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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 

 
1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 40. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os 

fiscais não poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta 
- Preencher totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão 
  

 
 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS. 

 
 

Duração total da prova: 3 horas 
                                                                                                                                                                                          � 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Anote o seu gabarito.                                       
  
 
 
 
 
 

 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA)  

ASSINATURA 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
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PPOOLLÍÍTTIICCAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS  EE  DDEE  
SSAAÚÚDDEE  

 
 
 
1. A constituição de 1988 criou o SUS, formado por uma 

rede de serviços regionalizada, hierarquizada e 
descentralizada, com gestão única em cada esfera 
do governo e sob controle dos usuários.  
Sobre o SUS, assinale a alternativa CORRETA: 

 
 

A) Pelos princípios do SUS, pessoas com menor 
renda, por serem mais vulneráveis, têm 
prioridade de atendimento nos serviços de 
assistência médica. 

B) Os princípios do SUS estão voltados para a 
recuperação da saúde da população em que as 
ações curativas são priorizadas. 

C) Pelo princípio da hierarquização, as ações de 
saneamento básico são atribuições exclusivas 
dos governos estaduais. 

D) A gerência do SUS, o destino de verbas e o 
controle de programas são encargos exclusivos 
do Ministério da Saúde. 

E) Pelo princípio da resolutividade os serviços 
devem resolver os problemas de saúde até o 
nível da sua competência. 

 
 
2. Conforme a Política Nacional de Promoção da 

Saúde, escolha a opção que melhor completa a frase 
a seguir:  
 
 
“A ______ da saúde é uma __________ de 
articulação transversal na qual se confere visibilidade 
aos fatores que colocam a _______ da população em 
risco e às diferenças entre necessidades, territórios e 
culturas presentes no nosso país, visando à 
_________ de mecanismos que reduzam as 
situações de vulnerabilidade, defendam radicalmente 
a equidade e incorporem a participação e o controle 
sociais na gestão das políticas públicas.” 
 
 
A) Promoção, estratégia, saúde e criação. 
B) Estratégia, promoção, criação e saúde. 
C) Situação, criação, saúde e estratégia. 
D) Equidade, promoção, saúde e criação. 
E) Situação, criação, estratégia e saúde. 

 
 
 
 

3. Quanto aos princípios gerais da atenção básica, qual 
das afirmações abaixo está CORRETA? 

 
A) O trabalho em equipe é dirigido a populações de 

territórios bem delimitados, pelas quais o Estado 
não assume a responsabilidade sanitária. 

B) São desenvolvidos por meio de exercício de 
práticas gerenciais e sanitárias democráticas e 
participativas. 

C) Utilizam tecnologias de baixa complexidade e 
alta densidade. 

D) Caracterizam-se por um conjunto de ações de 
saúde, direcionadas somente à coletividade. 

E) Desestimulam a participação popular e o controle 
social. 

 
 

4. Quanto às características do processo de trabalho 
das equipes de atenção básica, é INCORRETO 
afirmar que: 

 
A) Deverão prever a participação das equipes no 

planejamento e na avaliação das ações. 
B) Deverão realizar o primeiro atendimento às 

urgências médicas prioritariamente nos Centros 
Municipais de Urgências Médicas. 

C) Deverão implementar as diretrizes da Política 
Nacional de Humanização, incluindo o 
acolhimento. 

D) Deverão ter um território de atuação definido. 
E) Deverão promover o controle social. 

 
 
5. A Lei Nº 8142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe 

sobre a participação da comunidade sobre a gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde, bem como garante 
outras providências.  
Considerando esse contexto, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
A) A representação dos usuários nos conselhos de 

saúde e conferências será majoritária em relação 
ao conjunto dos demais segmentos. 

B) São instâncias colegiadas, em cada esfera do 
governo, a conferência de saúde e o conselho de 
saúde. 

C) Os recursos referidos no inciso IV, do artigo 2 da 
Lei supracitada, serão repassados de forma 
irregular e não automática para os Municípios, 
Estados e Distrito Federal. 

D) A conferência Municipal de Saúde deverá reunir-
se pelo menos uma vez a cada 2 anos. 

E) As conferências de saúde devem ter a 
participação de usuários, trabalhadores, gestores 
e prestadores de serviços. 
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6. A proposta da estratégia de saúde da família nasceu 
em 1994, quando foi sugerida a descentralização e a 
municipalização dos serviços de saúde, como grande 
desafio para a implantação efetiva do SUS.  
O programa do Ministério da Saúde valoriza os 
princípios abaixo relacionados, EXCETO: 

 
A) Vínculo com a população assistida. 
B) Garantia de integralidade na atenção. 
C) Ênfase na promoção da saúde. 
D) Trabalho em equipe com enfoque médico. 
E) Controle social e territorialização. 

 
 
7. Sobre a estratégia da saúde da família, qual das 

afirmações abaixo está INCORRETA? 
 

A) A estratégia da saúde da família deve ser um 
espaço de construção da cidadania. 

B) Busca a integração com instituições e 
organizações sociais, em especial em sua área 
de abrangência, para desenvolvimento de 
parcerias. 

C) Deve desenvolver atividades de acordo com o 
planejamento e a programação realizados com 
base no diagnóstico situacional com foco no 
indivíduo.  

D) Deve atuar no território, realizando 
cadastramento domiciliar, diagnóstico 
situacional, ações dirigidas aos problemas de 
saúde de maneira pactuada com a comunidade 
onde atua. 

E) Permite identificar na comunidade, parceiros e 
recursos que possam potencializar ações 
intersetoriais com a equipe, sob coordenação da 
SMS. 

 
 
8. Quanto ao financiamento da atenção básica, é 

CORRETO afirmar: 
 

A) O financiamento integral da atenção básica se 
dará em composição entre Municípios e a 
União.  

B) O piso da atenção básica (PAB) constitui-se no 
componente Estadual para o financiamento da 
atenção básica, sendo composto de parte 
variável. 

C) O piso da atenção básica (PAB) é composto de 
uma parte fixa e outra variável.      

D) Os recursos do PAB fixo são repassados aos 
estados e posteriormente debitados em conta 
específica dos Municípios. 

E) Os recursos do PAB variável são repassados 
de forma rotativa. 

 
 
 
 
 

9. Sobre a implantação do programa de agentes 
comunitários de saúde (ACS), qual das questões 
abaixo está CORRETA? 
 
A) Deverá morar na área de abrangência da unidade 

de saúde e ter vínculo com a comunidade. 
B) Deverá ter uma unidade de referência para os 

agentes comunitários de saúde e um profissional 
de nível médio como supervisor.  

C) Deverá ter a definição das microáreas sob 
responsabilidade de cada ACS, cuja população 
não deve ser inferior a 1000 (mil) pessoas. 

D) Deverá cumprir carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais dedicadas à equipe de saúde e 20 
(vinte) horas de trabalhos comunitários.  

E) Deverá ter um enfermeiro para até 3 (três) ACS, 
o que constitui uma equipe ACS. 

 
 
10. Nas alternativas abaixo estão contidos campos de 

atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) descritos 
na Lei Federal Nº 8080/90.  
Assinale a alternativa que NÃO é de competência 
legal do SUS: 
 
A) Execução de ações de vigilância sanitária, 

vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e 
de assistência terapêutica integral, incluindo a 
farmacêutica. 

B) Planejamento, elaboração e execução dos planos 
curriculares de formação dos profissionais de 
saúde para a atuação no mercado de trabalho. 

C) Vigilância nutricional e orientação alimentar. 
Colaboração na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o ambiente de trabalho. 
Formulação de política de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos e outros insumos 
de interesse para a saúde e a participação na 
sua produção. 

D) Controle e fiscalização de serviços, produtos e 
substâncias de interesses para a saúde. 
Fiscalização e inspeção de alimentos, água e 
bebidas para o consumo humano. Participação 
no controle e na fiscalização da produção, 
transporte, guarda e utilização de substâncias e 
produtos psicoativos, tóxicos e radiativos. 

E) Incremento, em sua área de atuação, do 
desenvolvimento científico e tecnológico. 
Formulação e execução da política de sangue e 
seus derivados. 
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ÉÉTTIICCAA,,  BBIIOOÉÉTTIICCAA  EE  

DDEEOONNTTOOLLOOGGIIAA  
PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  

 
 

11. Considerando as orientações contidas no código de 
deontologia médica do Conselho Federal de Medicina 
do Brasil, marque a alternativa CORRETA: 
 
A) Não é permitido a médico prescrever tratamento 

ou outros procedimentos sem exame direto do 
paciente, salvo em casos de urgência e 
impossibilidade comprovada de realizá-lo, 
devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente 
cessado o impedimento. 

B) Mesmo por justa causa, o médico não pode 
abandonar o paciente por ser este portador de 
moléstia crônica ou incurável; deve, sim, 
continuar a assisti-lo ainda que apenas para 
mitigar o sofrimento físico ou psíquico. 

C) O trabalho do médico não pode ser explorado por 
terceiros visando-se ao lucro ou motivado por 
interesses políticos. Exceção é feita para fins 
religiosos. 

D) O médico não deve deixar de reencaminhar ao 
médico assistente o paciente que lhe foi enviado 
para procedimento especializado, sendo optativo, 
na ocasião, fornecer-lhe ou não as devidas 
informações sobre o ocorrido no período em que 
se responsabilizou pelo paciente. 

E) O médico não pode fornecer a outro médico 
informações sobre o quadro clínico do paciente, 
mesmo que não autorizado por este ou por seu 
responsável legal. 

 
 

12. Das atitudes abaixo listadas, qual deve ser exercida 
pelo médico ao preencher a declaração de óbito 
(DO)? 

 
A) Entregar aos familiares a DO assinada sem 

preencher os dados da pessoa falecida. 
B) Preencher a DO sem examinar o corpo e 

constatar a morte. 
C) Utilizar termos vagos para o preenchimento das 

causas de morte, como parada cardíaca ou 
falência de múltiplos órgãos. 

D) Cobrar pela emissão da DO no caso de ausência 
do médico contratado do sistema público para a 
função. 

E) Utilizar um documento da pessoa falecida para o 
preenchimento dos dados de identificação da 
DO. 

 
 

13. Em seu artigo Nº 196, a Constituição Federal define 
que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantida mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal igualitário às ações e 
serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação”. 
Observe o conjunto de afirmações abaixo e assinale 
a alternativa que NÃO condiz com os direitos do 
paciente. 

 
A) Ter respeitada a sua privacidade e integridade 

física, psicológica e moral. Não sofrer 
discriminação de qualquer espécie. Ter 
atendimento adequado às suas necessidades, 
com limitações de ordem burocráticas, funcionais 
ou de tempo. 

B) Ter um serviço público de atendimento à saúde 
de qualidade e sem custos adicionais. Decidir 
livremente sobre a sua pessoa ou seu bem-estar. 

C) Ser atendido incondicionalmente em situações de 
emergência e de urgência. Escolher livremente, 
em qualquer etapa de seu tratamento, o 
estabelecimento de saúde e a equipe médica que 
deseja para efetivar o seu tratamento. Ser 
atendido por profissional capacitado e 
constantemente atualizado. 

D) Estar informado pessoalmente ou por meio de 
seu representante legal sobre seu diagnóstico. 
Consentir, após informação detalhada, com cada 
uma das etapas de seu tratamento. Ter o seu 
prontuário médico corretamente preenchido e de 
livre acesso a sua pessoa ou seu representante 
legal. 

E) Receber laudos médicos quando solicitar. Ter o 
seu segredo médico mantido. Receber reparação 
em caso de dano. 

 
14. A palavra bioética foi cunhada pelo oncologista Van 

Ressenlaer Potter, em 1971, para definir “a ciência 
da sobrevivência e do melhoramento da vida com a 
manutenção da harmonia universal”. Consiste no 
estudo da ética da vida e das consequências que as 
ações de saúde têm sobre os seres humanos. A 
disciplina se ocupa dos conflitos originados pela 
contradição entre o progresso biomédico, acelerado 
nos últimos anos, e os limites e ou fronteiras da 
cidadania e dos direitos humanos.  
Marque a alternativa que apresenta 
CORRETAMENTE os princípios da bioética: 
 
 
A) Princípio da justiça, princípio do direito e princípio 

da autonomia. 
B) Princípio da autonomia, princípio da saúde e 

princípio da justiça. 
C) Princípio da beneficência, princípio da autonomia 

e princípio da justiça. 
D) Princípio da beneficência, princípio da saúde e 

princípio da autonomia. 
E) Princípio do direito, princípio da saúde e princípio 

do dever. 
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15. De acordo com o código de ética médica, é 
CORRETO afirmar: 
 
A) É vedado ao médico deixar de acobertar erro ou 

conduta antiética do médico de sua equipe de 
trabalho. 

B) É vedado ao médico fornecer a um outro médico 
informações sobre o caso clínico do paciente, 
mesmo que autorizado por este ou seu 
responsável legal. 

C) Por decisão da categoria ou por obrigação, o 
médico pode deixar de atender em setores de 
urgência e emergência, mesmo colocando em 
risco a vida de pacientes. 

D) É vedado ao médico permitir ao paciente que 
decida livremente sobre método contraceptivo. 

E) É vedado ao médico desrespeitar o direito do 
paciente de decidir livremente sobre a execução 
de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo 
em caso de iminente perigo de vida. 

 
 

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  
EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

 
 

16. Os antipsicóticos típicos têm ação direta sobre os 
receptores dopaminérgicos. Qual é a via 
dopaminérgica relacionada ao aparecimento de 
sintomas extrapiramidais com o uso de antipsicóticos 
típicos? 
 
A) Via nigroestriatal. 
B) Via mesolímbica. 
C) Via mesocortical. 
D) Via tuberoinfundibular. 
E) Nenhuma das anteriores. 
 
 

17. Assinale a alternativa que indica o agente químico 
cujo mecanismo o ácido gama-aminobutírico está 
diretamente envolvido: 

 
A) Antidepressivos. 
B) Benzodiazepínicos. 
C) Antipsicóticos típicos. 
D) Estabilizadores do humor. 
E) Antipsicóticos atípicos. 

 
 
18. Cada transtorno de ansiedade apresenta uma 

característica básica que o difere dos demais, 
facilitando o seu diagnóstico e tratamento. Assinale a 
alternativa que indica critério definidor do transtorno 
de Ansiedade Social: 

 
A) Medo de escrutínio. 
B) Medo de infortúnio. 

C) Rituais aliviatórios. 
D) Flashback. 
E) Crises paroxísticas de ansiedade. 

 
 
19. Assinale a alternativa abaixo que apresenta um 

critério inadequado para definição de depressão 
atípica: 
 
A) Hiperfagia. 
B) Irritabilidade. 
C) Hipersonia. 
D) Sensibilidade à rejeição. 
E) Letargia severa. 

 
 
20. Conforme resolução (RDC 13/2010) da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em março 
deste ano, assinale a alternativa que indica a lista 
para a qual foi remanejada a prescrição da 
medicação SIBUTRAMINA: 

 
A) C1 – receituário branco carbonado. 
B) A – receituário amarelo. 
C) D – receituário branco simples. 
D) Não houve remanejamento. 
E) B2 – receituário azul. 

 
 
21. Em que consiste o mecanismo de ação dos 

antipsicóticos típicos?  
 

A) Agonismo dos receptores D2. 
B) Antagonismo dos receptores D1. 
C) Inibição da recaptação de dopamina. 
D) Antagonismo dos receptores D2. 
E) Agonismo dos receptores D1. 

 
 
22. Indique o psicofármaco com maior capacidade de 

aumentar a indução da enzima 3A4 do citocromo 
P450 no fígado: 

 
A) Ácido valproico. 
B) Lítio. 
C) Carbamazepina. 
D) Topiramato. 
E) Lamotrigina. 

 
 
23. Qual é a opção mais eficaz e rápida para o 

tratamento da depressão SAZONAL? 
 

A) Antidepressivos tricíclicos. 
B) Inibidores da monoamino oxidase. 
C) Inibidores seletivos da recaptação de serotonina. 
D) Psicoterapia. 
E) Fototerapia. 
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24. Os transtornos alimentares são pouco diagnosticados 
e tratados. A anorexia nervosa tem como critério 
diagnóstico: 

 
A) Amenorreia secundária. 
B) Hipotireoidismo. 
C) Oligúria. 
D) Anemia. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
 
25. São as formas de manifestação da esquizofrenia.  

Assinale a alternativa que denomina a 
desorganização comportamental predominante na 
caracterização dessa doença: 

 
A) Esquizofrenia Paranoide. 
B) Esquizofrenia Residual. 
C) Esquizofrenia Catatônica. 
D) Esquizofrenia Hebefrênica. 
E) Esquizofrenia Indiferenciada. 

 
 
26. Adolescente de 15 anos foi encaminhado ao CAPSI 

após algumas tentativas de tratamento ambulatorial 
sem resultado. No comportamento do rapaz inúmeras 
alterações foram verificadas: cabulava aulas com 
frequência, desafiava regras e autoridades, 
apresentava repetências escolares por faltas, furtava 
pequenos objetos em casa e destruía propriedades 
alheias (inclusive quando em grupos, depredava 
telefones públicos). Não obedecia regras familiares, 
permanecia até tarde da noite fora de casa sem 
autorização dos pais, apresentava agressividade 
física e verbal com colegas e parentes. A mãe relatou 
que sempre teve dificuldades em estipular-lhe limites, 
que o filho não assumia responsabilidades, e que ele 
apresentava “uma tendência a ser vingativo e culpar 
os outros pelas próprias condutas”. Considerando 
este caso, assinale a alternativa CORRETA:  

 
A) Trata-se de um paciente com claros sinais e 

sintomas de transtorno de humor bipolar, 
devendo ser tratado com estabilizador de humor 
e em tratamento ambulatorial, além de 
psicoterapia de orientação analítica 2 x por 
semana. 

B) O encaminhamento ao CAPSI é adequado para o 
tratamento de um adolescente com possível  
transtorno de conduta. Comorbidades devem ser 
investigadas, como uso de drogas e outras 
patologias. No tratamento e recuperação do 
paciente, além da família, devem-se envolver 
demais autoridades e instituições, como a escola 
e o conselho tutelar, sempre que a equipe técnica 
assim avaliar necessário.  

C) O adolescente é um usuário de drogas com 
certeza, devendo ser encaminhado ao CAPS-AD 
para tratamento e terapia familiar e TCC. 

D) Pode-se afirmar que a escola falhou como 
instituição educacional pois deveria ter criado 
programas anteriores de recuperação para este 
jovem e sua família. 

E) Podemos afirmar que se trata de um caso de 
internação hospitalar devido às condutas 
inadequadas e às condutas de suspeita de uso 
de drogas, não devendo ser encaminhado ao 
CAPS. 

 
 

27. Sobre a legislação em saúde mental, está 
INCORRETO afirmar: 

 
 

A) A portaria do Ministério da Saúde n° 106, de 
11/02/2000, visa criar os serviços de residências 
terapêuticas em saúde mental, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde, para o atendimento ao 
portador de transtornos mentais, 
entendendo como serviços de residências 
terapêuticas as moradias ou casas inseridas, 
preferencialmente, na comunidade, destinadas a 
cuidar dos portadores de transtornos mentais, 
egressos de internações psiquiátricas de curta ou 
longa permanência, que não possuam suporte 
social e laços familiares e/ou que não se 
adaptem em seus lares, assim podendo  
viabilizar sua inserção social. 

B) A portaria nº 336 de 19 de fevereiro de 2002 
estabelece que os Centros de Atenção 
Psicossocial poderão constituir-se nas seguintes 
modalidades de serviços: CAPS I, CAPS II e 
CAPS III, definidos por ordem crescente de 
porte/complexidade e abrangência populacional, 
conforme disposto nesta portaria. 

C) A lei federal N° 10.216, de 06 de abril de 2001,  
dispõe sobre a proteção e os direitos das 
pessoas portadoras de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em saúde 
mental. 

D) A internação psiquiátrica involuntária deverá, no 
prazo de 72 horas, ser comunicada ao Ministério 
Público Estadual pelo responsável técnico do 
estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo 
esse mesmo procedimento ser adotado quando 
da respectiva alta. 

E) Paciente há longo tempo hospitalizado ou para o 
qual se caracterize situação de grave 
dependência institucional, decorrente de seu 
quadro clínico ou de ausência de suporte social, 
será objeto de política específica de alta 
planejada e reabilitação psicossocial assistida, 
sob responsabilidade da autoridade sanitária 
competente e supervisão de instância a ser 
definida pelo poder Executivo, assegurada a 
continuidade do tratamento, quando necessário. 
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28. Indique o medicamento que, quando utilizado, pode 
ser associado a transtorno depressivo secundário: 

 
A) Metilfenidato. 
B) Anfepramona.  
C) Levotiroxina. 
D) Biperideno. 
E) Alfa-metildopa. 

 
 
29. Na síndrome neuroléptica maligna, ocorrem as 

seguintes alterações: 
 

A) Hipotermia, hipotensão e alterações respiratórias. 
B) Hipotermia, hipotensão e relaxamento muscular. 
C) Hipotermia, hipoventilação e rigidez. 
D) Hipertemia,rigidez e desregulação autonômica. 
E) Hipertermia, relaxamento muscular e hipertensão. 

 
 
30. Sobre os transtornos alimentares, assinale a 

alternativa INCORRETA:   
 

A) A anorexia pode ser do tipo purgativo ou 
restritivo. 

B) Na anorexia podem ocorrer alterações 
hemodinâmicas, hidroeletrolíticas e metabólicas 
importantes, como: hipotensão arterial, 
hipoglicemia, hipopotassemia. 

C) Conforme o critério A do DSM-IV, a bulimia 
caracteriza-se por episódios recorrentes de 
compulsão periódica, os quais têm os seguintes 
aspectos: (1) ingestão, em um período limitado 
de tempo (por ex., dentro de um período de 2 
horas), de uma quantidade de alimentos 
definitivamente maior do que a maioria das 
pessoas consumiria durante um período similar e 
sob circunstâncias similares; (2) um sentimento 
de falta de controle sobre o comportamento 
alimentar durante o episódio. 

D) Na anorexia segundo o critério A do DSM-IV, 
ocorre uma recusa a manter o peso corporal em 
um nível igual ou acima do mínimo normal 
adequado à idade e à altura (por ex., perda de 
peso levando à manutenção do peso corporal 
abaixo de 55% do esperado, ou fracasso em ter o 
ganho de peso esperado durante o período de 
crescimento, levando a um peso corporal menor 
que 55% do esperado).  

E) O sinal de Russel encontrado em adolescentes 
portadores de bulimia está associado à menarca. 

 
 
 

31. Um homem de 25 anos morando em Curitiba foi 
internado em um hospital psiquiátrico por apresentar 
o seguinte quadro na época, relatado por sua mãe: 
agressividade física repentina, olhar parado no 
horizonte, conversa com pessoas invisíveis, e 
isolamento dos demais há cerca de 2 anos. Depois 
de 3 anos de tratamento  com uso de antipsicótico,  
está em sua oitava internação e não melhorou. 
Apresenta quadro de mudez, passa horas em uma 
posição, curvando-se em posição pétrea, mas 
responde a ordens simples e não faz nada 
espontaneamente. A hipótese diagnóstica desse 
paciente é: 

 
A) Transtorno delirante. 
B) Esquizofrenia catatônica. 
C) Esquizofrenia paranoide. 
D) Retardo mental grave. 
E) Autismo.  
 
 

32. Jovem de 19 anos chega ao pronto atendimento com 
quadro de ansiedade, hiperemia conjuntiva, boca 
seca, taquicardia, euforia. Esse quadro permite 
suspeitar o uso de qual substância? 
 
A) LSD. 
B) Cocaína. 
C) Maconha. 
D) Álcool. 
E) Anfetamina. 

 
33. Assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) Ecolalia ou ecopraxia não são critérios 
diagnósticos para esquizofrenia catatônica. 

B) Na esquizofrenia são encontradas alterações nas 
seguintes funções do ego: afeto, sensopercepção 
e pensamento. 

C) Sintomas negativos são aqueles relacionados 
com a volição ou embotamento afetivo. 

D) Neurolépticos são as drogas de escolha para o 
tratamento, da esquizofrenia sendo os 
neurolépticos atípicos os que oferecem 
geralmente menos efeitos colaterais. Devemos, 
entretanto, monitorizar níveis de colesterol e 
glicemia pela síndrome metabólica que estas 
medicações podem causar.  

E) O funcionamento pessoal é bastante atingido 
sendo que, durante um espaço significativo de 
tempo, desde o início do distúrbio, uma ou mais 
áreas principais de funcionamento como trabalho, 
relações interpessoais ou auto-cuidado 
encontram-se significativamente abaixo do nível 
atingido antes do início. 
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34. Assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) A doença de Alzhaimer tem inicio insidioso e 
deteriorização lenta. 

B) A doença vascular é mais comum em homens do 
que mulheres e fatores como hipertensão 
predispõe à doença. 

C)  Demência é uma síndrome caracterizada por 
múltiplos comprometimentos das funções 
cognitivas sem comprometimento da consciência. 

D)  Estima-se que 20 a 30% dos pacientes com 
demência especialmente aqueles com Alzhaimer 
tenham alucinações e 30 a 40% apresentem 
delírios especialmente de natureza paranoide ou 
persecutórios. 

E) Prejuízo de funcionamento executivo, apraxias 
agnosias e alteração de consciência é 
característico da demência tipo Alzhaimer. 

 
 
35. Assinale a alternativa CORRETA: 
 

I. As alterações fisiológicas relacionadas à 
abstinência a cocaína (uso prolongado e pesado) 
desenvolvem-se somente algumas horas após o 
uso, desaparecendo depois de alguns dias. 

II. As alterações fisiológicas da abstinência de 
cocaína podem desenvolver-se tanto em algumas 
horas como em alguns dias. 

III. As alterações fisiológicas relacionadas à 
abstinência a cocaína são: fadiga, sonhos vividos 
e desagradáveis, insônia ou hipersonia, aumento 
do apetite, retardo ou agitação psicomotora. 

IV. O humor na abstinência de cocaína ou de 
anfetaminas é predominantemente disfórico. 

V. Os tremores devidos à abstinência do álcool 
desenvolvem-se cerca de 6 a 8 horas após a 
cessação do consumo. As convulsões, em geral, 
aparecem de 12 a 24 horas após, e o DT em 72 
horas.  

 
A) Apenas as assertivas II, III, IV e V estão corretas. 
B) Apenas a assertiva I está correta; as demais, 

incorretas. 
C) Somente a última assertiva está incorreta. 
D) Apenas as assertivas I, IV e V estão incorretas; 

as demais estão corretas. 
E) Todas as assertivas estão incorretas. 

 
 
 

36. Em relação ao uso de substâncias psicoativas, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

 
A) Transtorno psicótico induzido por cannabis é raro, 

mas uma ideação paranoide transitória é 
bastante comum.  

B) Crack é uma forma extremamente potente da 
base livre de cocaína. Mesmo uma ou duas 
experiências com a droga podem causar intensa 
avidez por mais.  

C) O efeito farmacodinâmico primário da cocaína 
relacionado aos seus efeitos comportamentais é 
o bloqueio competitivo da recaptação de 
dopamina pelo transportador de dopamina.  

D) Quando da intoxicação por cocaína, dois ou mais 
dos seguintes sintomas desenvolvem-se  durante 
ou logo após o uso: taquicardia ou bradicardia, 
dilatação de pupilas, pressão arterial elevada ou 
abaixo do normal, náuseas e vômitos, agitação 
psicomotora, fraqueza muscular.  

E) Com relação à dependência do uso de álcool, as 
pessoas com dependência não apresentam um 
padrão de funcionamento social comprometido, 
como faltas ao trabalho e perdas de emprego. 

 
 
37. Criança de 10 anos apresenta dificuldade escolar 

com repetência no último ano, comportamento 
desafiador marcado pela grande impulsividade, 
dificuldade de manter-se quieta em sala de aula, não 
termina o que faz, deixando matérias em branco, tem 
dificuldade com figuras de autoridade, desafiando 
abertamente, é ressentida facilmente e tende a culpar 
os outros pela sua má conduta. Vive sempre no 
“mundo da lua”, distrai-se com facilidade. Já está há 
6 meses em acompanhamento psicológico  sem 
evoluir com progressos. Em relação a este caso, é 
CORRETO afirmar: 

 
A) A criança possivelmente fechará critérios 

diagnósticos para TDAH e TOD. 
B) A tríade clássica para TDAH é: desatenção, 

hiperatividade e alterações comportamentais. 
C) O tratamento deve ser psicofarmacológico, sendo 

primeira escolha ISRS. 
D) Deve-se continuar o atendimento psicológico, 

indicar psicopedagogia, orientar pais quanto a 
limites e não oferecer intervenções 
psicofamacológicas, pois não há necessidade de 
tratamento nem diagnóstico psiquiátrico.  

E) Trata-se de uma criança que necessita fazer uma 
testagem neuropsicológica, pois possivelmente  
apresenta um  RM moderado, e  por isso 
necessita ser encaminhada a uma escola 
especial. 
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38. É CORRETO afirmar, em relação à 
psicofarmacologia: 

 
A) O principal efeito colateral do lítio é distonia 

aguda. 
B) O ácido valproico somente deve ser utilizado 

após checagem de eletrocardiograma e 
hemograma completo e prova de função renal 
normal.  

C) A síndrome serotinérgica é uma reação 
idiossincrásica causada por uma  droga ou mais 
frequentemente pela combinação de drogas que 
aumentem a neurotransmissão serotoninérgica. A 
expressão completa da síndrome se dá com a 
estimulação de receptores pós-sinápticos 5HT1A 
e 5HT2.  

D) O metilfenidato é droga de escolha para o 
tratamento de crianças com  autismo e THB. 

E) Os antidepressivos tricíclicos apresentam como 
principais efeitos colaterais: constipação, boca 
seca, sedação, diminuição de peso e 
anorgasmia. 

 
 
39. Aponte o quadro que não pode ser considerado 

consequência da infecção pelo HIV: 
 

A) Demência. 
B) Esquizofrenia. 
C) Delirium. 
D) Mania. 
E) Distúrbios ansiosos. 

 
 
40. A síndrome parkinsoniana pode ser um efeito 

colateral dos neurolépticos. Quais sintomas a 
caracterizam? 

 
A) Roda denteada, acinesia e hiponímia.  
B) Tremores, hiponímia e febre. 
C) Roda denteada, crises oculogiras e marca em 

blocos e hipotensão. 
D) Roda denteada, distonia e crise oculogira, 

elevação de CPK.  
E)  Tremores, hipotensão, febre e acatisia. 
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