

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

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) 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.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro 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. 

04- 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.  

05- 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Com relação à avaliação psiquiátrica durante a 

entrevista, é INCORRETO afirmar: 

 

A) A avaliação psiquiátrica começa antes mesmo do 

início da entrevista, com a observação da expressão 

facial do paciente, seus trajes, movimentos, maneira 

de se apresentar, entre outros fatores.  

B) Como a colaboração do paciente é fundamental para 

a obtenção dos dados, o esforço inicial do 

entrevistador deve ser no sentido de estabelecer um 

contacto que permita ao paciente sentir-se à vontade 

para expor suas dificuldades.  

C) O início da entrevista deve ser bastante diretiva, não 

permitindo a livre expressão do paciente, para não se 

perder o foco da avaliação.  

D) Após a exposição inicial do paciente, o entrevistador 

deve adotar um papel mais ativo, conduzindo a 

entrevista, com tato, para cobrir todos os aspectos da 

anamnese. 

 

22) Quando o psiquiatra, geralmente, encontra 

dificuldade ou não consegue interromper o discurso 

do paciente, pois o mesmo fala, continuamente, e 

com velocidade aumentada, classificamos a 

progressão da fala como: 

 

A) Linguagem quantitativamente aumentada. 

B) Fluxo lento. 

C) Prolixidade. 

D) Fluxo acelerado. 

 

23) Na avaliação da forma do pensamento deve-se 

examinar a organização formal do pensamento, sua 

eficácia e continuidade para atingir um determinado 

objetivo. Com relação a forma do pensamento, 

analise as afirmativas e assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

I. Tangencialidade: o objetivo final de uma determinada 

fala é longamente adiado, pela incorporação de 

detalhes irrelevantes e tediosos.  

II. Circunstancialidade: o objetivo da fala não chega a 

ser atingido ou não é claramente definido. O paciente 

afasta-se do tema que está sendo discutido, 

introduzindo pensamentos aparentemente não 

relacionados, dificultando uma conclusão. 

 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

 

 

24) Na presença de um pensamento acelerado, onde 

observa-se associações inapropriadas entre os 

pensamentos, que passam a serem feitas pelo som 

ou pelo ritmo das palavras, encontramos a alteração 

da forma do pensamento denominada: 

 

A) Perseveração. 

B) Fuga de ideias. 

C) Neologismos. 

D) Afrouxamento de associações. 

 

25) O pensamento delirante associado à ideia de que 

está sendo atacado, incomodado, prejudicado, ou 

sendo objeto de conspiração, classifica-se como: 

 

A) Delírio persecutório. 

B) Delírio de referência. 

C) Delírio de grandeza. 

D) Delírio de culpa. 

 

26) São alterações de sensopercepção que podem ser 

percebidas em pacientes psicóticos, EXCETO: 

 

A) Despersonalização. 

B) Desrealização. 

C) Ilusão. 

D) Equivalentes orgânicos. 

 

27) Modulação refere-se ao controle sobre os afetos, 

deve-se observar a presença de hipomodulação, 

associada à:  

 

A) Rigidez afetiva. 

B) Labilidade afetiva. 

C) Oscilações de humor. 

D) Humor não polarizado. 

 

28) As alucinações que ocorrem no estado de 

sonolência, que precede o sono, são denominadas: 

 

A) Hipnopômpicas. 

B) Hipnagógicas. 

C) Hipernagógicas. 

D) Hipernopômpicas. 

 

29) A desatenção frente a temas que geram ansiedade é 

denominada: 

 

A) Desatenção prejudicada. 

B) Desatenção imediata. 

C) Desatenção seletiva. 

D) Desatenção recente. 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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30) Associe os itens que devem ser avaliados nos 

estados de consciência e suas definições e assinale 

a alternativa que traz a sequência CORRETA: 

 

X - Sonolência  

Y – Obnubilação. 

Z – Estupor. 

 

I. Permanece em mutismo e sem movimentos, com 

preservação relativa da consciência. 

II. Lentificação geral dos processos ideacionais, com 

predisposição para dormir, na ausência de 

estimulação.  

III. Diminuição do nível de vigília, acompanhado de 

dificuldade em focalizar a atenção e manter um 

pensamento ou comportamento objetivo. 

 

A) X – II; Y – III; Z – I. 

B) X – I; Y – III; Z – II. 

C) X – III; Y – I; Z – II. 

D) X – II; Y – I; Z – III. 

 

31) Em indivíduos idosos, a presença de transtornos 

psiquiátricos em comorbidade com outras doenças 

suscita preocupações acerca das implicações 

terapêuticas, principalmente em relação a interações 

medicamentosas e efeitos colaterais. Um homem de 

70 anos, portador de esquizofrenia e doença de 

Parkinson, apresentou uma recorrência dos sintomas 

psicóticos após a introdução de pramipexol devido ao 

seu efeito:  

 

A) Antagonista serotoninérgico. 

B) Antagonista colinérgico.  

C) Agonista noradrenérgico.  

D) Agonista dopaminérgico.  

 

32) Em relação ao uso da tranquilização rápida (TR) no 

manejo da agitação psicomotora, é CORRETO 

afirmar que:  

 

A) Os sintomas psicóticos, como delírios e alucinações, 

são os sintomas-alvo e remitem com a TR. 

B) As medicações devem ser administradas através da 

via intravenosa.  

C) A TR é efetiva para o controle da agitação, 

independentemente de sua etiologia.  

D) O uso intramuscular de antipsicóticos atípicos, 

apresenta uma maior propensão a provocar acatisia 

e distonia em comparação com o uso intramuscular 

de antipsicóticos típicos.  

 

 

 

 

 

 

33) Sobre os antipsicóticos típicos e atípicos, marque a 

opção INCORRETA.  

 

A) Os típicos incluem a clorpromazina, a tioridazina, a 

flufenazina e o haloperidol para o tratamento da 

esquizofrenia e de outros transtornos psicóticos. Sua 

ação reduz os sintomas psicóticos ao inibir a ligação 

da dopamina com os receptores D2 de dopamina. 

B) Como exemplo dos atípicos, temos os antagonistas 

de serotonina-dopamina que ocasionam menos 

efeitos neurológicos adversos, mais eficientes em 

relação a uma faixa mais ampla de sintomas 

psicóticos. 

C) Os efeitos neurológicos adversos, inevitavelmente, 

associados à atividade antipsicótica dos agentes lhes 

conferiu o nome de neurolépticos. 

D) Os ASDs são administrados nos casos de transtorno 

de Tourette.  

 

34) Qual das seguintes opções NÃO corresponde a uma 

alteração cognitiva decorrente de um Traumatismo 

Crânio-Encefálico (TCE)?  

 

A) Déficit de atenção com rebaixamento da 

concentração.  

B) Cefaléia.  

C) Rebaixamento da capacidade de organização e 

sequenciamento.  

D) Déficits de memória. 

 

35) Sobre as comorbidades de depressão com doenças 

crônicas, marque a opção INCORRETA.  

 

A) Uma avaliação adequada da presença ou não de 

sintomas depressivos se faz primordial, pois 

pacientes com depressão tem maior risco de não 

adesão ao tratamento e às recomendações médicas. 

B) Os sintomas depressivos em pacientes com 

transtornos neurológicos são muitos e podem 

acontecer em virtude de alterações neurofisiológicas 

ligadas à origem biológica da depressão, ou por 

consequência da difícil adaptação psicossocial, aos 

quais esses pacientes estão submetidos. 

C) A perda das funções cognitivas decorrentes da 

depressão reflete-se em déficits de memória e 

atenção, podendo haver falhas também na 

psicomotricidade, capacidade executiva e queda da 

velocidade de processamento de informação.  

D) AVC, doença de Parkinson e de Alzheimer são os 

três distúrbios neurológicos onde a depressão e as 

disfunções cognitivas são mais observadas. 
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36) Sobre os anti-histamínicos, marque a opção 

CORRETA.  

 

A) A ciproeptadina (Periactin) tem sido utilizada para o 

tratamento da anorexia e da inibição do orgasmo 

masculino e feminino causados por agentes 

serotonérgicos. 

B) O hidrocloreto de hidroxizina (Atarax) e o pamoato de 

hidroxizina (Vistaril), combinados com o uso de 

benzodiazepínicos, são utilizados como ansiolíticos. 

C) A difenidramina é administrada por seus efeitos 

sedativos e ansiolíticos. 

D) Esses medicamentos não são bem absorvidos no 

trato gastrointestinal. 

 

37) Sobre o lítio (Carbolitium), marque a opção 

INCORRETA.  

 

A) É um íon monovalente, semelhante ao sódio, ao 

potássio e ao rubídio, sendo utilizado no tratamento 

de diversos transtornos, como, transtorno bipolar II, 

transtorno depressivo, transtorno esquizoafetivo, 

para anorexia nervosa e bulimia nervosa, e até para 

o controle da agressão crônica em crianças e 

adultos. 

B) É completamente absorvido pelo trato 

gastrointestinal, se distribuindo de forma não 

uniforme por toda a água do corpo, quase 

inteiramente eliminado pelos rins, e excretado no 

leite materno, e em quantidades insignificantes, nas 

fezes e pela perspiração.  

C) O lítio não é um tratamento que opera resultados 

imediatos. No caso dos tratamentos de mania, eles 

são administrados inicialmente junto com 

benzodiazepínicos ou antipsicóticos para obter alívio 

imediato das crises, pois o lítio leva cerca de 1 a 3 

semanas para ter efeitos terapêuticos. Cerca de 80% 

dos pacientes maníacos respondem ao tratamento 

com lítio.  

D) No caso dos efeitos causados pelo lítio, encontram-

se consequências de grande incidência na tireóide, 

impedindo a liberação dos hormônios da tireóide, 

podendo levar ao hipotireoidismo ou a bócio (com 

maior frequência em mulheres); no coração, tem 

possibilidade de perturbar a função do nó sinusal, 

que pode levar a bloqueio cardíaco em pessoas 

suscetíveis; e, no caso dos rins, reduz sua 

capacidade de concentrar urina, as vezes não sendo 

reversível mesmo após a interrupção da utilização da 

medicação; aumento pouco significativo da produção 

de leucócitos. 

 

 

 

 

 

 

38) As técnicas de neuroimagem tem evoluído 

grandemente, fornecendo aos psiquiatras 

informações sobre a estrutura e o funcionamento 

cerebral. Exemplos disto, são os aparelhos de 

tomografia computadorizada (TC), os aparelhos de 

ressonância magnética (IRM), e os recentes 

desenvolvimentos da tomografia por emissão de 

pósitrons (PET) e a tomografia por emissão de fóton 

único (SPECT). Sobre este tema, o que é CORRETO 

afirmar?  

 

A) Os exames de neuroimagens são fundamentais para 

o diagnóstico de Alzheimer, pois possibilitam a 

visualização das áreas degeneradas. 

B) A hidrocefalia com pressão normal é um distúrbio da 

drenagem do líquido cerebrospinal, pode ser uma 

das causas da demência, mas não pode ser 

visualizada através dos exames de neuroimagem.  

C) A TC é destinada a casos que exigem neuroimagens, 

mas que não são de urgência.  

D) Não há contraindicação para a utilização de IRM em 

pacientes.  

 

39) Em relação ao uso dos psicofármacos para o 

tratamento dos transtornos mentais da infância e 

adolescência, é CORRETO afirmar que: 

 

A) O nível sérico de lítio para o tratamento de um episó- 

dio de mania deve se situar entre 0,3 e 0,6 mEq/L. 

B) A risperidona foi o primeiro antipsicótico atípico 

aprovado para o tratamento de crianças e 

adolescentes com transtorno bipolar (acima dos 10 

anos) e esquizofrenia (acima dos 13 anos).  

C) Os antidepressivos tricíclicos permanecem como o 

tratamento de escolha da depressão em crianças e 

adolescentes.  

D) A monoterapia com benzodiazepínicos é o 

tratamento de primeira linha para os transtornos de 

ansiedade. 

 

40) Paciente procura a emergência médica devido à 

priapismo há cerca de 4 horas. Esse paciente está 

em tratamento com medicamento antidepressivo há 3 

semanas e apresentou esse quadro pela primeira vez 

na vida. Qual medicamento antidepressivo está 

associado ao desenvolvimento desse quadro? 

 

A) Fluoxetina.  

B) Venlafaxina.  

C) Trazodona.  

D) Imipramina.  

. 
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41) Paciente em tratamento para câncer de mama, em 

uso de tamoxifeno, que iniciou um quadro depressivo 

com queixa de choro fácil, anedonia, insônia terminal 

e dificuldade de concentração há 3 meses, procura 

atendimento psiquiátrico. Vem realizando 

psicoterapia há 2 meses, sem perceber muito 

benefício. Opta-se, então, por introduzir um 

psicofármaco, qual seja: 

 

A) Fluoxetina. 

B) Carbonato de lítio.  

C) Paroxetina.  

D) Venlafaxina.  

 

42) Sabe-se que estupro é um trauma frequente e 

também um fator de risco para o desenvolvimento de 

psicopatologia. Pode-se AFIRMAR a respeito do 

estupro que: 

 

A) A real prevalência desse trauma não é conhecida, 

pois a maioria dos casos de estupro não é registrada. 

B) O uso de alprazolam e de clonazepam auxilia no 

esbatimento das memórias ligadas ao trauma. 

C) Não há terapia eficaz para reduzir a sintomatologia 

ligada a esse trauma.  

D) A estratégia de repetir o evento traumático para 

vários profissionais ligados à saúde costuma ser 

benéfica para os pacientes 

 

43) Paciente masculino de 25 anos, internou em uma 

unidade psiquiátrica com quadro psicótico 

caracterizado por delírios de referência, alucinações 

auditivas, avolia, diminuição de autocuidados e risco 

de agressão. Na história psiquiátrica pregressa, 

identificou-se que o paciente havia tido uma 

internação prévia há 2 anos, quando iniciou 

haloperidol 10 mg. Houve melhora dos sintomas 

psicóticos, mas o paciente nunca mais voltou a ter o 

funcionamento prévio, sendo, então, incapacitado 

para o trabalho. Na atual internação, foi prescrito 

risperidona até 6 mg, mas, após 5 dias, não houve 

melhora importante dos sintomas positivos. Diante 

dessa situação, pode-se AFIRMAR que é 

recomendável: 

 

A) Trocar o antipsicótico para quetiapina, pois é um 

fármaco superior à risperidona no controle dos 

sintomas positivos. 

B) Trocar o antipsicótico para a clozapina, uma vez que 

está caracterizada a refratariedade do quadro 

psiquiátrico. 

C) Aguardar mais um tempo com o atual antipsicótico, 

pois pode demorar até 6 semanas para que o 

antipsicótico faça efeito. 

D) Associar um antidepressivo inibidor seletivo da 

recaptação da serotonina, pois potencializa a ação 

da risperidona.  

44) Qual das seguintes abordagens é recomendável no 

caso de intoxicação aguda por psicofármacos?  

 

A) Uso de betanecol para retenção urinária decorrente 

da intoxicação de inibidores seletivos da recaptação 

da serotonina. 

B) Uso de fisostigmina para o manejo do delirium 

anticolinérgico de tricíclicos. 

C) Uso de valproato de sódio para o manejo das 

convulsões secundárias à intoxicação de lítio.  

D) Uso de diálise para o manejo da insuficiência renal 

decorrente da intoxicação de carbamazepina. 

 

45) Paciente feminina de 25 anos procura atendimento 

após várias visitas à emergências médicas com 

crises intensas de ansiedade e intenso medo de 

morrer. Refere que as crises, muitas vezes, ocorrem 

à noite, quando está dormindo, e, outras vezes, está 

relacionada com determinados locais, tais como 

ambientes fechados. Pode-se AFIRMAR sobre o 

modelo etiológico desse transtorno que: 

 

A) Existe uma hipoatividade do locus ceruleus.  

B) O componente genético explica cerca de 90% da 

etiologia desse transtorno.  

C) Há evidências de que ocorre uma hipersensibilidade 

de quimiorreceptores de dióxido de carbono no 

tronco cerebral.  

D) Existe uma diminuição da atividade da amígdala.  

 

46) Assinale a alternativa CORRETA a respeito do risco 

de suicídio.  

 

A) A ideação suicida é um desejo de morrer que nunca 

evolui para um plano suicida e não caracteriza um 

risco de suicídio.  

B) Suicídio é a principal causa de morte em pacientes 

jovens com esquizofrenia. 

C) Raramente o suicídio ocorre em pacientes sem 

história de tentativas anteriores.  

D) Os transtornos de personalidade do grupo C 

aumentam consideravelmente o risco de suicídio. 

 

47) Paciente procura atendimento com queixa de humor 

deprimido, anedonia, choro fácil, insônia terminal e 

perda de 6 kg nos últimos 2 meses. Ao exame 

clínico, identifica-se delírios niilistas e uma importante 

piora da sintomatologia pela manhã. A principal 

hipótese diagnóstica desse caso é: 

 

A) Transtorno de humor bipolar – episódio misto.  

B) Transtorno delirante. 

C) Depressão psicótica. 

D) Transtorno depressivo breve recorrente.  
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48) A etiologia do retardo mental envolve múltiplos 

fatores que podem ocorrer antes, durante ou após o 

nascimento. Um fator de risco pré-natal para o 

desenvolvimento do retardo mental é a  

 

A) Prematuridade. 

B) Lesão cerebral traumática.  

C) Falta de estimulação adequada 

D) Idade dos pais.  

 

49) A respeito do tratamento medicamentoso do 

transtorno do déficit de atenção e hiperatividade 

(TDAH) em crianças e adolescentes, é CORRETO 

afirmar que:  

 

A) O metilfenidato reduz a disponibilidade de dopamina 

na fenda sináptica.  

B) O metilfenidato é uma medicação de primeira linha 

para o tratamento de crianças com TDAH.  

C) A duração da ação da lisdexanfetamina é mais curta 

do que a do metilfenidato de liberação imediata.  

D) Um efeito colateral provocado pelo uso dos 

psicoestimulantes é a piora da impulsividade. 

 

50) A ejaculação precoce: 

 

A) Sempre se apresenta ligada à doença de base 

orgânica. 

B) Pode ser tratada com uso de antidepressivos. 

C) Sempre é de origem psicológica. 

D) É aquela que ocorre em até 3 minutos. 

 

51) Qual região cerebral tem concentração mais alta de 

receptores benzodiazepínicos? 

 

A) Lobo frontal. 

B) Lobo occipital. 

C) Lobo parietal. 

D) Lobo temporal. 

 

52) Qual tipo de sintoma principal é mais comum no 

Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC): 

 

A) Contaminação. 

B) Dúvida patológica. 

C) Pensamentos intrusivos. 

D) Simetria. 

 

53) Quanto à avaliação da forma e processo do 

pensamento na Esquizofrenia está correto, EXCETO: 

 

A) A transmissão do pensamento e controle do 

pensamento referem-se ao exame da forma do 

pensamento. 

B) As alterações do processo do pensamento incluem 

baixa abstração e perseveração. 

C) Distinguir entre tangencialidade e frouxidão de 

associações pode ser difícil, mesmo para os clínicos 

mais experientes. 

D) Frouxidão das associações não é patognomônica da 

esquizofrenia. 

 

54) Quanto aos transtornos relacionados ao álcool está 

CORRETO: 

 

A) Apresenta tolerância, mas não dependência cruzada 

com barbitúricos. 

B) Diminui a concentração sanguínea de estradiol em 

mulheres. 

C) O uso está relacionado à redução do sono REM. 

D) Quanto mais baixo o nível educacional, mais 

provável é o uso atual de álcool. 

 

55) São antagonistas dos receptores de opióides a 

naltrexona e nalmefena; entre suas ações 

farmacológicas se inclui: 

 

A) A naltrexona se associa clinicamente a poucos 

efeitos gastrointestinais adversos. 

B) Clinicamente, uma única dose de naltrexona 

bloqueia, de forma efetiva, os efeitos de recompensa 

dos opióides por 12 horas. 

C) O pico das concentrações da naltrexona e seu 

metabólito ativo é atingido dentro de uma hora da 

ingestão. 

D) Pelo metabolismo de primeira passagem no fígado 

somente 25% de uma dose de naltrexona atinge a 

circulação sistêmica inalterada. 

 

56) São fatores de risco para o suicídio para pacientes 

com Esquizofrenia: 

 

A) Baixa escolaridade e dependência do hospital. 

B) Consciência acerca da própria doença e sexo 

feminino. 

C) Morar (viver) sozinho e alteração no curso da doença 

ou melhora após a recaída. 

D) Sexo masculino e maior idade. 

 

57) Sobre a absorção do álcool está CORRETO: 

 

A) Em média, 40% do álcool consumido é absorvido no 

estômago. 

B) No intestino delgado encontramse os mecanismos 

protetores contra o álcool com ações que reduzem a 

absorção. 

C) Os tecidos que contêm proporção elevada de água 

recebem concentração menor de álcool. 

D) Sua concentração máxima no sangue é atingida 

entre 30 a 90 minutos e, em geral, entre 45 e 60 

minutos, dependendo de a pessoa ter bebido com o 

estômago vazio ou cheio. 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                     Página | 12  

 

  CARGO: MÉDICO PSQUIATRA 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

58) Sobre a Esquizofrenia e seus teóricos está 

CORRETO: 

 

A) Eugen Bleuler incluia entre os sintomas fundamentais 

(ou primários) as alucinações e delírios. 

B) Kretschmer compilou dados para corroborar a ideia 

de que ela ocorria com menor frequência entre 

pessoas com tipo corporal displástico. 

C) Kurt Schneider contribuiu com a descrição de 

sintomas de primeira ordem, os quais enfatizava que 

eram específicos da esquizofrenia. 

D) No conceito de Emil Kraepelin não exige ter curso 

deteriorante. 

 

59) Sobre a cocaína e os transtornos relacionados ao 

seu uso está CORRETO: 

 

A) A atividade cerebral está em seu nível mais baixo 

entre a terceira e quarta semanas de abstinência e o 

risco de recaída é menor. 

B) Apesar dos efeitos comportamentais rápidos, os 

metabólitos da cocaína podem estar presentes no 

sangue e na urina por até 10 dias. 

C) Causa dependência fisiológica, sendo a abstinência 

significativa em comparação à de opióides. 

D) Está associada ao aumento do fluxo sanguíneo 

cerebral. 

 

60) Sobre os fatores biológicos relacionados ao 

Transtorno do Estresse Pós Traumático (TEPT) está 

CORRETO: 

 

A) Altas concentrações do cortisol livre no plasma e na 

urina. 

B) Diminuição das concentrações de catecolaminas 

urinárias. 

C) Nervosismo, aumento da pressão arterial e da 

frequência cardíaca, palpitações, suores, rubores e 

tremores são sintomas associados a ações 

serotoninérgicas. 

D) Supressão do cortisol com baixa dose de 

dexametasona (Decadron) está aumentada. 

 

 

 


