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50 questões

Analista Técnico de Gestão e Promoção da Educação Especial • Classe IV

S15a Médico Psiquiatra

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

10 questões

Texto
Uma pesquisa em 27 países mostrou que a biblioteca
familiar se correlaciona mais com bons resultados
na educação do que a própria escolaridade dos pais.
Uma biblioteca de 500 livros se associa a acréscimos
de escolaridade que vão de 3 a 7 anos. Segundo os
autores, “uma casa onde os livros são valorizados
fornece às crianças ferramentas que são diretamente
úteis no aprendizado escolar.” E tem mais, leitores mais
assíduos visitam mais museus, fotografam mais e, surpresa, praticam mais esportes.
Claudio de Moura Castro, in Veja, 11 jan. 2012, p. 20.

(20 questões)
2. Observe este fragmento:
“E tem mais, leitores mais assíduos visitam mais
museus, fotografam mais e, surpresa, praticam mais
esportes.”
Assinale a alternativa correta.
a. (
b.
c.
d.
e.

1. Assinale a alternativa correta, em relação ao texto.

) Em “leitores mais assíduos” o sentido da palavra sublinhada equivale ao de cuidadosos.
( ) A expressão “E tem mais” é essencial à compreensão da frase em que se encontra.
( ) A palavra surpresa encontra-se entre vírgulas
por ser um aposto.
( ) Em “e, surpresa, praticam mais esportes” há
uma oração coordenada conclusiva.
( X ) Em “E tem mais,” a vírgula pode ser substituída
por dois pontos, sem prejuízo para o sentido
da frase.

No que diz respeito à educação:
a. ( ) a escolaridade dos pais não influencia no
desempenho escolar dos filhos.
b. ( ) para crianças de 3 a 7 anos a escolaridade está
associada a bons livros.
c. ( X ) mais que a escolaridade paterna, o que
influencia positivamente é a existência de
uma biblioteca familiar.
d. ( ) está comprovado que alunos sem uma biblioteca familiar não têm condições de obter bons
resultados escolares.
e. ( ) segundo pesquisa realizada em 27 países,
uma biblioteca familiar deve ter, no mínimo,
500 livros.

3. Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) A regra de acentuação de própria se aplica a
assíduos.
b. ( ) O acento gráfico das palavras são e úteis obedece à mesma regra gramatical.
c. ( ) Em “se correlaciona” a palavra sublinhada
implica ideia de condição.
d. ( ) Em “no aprendizado escolar” há ideia de lugar
físico.
e. ( ) Passando para o plural o substantivo pais,
(“escolaridade dos pais”) ele receberá acento
gráfico como países (“em 27 países”).
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4. Observe as afirmações abaixo, em relação à existência ou não do acento indicador de crase.
1. Em “a própria escolaridade dos pais” o a não
recebeu acento pois é apenas artigo definido.
2. Em “se associa a acréscimos de escolaridade”
se acréscimos estivesse no singular haveria
acento.
3. Em “que vão de 3 a 7 anos” o a não recebeu
acento pois é apenas preposição.
4. Em “Das 3 às 7 horas visitaremos o museu” o
às recebeu acento porque ocorreu contração
da preposição a com o artigo definido a.
5. Em “fornece às crianças” o acento de crase
permaneceria, se fosse escrito “a crianças”.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

5. Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) V. Sa espera que lhe apresentemos as instalações deste departamento?
b. ( ) Por que você não procura a biblioteca que te
falei?
c. ( ) Em “mostrou que a biblioteca escolar” a forma
verbal indica ação remota no passado.
d. ( ) Em “onde os livros são valorizados” a forma
verbal indica ação continuada, no passado.
e. ( ) Em “visitam mais museus”, substituindo-se a
palavra sublinhada por um pronome, obtém-se
visitam-lhes mais.

6. Assinale a alternativa correta, quanto à regência.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Moro à rua central da cidade.
Aspiro à aprovação neste concurso.
Prefiro uma vida calma do que muita agitação.
Assisti o filme na TV com meus amigos.
Não gostei do jogo que assisti na TV.
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7. Os vícios de linguagem ocorrem quando um falante
emprega construções que não respeitam as normas da
língua padrão (e ele o faz por desconhecê-las ou não
se preocupar com elas).
Assinale a alternativa com a frase que não apresenta
vício de linguagem.
a. (
b.
c.
d.
e.

) A pesquisa sobre educação trouxe uma surpresa inesperada para os pais.
( ) Todos são unânimes ao afirmar que a boa
leitura é importante veículo de educação.
( ) Precisamos encarar de frente o problema da
má educação no país.
( X ) Já faz quarenta anos que nos preocupamos
com a educação brasileira.
( ) É nos pequenos detalhes que se verifica a
causa do sucesso dos bons estudantes.

8. Parônimos são palavras semelhantes na pronúncia
e na grafia, mas com sentidos diferentes.
Assinale a alternativa correta, quanto ao emprego
do(s) parônimo(s).
) Desejo retificar meu apoio à reciclagem de
lixo.
( ) O iminente juiz está eminente a ser
desembargador.
( ) O ladrão foi preso em fragrante, ao chegar a
sua casa.
( ) Comprimentarei meu colega, se ele for aprovado neste concurso.
( X ) Porque a leitura dos contos fluiu, Ivo frui cada
página do livro.

a. (
b.
c.
d.
e.

9. Assinale a alternativa gramaticalmente correta.
a. ( X ) Há menos candidatas do que eu esperava.
b. ( ) Dizes que não entreguei-te uma cópia do
novo guia de trânsito?
c. ( ) Nesta sala a turma, silenciosa, respondem as
questões da prova.
d. ( ) Se meus amigos proporem uma viagem, aceitarei ir junto.
e. ( ) Para Carlos, praia, sol ou chuva, calor, tudo
sempre lhe agradam.
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10. Assinale a alternativa correta, em relação aos
requisitos de uma redação oficial.
a. ( ) Nas comunicações oficiais é facultativo o
emprego de pronomes de tratamento.
b. ( ) Não é obrigatório o uso de linguagem culta
nos atos e expedientes oficiais, a fim de que
qualquer pessoa possa entendê-los.
c. ( ) Se a autoridade a quem é dirigido um documento oficial for amiga de quem assina o
documento, admitem-se expressões de afetividade (Querido amigo, por exemplo).
d. ( ) Em correspondência dirigida a autoridades
tratadas por Vossa Excelência é obrigatório o
tratamento DD (Digníssimo), para lembrar a
dignidade do cargo que elas ocupam.
e. ( X ) Nas comunicações oficiais empregam-se
dois tipos de fechos: Respeitosamente, para
autoridades superiores e para o Presidente
da República, e Atenciosamente, para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia
inferior.

Estudos Sociais

5 questões

11. Em relação à Independência do Brasil, analise as
afirmativas abaixo:
1. A independência não foi imediatamente
aceita por todos os grupos políticos organizados no Brasil;
2. A emancipação brasileira só foi reconhecida
por parte de Portugal em 1825, mediante
pagamento de indenização;
3. O primeiro país a reconhecer a independência
do Brasil foi a Inglaterra;
4. O regime que vigorou no pós-independência
foi o de monarquia constitucional.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

12. O Brasil historicamente vem se posicionando
como um dos líderes políticos no âmbito regional e
internacional com destaque para o cenário latino-americano. Por possuir proporções continentais, é
favorecido em sua geopolítica fazendo fronteira, na
região centro-oeste, com os países:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Peru e Bolívia.
Equador e Peru.
Bolívia e Paraguai.
Chile e Argentina.
Colômbia e Venezuela.

13. Presidente que sancionou a Lei de Anistia, tornando possível a volta dos exilados políticos e a
libertação de acusados de crimes políticos durante o
período militar (1964-1985).
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

José Sarney
Itamar Franco
Tancredo Neves
João Baptista Figueredo
Fernando Henrique Cardoso

14. Ao longo do ano de 2011, algumas instabilidades
financeiras assolaram o sistema econômico internacional, com destaque para a crise grega.
Aponte o principal problema enfrentado pela economia da Grécia:
a. ( ) Desvalorização cambial do dracma.
b. ( ) Aumento do nível emprego formal e informal.
c. ( X ) Elevado grau de endividamento do governo e
do setor privado.
d. ( ) Aumento de impostos de importação sobre
produtos industrializados.
e. ( ) Embargo econômico por parte dos Estados e
Unidos e Rússia.

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
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15. O Haiti, país mais pobre das Américas, foi vítima,
em janeiro de 2010, de um terremoto que matou
milhares de pessoas, além de deixar a capital Porto
Príncipe destruída e a economia local paralisada, agravando ainda mais os problemas sociais do país.

17. Identifique as afirmativas que definem corretamente o Desfragmentador de Disco no Windows 7:
1. Reorganiza dados fragmentados para que o
disco rígido trabalhe de forma mais eficiente.
2. Gerencia os diferentes serviços que são executados em segundo plano.
3. Os passos parar abrir o Desfragmentador de
Disco é: clique no botão iniciar
, em Todos
os Programas, em Acessórios, em Ferramentas
do Sistema e, depois, em Desfragmentador de
Disco.

O Brasil foi um dos diversos países que enviou ajuda
humanitária em decorrência do desastre, mas vale lembrar, no entanto, que a atuação junto ao Haiti já vem de
tempos anteriores ao terremoto, e se destaca pelo(a):
a. ( X ) liderança da força de paz organizada pelas
Nações Unidas, através do envio de militares
ao país.
b. ( ) acordo comercial para importação de produtos agrícolas e maquinofaturados isentos de
imposto de importação.
c. ( ) envio de verbas para combater a fome através
da implementação do programa “Fome Zero
Haiti”.
d. ( ) criação de centros de ensino profissionalizantes que atenderão estudantes do ensino fundamental e médio na capital Porto Príncipe.
e. ( ) liberação anual de 200 mil vistos de trabalho
para famílias com baixa renda emigrarem para
o Brasil.

Noções de Informática

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

18. Analise a figura abaixo:

5 questões

16. Considere a figura abaixo retirada de uma planilha do Microsoft Excel 2010:

Assinale a alternativa que corresponde corretamente
todas as opções exibidas para Proteger Documento
no Windows Word 2010:
a. (
b. (

Assinale a alternativa que indica corretamente a fórmula aplicada nas células B6:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

=SOMA(B2;B4)
=PGTO(B4;B3;-B2;0)
=SUBTOTAL(4;B2;B3;B4)
=PRODUTO(B6;B3)
=PROB(B2;B3;B4)
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É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

) Marcar como Final; Criptografar com Senha.
) Inspecionar Documento; Verificar
Acessibilidade; Verificar Compatibilidade.
c. ( ) Restringir Permissão por Pessoas; Criptografar
com Senha.
d. ( ) Restringir Edição; Adicionar uma Assinatura
Digital.
e. ( X ) Marcar como Final; Criptografar com Senha;
Restringir Edição; Restringir Permissão por
Pessoas; Adicionar uma Assinatura Digital.
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19. Os atalhos de teclado são combinações de duas
ou mais teclas que, quando pressionadas, podem ser
usadas para executar uma tarefa que normalmente
exigiria um mouse ou um dispositivo apontador.
Assinale a alternativa que indica a combinação de
teclas correta para abrir o Windows Mobility Center, no
Windows 7.
a. ( ) Teclas

+ L

b. ( X ) Teclas

+ X

c. ( ) Teclas

+ E

d. ( ) Teclas

+ R

e. ( ) Teclas

+ G

20. Considere a figura abaixo retirada de uma planilha do Microsoft Excel 2010:

Assinale a alternativa que indica corretamente o
Minigráfico aplicado nas células D2, D3 e D4:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Minigráfico de Coluna.
Minigráfico de Área.
Minigráfico de Barra.
Minigráfico de Linha.
Minigráfico de Ganhos / Perdas.
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Conhecimentos Específicos
21. Com fundamento na Lei no 6.745, de 28 de
dezembro de 1985, que estabelece o Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina,
verificada acumulação proibida de cargos, funções ou
empregos e, em processo sumário, comprovada a boa
fé, o funcionário será obrigado a optar por um dos
cargos no prazo de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

5 dias.
10 dias.
15 dias.
30 dias.
60 dias.

22. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos
Civis do Estado de Santa Catarina, ao funcionário ocupante de cargo efetivo é facultado gozar licença especial, com remuneração:
a. ( ) Após cada quinquênio de serviço público
estadual, como prêmio.
b. ( X ) Para atender ao menor adotado, em idade
pré-escolar, pelo prazo de 3 meses.
c. ( ) Para tratamento de interesses particulares,
pelo prazo de até 6 anos.
d. ( ) Para promoção de sua campanha eleitoral,
desde o registro oficial de sua candidatura até
o dia seguinte ao da respectiva eleição.
e. ( ) Por motivo de mudança compulsória de
domicílio do(a) cônjuge ou companheiro(a).

23. São drogas que pertencem ao grupo dos
Antidepressivos Tricíclicos (ADTs):
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

nefazodona, trazodona e reboxetina.
serotonina, noradrenalina e dopamina.
isocarboxazida, fenelzina e tranilcipromina.
imipramina, amitriptilina, trimipramina e
doxepina.
e. ( ) citalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina e sertralina.
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(30 questões)

24. Os antidepressivos classificados de acordo com a
estrutura química, por apresentarem anéis benzênicos,
caracterizam os antidepressivos:
a. ( X ) heterocíclicos (tricíclicos e tetracíclicos).
b. ( ) inibidores da Monoaminoxidase (IMAOs).
c. ( ) inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRSs).
d. ( ) inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina (ISRSNs).
e. ( ) inibidores de recaptura de serotonina e antagonista alfa 2

25. Assinale a alternativa correta em relação ao
mecanismo de ação dos antidepressivos Inibidores da
Monoaminoxidase.
a. (
b.

c.

d.

e.

) Inibição da captação neuronal de serotonina e
noradrenalina.
( ) Inibem de forma potente e seletiva a recaptação de serotonina, resultando em potencialização da neurotransmissão serotonérgica.
( ) Bloqueiam a recaptura de monoaminas, principalmente norepinefrina e serotonina; em
menor proporção, dopamina.
( ) Aumentam a atividade noradrenérgica e
serotonérgica central, com antagonismo de
auto e heterorreceptores alfa-2 adrenérgicos
pré-sinápticos e antagonista 5-HT2 e 5-HT3
pós-sináptico.
( X ) Reduzem a atividade da monoamino oxidase,
com aumento na concentração dos neurotransmissores nos locais de armazenamento
no sistema nervoso central e no sistema nervoso simpático.
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26. A síndrome cognitiva com perda das capacidades
intelectuais e cognitivas, sem comprometimento da
consciência, suficientemente grave para prejudicar o
desempenho profissional e/ou social, cujo sintoma
definidor é o comprometimento na memória, que habitualmente desenvolve-se de forma lenta, progressiva e
afeta as pessoas com mais de 60 anos caracteriza a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

delirium.
paranóia.
demência.
depressão.
esquizofrenia.

27. A classe de medicamentos utilizada como de
primeira escolha, no tratamento dos distúrbios de
ansiedade crônicos, em função do baixo perfil de efeitos adversos são os:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Beta bloqueadores.
Anticonvulsivantes.
Benzoadiazepínicos.
Antidepressivos tricíclicos.
Inibidores seletivos da recaptação de
serotonina.

28. O déficit de memória recente, que se traduz pela
incapacidade para aprender informações novas, mais
um déficit da memória passada, em pacientes com uso
crônico de álcool e com défict de tiamina ocorrem na:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Psicose da miastenia gravis.
Psicose de Korsakoff.
Demência ateroesclerótica.
Doença de Alzheimer.
Doença de Parkinson.

29. A alternância entre dois estágios, o sono REM
(rapid eye moviment) e sono NREM (não-REM), constitui o sono normal. O sono NREM é subdividido em
quatro estágios (I, II, III e IV,), sendo que o padrão
característico no eletroencefalograma (EEG) é a ocorrência de ondas sincronizadas. O sono REM é caracterizado por um EEG de baixa amplitude, alta frequência
e ondas dessincronizadas e é neste estágio que normalmente sonhamos.
O(s) estágio(s) do sono conhecido(s) como sono delta,
que caracteriza(m) a fase mais profunda do sono é(são).
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

estagio REM somente.
estágio NREM I somente.
estágio NREM II somente.
estágios NREM I e II.
estágios NREM III e IV.

30. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders – DSM) lista diferentes categorias de transtornos mentais e critérios para diagnosticá-los, de
acordo com a Associação Americana de Psiquiatria
(American Psychiatric Association – APA). Segundo essa
classificação, em relação aos distúrbios do sono, são
consideradas como parasonias:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

narcolepsia.
sonambulismo.
insônia primária.
insuficiência velo faríngea.
transtorno do sono relacionado à respiração.

31. O transtorno somatoforme em que a característica principal é a preocupação com o medo ou a
crença na existência de uma doença grave, baseada
na interpretação errônea de um ou mais sintomas
somáticos, caracteriza a(o):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

conversão.
somatização.
hipocondria.
transtorno doloroso.
transtorno dismórfico corporal.
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32. Pacientes que apresentam transtornos de ansiedade com quadro em formas de “ataques” com início
súbito, espontâneos e inesperados, ricos em sintomas
físicos e com duração limitada no tempo, em torno de
dez minutos, cujos sintomas típicos são sensação de
sufocação, de morte iminente, taquicardia, tonteiras,
sudorese, tremores, sensação de perda do controle ou
de “ficar louco”, alterações gastrointestinais são sugestivos de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

35. Nos episódios de depressão, o paciente apresenta
um rebaixamento do humor, redução da energia e
diminuição da atividade. O número e a gravidade dos
sintomas permitem determinar tipos de episódios
depressivos.
O episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos
corresponde ao:
a. (

Transtorno de pânico.
Transtorno neuro vegetativo.
Transtorno de ansiedade social..
Transtorno obsessivo-compulsivo.
Transtorno de ansiedade generalizada.

33. O transtorno de pânico pode evoluir para situações em que o paciente passa a evitar determinadas
situações ou locais por causa do medo de sofrer um
ataque, como por exemplo túneis, engarrafamentos,
avião, grandes espaços abertos, shopping centers,
ficar sozinho, sair sozinho e o paciente fica cada vez
mais dependente dos outros e com seu espectro de
atividades cada vez mais limitado.

b.

c.

Esta evolução do transtorno inicial é chamada de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

cisma.
obsessão.
agorafobia.
compulsão.
paranóia.

d.

e.
34. A manifestação clínica em pacientes com
transtorno obsessivo-compulsivo, que costumam
elaborar em rituais com atos relacionados com
limpeza,verificação e contagem, como por exemplo,
tomar dez, trinta banhos por dia, de acordo com um
esquema predeterminado, lavar as mãos toda vez que
se encosta em certo tipo de objeto ou conta as cadeiras de um cinema para se sentar, exatamente em uma
determinada posição, é chamada de :
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

mania.
trauma.
paranóia.
obsessão.
compulsão.
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) Episódio depressivo, acompanhado de alucinações, idéias delirantes, de uma lentidão
psicomotora ou de estupor, de uma gravidade
tal que todas as atividades sociais normais
tornam-se impossíveis; pode existir o risco de
morrer por suicídio, desidratação ou desnutrição. As alucinações e os delírios podem não
corresponder ao caráter dominante do distúrbio afetivo.
( ) Episódio depressivo, em que geralmente
estão presentes quatro ou mais dos sintomas
depressivos e o paciente aparentemente tem
muita dificuldade para continuar a desempenhar as atividades de rotina
( ) Episódio depressivo, em que geralmente
estão presentes ao menos dois ou três dos
sintomas depressivos. O paciente usualmente
sofre com a presença destes sintomas, mas
provavelmente será capaz de desempenhar a
maior parte das atividades.
( X ) Episódio depressivo, em que vários dos
sintomas são marcantes e angustiantes, tipicamente a perda da autoestima e idéias de
desvalia ou culpa. As idéias e os atos suicidas
são comuns e observa-se em geral uma série
de sintomas “somáticos”.
( ) Episódio depressivo, caracterizado pela ocorrência repetida de episódios depressivos,
na ausência de antecedente de episódios
independentes de exaltação de humor e de
aumento de energia (mania).
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36. A instabilidade persistente do humor, que comporta numerosos períodos de depressão ou de leve
elação, nenhum deles suficientemente grave ou
prolongado para responder aos critérios de um transtorno afetivo bipolar, caracteriza a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

mania.
distimia.
ciclotimia.
neurose.
psicose.

37. O transtorno da personalidade, caracterizado por
uma sensibilidade excessiva, face às contrariedades,
recusa de perdoar os insultos, caráter desconfiado,
tendência a distorcer os fatos interpretando as ações
imparciais ou amigáveis dos outros como hostis ou de
desprezo; suspeitas recidivantes, injustificadas, a respeito da fidelidade sexual do esposo ou do parceiro
sexual; e um sentimento combativo e obstinado de
seus próprios direitos, caracteriza o(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

personalidade dissocial.
personalidade paranóica.
personalidade esquizóide.
personalidade anancástica.
transtorno de personalidade com instabilidade emocional.

38. O transtorno da personalidade, caracterizado por
uma afetividade superficial e lábil, dramatização, teatralidade, expressão exagerada das emoções, sugestibilidade, egocentrismo, autocomplacência, falta de
consideração para com o outro, desejo permanente
de ser apreciado e de constituir-se no objeto de atenção, e tendência a se sentir facilmente ferido caracteriza a personalidade:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

histriônica.
dependente.
ansiosa [esquiva].
psiconeurótica.
narcísica.

39. Assinale a alternativa que se refere corretamente
à descrição do transtornos da identidade sexual tipo
Transexualismo:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Usar vestimentas do sexo oposto durante uma
parte de sua existência, de modo a satisfazer a
experiência temporária de pertencer ao sexo
oposto, mas sem desejo de alteração sexual
mais permanente ou de uma transformação
cirúrgica; a mudança de vestimenta não se
acompanha de excitação sexual.
( ) Transtorno que usualmente primeiro se manifesta no início da infância (e sempre bem
antes da puberdade), caracterizado por um
persistente e intenso sofrimento com relação
a pertencer a um dado sexo, junto com o
desejo de ser (ou a insistência de que se é) do
outro sexo.
( ) Utilização de objetos inanimados como
estímulo da excitação e da satisfação sexual.
Numerosos fetiches são prolongamentos do
corpo, como por exemplo as vestimentas e os
calçados.
( ) Tendência recorrente ou persistente de expor
seus órgãos genitais a estranhos (em geral do
sexo oposto) ou a pessoas, em locais públicos,
sem desejar ou solicitar contato mais estreito.
( X ) Desejo de viver e ser aceito como pessoa do
sexo oposto. Este desejo se acompanha em
geral de um sentimento de mal-estar ou de
inadaptação, por referência a seu próprio sexo
anatômico e do desejo de submeter-se a uma
intervenção cirúrgica ou a um tratamento
hormonal, a fim de tornar seu corpo tão conforme quanto possível ao sexo desejado.

40. Para que um quadro de ansiedade crônica e persistente possa ser considerada como um quadro de
ansiedade generalizada, os sinais e sintomas devem
perdurar por um periodo de mais de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1 semana.
15 dias.
30 dias.
6 meses.
1 ano.
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41. Em relação aos transtornos de preferência sexual
relacionados exclusivamente a crianças caracteriza o(a):
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Pedofilia.
Voyeurismo.
Sadomasoquismo.
Travestismo.
Fetichismo.

42. São causas de disfunção sexual não causados por
transtorno ou doença orgânica:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

transexualismo, dispaurenia e priapismo.
sadomasoquismo, vaginismo e feitichismo.
priaspismo, ejaculação precoce e dispaurenia.
disfunção orgasmática, vaginismo e priapismo.
perda do desejo sexual, ejaculação precoce e
disfunção orgasmática.

45. A área de conhecimento da Psiquiatria que
destina-se ao tratamento de problemas emocionais
de natureza crônica, com origens no passado, nas
relações com os pais, visando à reestrutura do caráter
e retomada do desenvolvimento psíquico é a:
a.
b.
c.
d.
e.

a. (
b.

d.
e.

A psicopatologia pertence à corrente de pensamento:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

biológica.
interpessoal.
familiar sistêmica.
descritiva fenomenológica.
cognitivo comportamental.

psicanálise.
psicofarmacoterapia.
terapia cognitivo–comportamental.
terapia comportamental.
terapia de casais.

46. Assinale a alternativa incorreta em relação à
Ansiedade.

c.
43. cada uma das correntes de pensamento na
Psiquiatria pressupõe uma teoria de origem dos sintomas, um método diagnóstico ou maneira de olhar ou
escutar os sintomas.

(X)
( )
( )
( )
( )

) Está em primeiro lugar, em prevalência entre
os transtornos psiquiátricos.
( X ) Toda forma de ansiedade deve ser considerada como patológica.
( ) É cerca de duas vezes mais frequente em pessoas do sexo feminino.
( ) É mais frequente em indivíduos com história
familiar de ansiedade.
( ) Gera um alto custo social, uma vez que os
pacientes utilizam muito mais os serviços de
saúde em função de suas queixas somáticas.

47. Atitudes e sintomas em desacordo com o desenvolvimento da criança ou com o meio sócio cultural ao
qual ela pertence denunciam a presença de transtornos do comportamento.
Assinale a alternativa correta em relação à Enurese.

44. Transtorno caracterizado por dois ou mais episódios nos quais o humor e o nível de atividade do
sujeito estão profundamente perturbados, sendo que
este distúrbio consiste em algumas ocasiões de uma
elevação do humor e aumento da energia e da atividade e, em outras, de um rebaixamento do humor e
de redução da energia e da atividade, caracteriza o:

a. (

a.
b.
c.
d.
e.

d.

( )
(X)
( )
( )
( )

transtornos de humor afetivos persistentes.
transtorno afetivo bipolar.
episódio maníaco.
episódio depressivo leve.
episódio depressivo grave, com sintomas
psicóticos.

Página 12

b.
c.

e.

) É a perda repetida de urina noturna, na cama,
involuntária em qualquer idade.
( ) É a perda repetida de urina, diurna ou noturna,
intencional, após os 2 anos de idade.
( X ) É a perda repetida de urina, diurna ou noturna,
na cama ou na roupa, tanto involuntária
quanto intencional, após os 5 anos de idade.
( ) É a perda repetida de urina, diurna ou noturna,
na cama ou na roupa, involuntária, nos 2 primeiros anos de vida
( ) É a perda repetida de urina, diurna ou noturna,
na cama ou na roupa, intencional, nos 2 primeiros anos de vida.
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48. Crianças que tem um despertar parcial com gritos aterrorizantes, com medo e chorando muito, com
taquicardia, sudorese, respiração ofegante, que não
respondem aos apelos dos pais geralmente têm um
transtorno do sono tipo:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

insônia.
narcolepsia.
sonambulismo
terror noturno.
apnéia do sono.

49. Pacientes com quadros de transtornos dissociativos ou de conversão, que apresentam dois ou
mais episódios com o humor e o nível de atividade
alterados, sendo em alguns momentos com elevação do humor e aumento da energia e da atividade
(hipomania ou mania); e em outros momentos , de um
rebaixamento do humor e de redução da energia e da
atividade (depressão) são sugestivos de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

episódio maníaco.
episódios depressivos.
transtorno afetivo bipolar.
transtorno depressivo recorrente.
transtornos do humor persistentes.

50. Estado consequente ao uso de uma substância
psicoativa e compreendendo perturbações da consciência, das faculdades cognitivas, da percepção, do
afeto ou do comportamento, ou de outras funções e
respostas psicofisiológicas. As perturbações estão na
relação direta dos efeitos farmacológicos agudos da
substância consumida, e desaparecem com o tempo,
com cura completa, salvo nos casos em que surgiram
lesões orgânicas ou outras complicações.
Este quadro clínico caracteriza a:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

intoxicação aguda.
uso nocivo para a saúde.
síndrome de dependência.
síndrome de abstinência.
transtorno psicótico.
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