
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO 
 

Concurso Público – Edital n° 001/2019 
 

Prova Objetiva – 21/07/2019 
  
 

INSCRIÇÃO 
 

TURMA NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 

606 – Médico Psiquiatra  
 

INSTRUÇÕES
1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. 

3. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

4. A prova desta fase é composta de 40 questões objetivas. 

5. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência a, 
b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

6. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores 
de prova. 

7. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 
irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

8. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar 
o limite do espaço para cada marcação. 

9. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta, é de 4 (quatro) 
horas. 

10. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou objeto identificável pelo detector de 
metais. Tais aparelhos deverão ser DESLIGADOS e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco 
plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas, ressalvado o disposto 
nos itens 7.6.3 e 7.6.3.1 do Edital. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando 
indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, réguas de 
cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, devendo 
o candidato, então, respeitar o subitem 7.6.5 do Edital. 

h) Emprestar ou tomar emprestados materiais para realização das provas. 

i) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, antes do tempo mínimo de permanência 
estabelecido no item 10.19 ou ainda não permanecer na sala conforme estabelecido no item 10.20 do Edital. 

j) Fazer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo seletivo. 

11. Será ainda excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas. 

b) Ausentar-se da sala de provas portando as Folhas de Respostas e/ou Cadernos de Questões, conforme o 
item 10.19 e 10.21.b do Edital. 

c) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e/ou agir com descortesia em relação a qualquer dos 
examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes. 

d) Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões de provas e nas Folhas de Respostas. 

e) Não permitir a coleta de sua assinatura. 

f) Não se submeter ao sistema de identificação por digital e detecção de metal. 
 

12. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para 
entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

13. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o 
consigo. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua 
Portuguesa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
Específicos 
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RESPOSTAS 
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
O texto a seguir é referência para as questões 01 a 04. 
 

Decreto deslizante 
 

Hélio Schwartsman 
 

As patinetes para aluguel que invadiram São Paulo estão causando transtornos, o que exigia da prefeitura uma regulamentação 
da atividade. Minha impressão, porém, é a de que o decreto com a regulação provisória divulgado nesta semana extrapola nas 
exigências, esmigalha o direito e ignora a ciência. 

__________ na obrigatoriedade do uso de capacete. O município não __________ competência para estabelecer essa regra nem 
se a __________ transformado em lei, já que só a União pode legislar sobre trânsito (Constituição, art. 22, XI). Quando tenta impor a 
norma através de mero decreto, viola não só a Carta como também todos os compêndios de direito conhecidos. 

Ok, dirá o leitor, isso diz respeito à forma. No mérito, é bom que patinetistas ponham o capacete. Não há dúvida de que quem usa 
o protetor craniano está mais seguro do que quem não o usa. Mas, por mais tentador que seja transformar esse achado empírico em 
lei, fazê-lo pode ser contraproducente. 

Não encontrei trabalhos específicos sobre patinetes, mas, se aceitarmos que a bicicleta é um bom “proxy”, então há alguma 
evidência de que leis que obrigam o uso de capacete podem causar mais mal do que bem. 

É contraintuitivo, mas o paradoxo se dissolve quando ampliamos a análise para considerar não só o risco de trauma severo na 
eventualidade de um acidente, mas também o número de pessoas que deixa de usar o meio de transporte quando o capacete passa a 
ser exigido. E, quando isso ocorre, é preciso pôr na conta a perda dos benefícios para a saúde que o exercício proporciona. 

Uma metanálise de Piet de Jong concluiu que os efeitos da obrigatoriedade são largamente negativos onde andar de bicicleta é 
seguro e podem ser levemente positivos apenas onde o ciclismo urbano é extremamente perigoso. 

A moral da história é que nem todas as obviedades devem ser transformadas em lei. É bom checar com a Constituição e a ciência 
antes. 

 

(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2019/05/decreto-deslizante.shtml. Acesso em: 27 maio 2019.) 
 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

►a) Fiquemos – teria – tivesse. 
b) Ficamos – tinha – tiver. 
c) Fiquemos – teve – tivesse. 
d) Ficamos – teria – tiver. 
e) Fiquemos – tinha – tivesse. 

 
 
02 - Com base no texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Ainda que o capacete proporcione segurança física, a obrigatoriedade do seu uso pode ser relativamente prejudicial 
à disseminação do uso de patinetes. 

2. A obrigatoriedade de uso do capacete, tanto para patinetes quanto para bicicletas, deve ser imposta onde andar de 
bicicleta é perigoso. 

3. O termo “deslizante”, no título, é um trocadilho feito pelo autor entre a forma de deslocamento do patinete e a falha 
no decreto municipal. 

 

Está/Estão de acordo com o texto a(s) afirmativa(s): 
 

a) 1 apenas. 
b) 2 apenas. 
►c) 1 e 3 apenas. 
d) 2 e 3 apenas. 
e) 1, 2 e 3. 

 
 
03 - A tese central do autor é que: 
 

a) negligenciar o risco de acidentes pode levar a traumas severos. 
b) expedir regulação sem consultar a Constituição viola o direito. 
►c) estabelecer a obrigatoriedade do uso de capacete pode produzir resultado oposto ao esperado. 
d) usar capacete, ainda que não seja imposto por lei, diminui a probabilidade de danos físicos. 
e) utilizar patinetes, mesmo sem a obrigatoriedade do capacete, proporciona benefícios à saúde. 

 
 
04 - A expressão “achado empírico”, destacada no terceiro parágrafo, significa um conhecimento baseado em: 
 

a) teoria. 
►b) experiência. 
c) probabilidade. 
d) especulação. 
e) lógica. 
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05 - O texto a seguir contém trechos de uma entrevista dada por Gabriela Freitas, sócia-fundadora da Proxy Media, para a 
Revista LocaWeb (nº 91, Ano 13). Numere a coluna da direita, relacionando as respostas com as respectivas perguntas. 

 

1. O que é o Clube Sou Empreendedor e 
quais são os seus propósitos? 

2. Como funciona a dinâmica do Clube Sou 
Empreendedor? 

3. Hoje, quem são os parceiros e 
patrocinadores do clube? 

4. Quais são os planos e as metas para o 
futuro do Clube Sou Empreendedor? 

(   ) Estamos em constante evolução para atender esse público 
que anseia muito por novidades. Em breve, faremos o pré-
lançamento do nosso novo site. Ele terá um novo layout, 
mais bonito e funcional. 

(   ) Em geral, são grandes empresas que se dispõem a oferecer 
aos empreendedores uma série de benefícios, com as 
melhores condições possíveis. 

(   ) Trata-se de uma plataforma totalmente gratuita, que agrupa 
descontos em vários tipos de produtos e serviços para 
empresas. 

(   ) O cadastro é totalmente gratuito. Para ser usuário do clube, 
o empreendedor só precisa entrar no site e fornecer o CNPJ 
da empresa. A partir daí, ele já passa a ter acesso a todos os 
benefícios ativos. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta, de cima para baixo. 

 

a) 3 – 4 – 1 – 2. 
b) 4 – 2 – 3 – 1. 
c) 3 – 4 – 2 – 1. 
►d) 4 – 3 – 1 – 2. 
e) 1 – 3 – 2 – 4. 

 
06 - Considere o seguinte trecho: 
 

Um dos mecanismos mais importantes __________ tornou possível a evolução dos seres vivos foi o desenvolvimento de um 
grupo de atividades neurais __________ finalidade é instigar comportamentos de defesa no indivíduo. 

 

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto. 
 

►a) que – cuja. 
b) o qual – que a. 
c) onde – cuja a. 
d) que – onde a. 
e) que se – cuja. 

 
07 - Assinale a alternativa em que o termo sublinhado está empregado corretamente. 
 

a) Podemos apontar alguns motivos para este cenário, entre os quais destacam-se a falta de investimentos e o monopólio na 
oferta. 

►b) Esta é a segunda vez que o nome do cientista aparece entre os prováveis ganhadores do prêmio. 
c) Dentre o conteúdo previsto para ser debatido pelas autoridades, estão temas relacionados à gestão ágil de projetos e 

processos. 
d) Na segunda fase para a primeira turma de técnicos em enfermagem, foram selecionados 230 candidatos entre os cerca de 

15 mil inscritos. 
e) Apesar de alguns tropeços no início da temporada, a equipe ainda se mantém dentre os primeiros colocados. 

 
08 - Considere o seguinte início de um texto retirado da revista Mente Curiosa (ano 3, nº 57): 
 

Quando uma pessoa engorda, suas células de gordura aumentam tanto em volume quanto em número. A dificuldade para fazê-
las desaparecer, então, é grande, sendo mais comum que elas apenas desinchem, sem serem eliminadas. 

 

Numere os parênteses a seguir, identificando a ordem das ideias que dão sequência lógica ao trecho acima. 
 

(   ) O aumento de peso e o acúmulo de gordura dos vasos sanguíneos exigirão uma força maior de bombeamento. O 
efeito sanfona, com o tempo, aumenta o risco de doenças como a insuficiência cardíaca. 

(   ) E é aí que mora o perigo. “Normalmente, as dietas não focam na mudança de hábitos. Nosso corpo vai lutar com 
todas as forças para que você retorne aos hábitos antigos, os mesmos que te levaram a engordar. E você engordará 
de novo”, explica a fisioterapeuta Natasha Costa. 

(   ) O pâncreas também é bastante afetado, porque, tentando estabilizar os níveis de glicemia, pode ficar sobrecarregado 
pela produção em excesso de insulina e, em longo prazo, isso pode levar ao diabetes. 

(   ) O problema dessa constante mudança de peso não é apenas estética. Um dos órgãos mais prejudicados é o coração, 
já que é o responsável por distribuir o sangue pelo corpo. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo. 
 

a) 2 – 4 – 1 – 3. 
b) 3 – 4 – 1 – 2. 
c) 2 – 1 – 4 – 3. 
d) 1 – 2 – 3 – 4. 
►e) 3 – 1 – 4 – 2. 
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09 - Assinale a alternativa corretamente pontuada, de acordo com a norma padrão escrita. 
 

a) Em Minas até ontem, haviam sido registrados quatro casos de sarampo, três de pessoas que contraíram o vírus em outros 
lugares e um autóctone quando a transmissão ocorre dentro do território, o primeiro em 20 anos. 

b) Em Minas, até ontem haviam sido registrados quatro casos de sarampo – três de pessoas que contraíram o vírus em outros 
lugares e um autóctone, quando a transmissão ocorre dentro do território – o primeiro em 20 anos. 

►c) Em Minas, até ontem, haviam sido registrados quatro casos de sarampo: três de pessoas que contraíram o vírus em outros 
lugares; e um autóctone – quando a transmissão ocorre dentro do território –, o primeiro em 20 anos. 

d) Em Minas até ontem haviam sido registrados, quatro casos de sarampo; três de pessoas que contraíram o vírus em outros 
lugares e um autóctone – quando a transmissão ocorre dentro do território, o primeiro em 20 anos. 

e) Em Minas, até ontem, haviam sido registrados, quatro casos de sarampo, três, de pessoas que contraíram o vírus em outros 
lugares e, um autóctone, quando a transmissão ocorre dentro do território, o primeiro em 20 anos. 

 
10 - Considere o seguinte trecho: 
 

Desde a industrialização, os corais vêm sofrendo as consequências das ações humanas em nível global e local. A resposta desses 
seres vivos ao estresse que _______________ é seu branqueamento, o que pode causar mortalidade em massa e a sua extinção. 

 

Para completar a lacuna no texto acima, considere as seguintes possibilidades: 
 

1. é imposto a eles 
2. lhes é imposto 
3. os é imposto 

 

Completa(m) corretamente a lacuna: 
 

a) 1 apenas. 
b) 2 apenas. 
c) 3 apenas. 
►d) 1 e 2 apenas. 
e) 1 e 3 apenas. 

 
11 - No trecho “Moradores de comunidades vulneráveis a desastres naturais acreditam na segurança emocional e física de 

suas famílias, embora reconheçam o perigo que ameaça a região em seu entorno”, a expressão sublinhada estabelece 
com a informação anterior uma relação de: 

 

a) causa. 
b) consequência. 
c) alternância. 
►d) concessão. 
e) condição. 
 

12 - Assinale a alternativa em que a grafia e o uso do termo sublinhado estão corretos, de acordo com a norma padrão escrita. 
 

►a) A operação “Escudo do Norte” é o último capítulo do confronto entre Israel e esta formação afim ao Irã, um dos grandes 
inimigos de Israel. 

b) A Netflix está testando uma nova função para o seu aplicativo no celular, que deixará a plataforma a fim com o feed do 
Instagram. 

c) Estou muito afim de que esses mundos se entrelacem e que o público faça cada vez mais parte da trama e do dia a dia dessa 
personagem. 

d) Afim de simplificar a experiência de uso, os gerentes de produto de cada aplicativo acordaram em alterar a maneira como a 
sincronização é feita. 

e) Serão considerados fatores de preferência curso tecnológico na área ou em área a fim e experiência em gestão acadêmica. 
 
13 - Considere o seguinte excerto: 
 

Algumas bactérias e fungos produzem substâncias químicas letais para outros microrganismos: são os antibióticos, secretados 
para eliminar concorrentes na disputa por nutrientes do meio em que vivem. Antibióticos sempre existiram na natureza, __________ 
seu uso como medicamento somente foi iniciado após 1928, com a descoberta da penicilina pelo médico e pesquisador britânico 
Alexander Fleming (1881-1955). Atualmente, algumas bactérias têm desenvolvido resistência a uma grande quantidade de 
antibióticos, e nós, humanos, somos um dos responsáveis diretos por esse processo. Isso se deve ao fato de que, __________ os 
antibióticos sejam tóxicos para as bactérias, algumas delas podem sofrer alterações no seu metabolismo, de forma a se tornarem 
capazes de destruir ou metabolizar o antibiótico, sobrepondo-se às demais bactérias do ambiente e gerando uma população 
resistente à droga em questão. __________, quando uma pessoa usa antibióticos de maneira indiscriminada, bactérias que 
sofreram mutações espontâneas favoráveis podem ser selecionadas, levando ao surgimento de cepas resistentes aos 
medicamentos. 

 

(Disponível em: http://cienciahoje.org.br/artigo/alternativas-no-combate-a-superbacterias/. Acesso em 31 maio 2019.) 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) portanto – mesmo que – Contudo. 
b) contudo – caso – Portanto. 
c) então – desde que – Assim. 
d) assim – quanto mais – Todavia. 
►e) porém – embora – Logo.  
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14 - Considere o seguinte trecho: 
 

As autoridades americanas apresentarão à Justiça britânica, nesta sexta-feira, os elementos de que dispõem para sustentar seu 
pedido de extradição do australiano Julian Assange, preso no Reino Unido – afirmou ontem o ____________ do WikiLeaks, Kristinn 
Hrafnsson. Para este dia, está prevista uma audiência no tribunal londrino de Westminster. Assange não deverá estar presente e, 
se estiver, será por ____________, assegurou Hrafnsson, acrescentando que a sessão se dedicará, principalmente, a questões 
de procedimento. O “primeiro confronto de argumentos real” entre as autoridades americanas e a defesa do fundador do WikiLeaks 
ocorrerá dentro de várias semanas, ou até mesmo meses, completou. Hrafnsson ressaltou que a legislação ____________ 
invocada pela Justiça americana é um “marco jurídico arcaico”, que “nunca antes foi utilizado contra um editor e um jornalista”. 

 

(Jornal Estado de Minas – nº 28.011 – 2ª edição – 12/06/2019.) 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) editor-chefe – vídeo conferência – antiespionagem. 
b) editor chefe – vídeoconferência – anti espionagem. 
c) editor-chefe – vídeo-conferência – anti-espionagem. 
►d) editor-chefe – videoconferência – antiespionagem. 
e) editor chefe – vídeo-conferência – anti-espionagem. 

 
15 - Assinale a alternativa em que o termo sublinhado esteja corretamente empregado. 
 

a) Fazem dez anos que o hospital tem um projeto para construir uma ala pediátrica, mas desde então o serviço tem sido prestado 
em contentores. 

b) Houveram vários casos nos últimos anos de explosivos sendo usados em supostos ataques relacionados a gangues na 
Suécia. 

►c) A escola onde os vencedores houverem realizado as oficinas será contemplada com uma câmera filmadora e um desktop. 
d) O governo do Amapá informou através de nota que a área estava em processo de desapropriação haviam 5 anos. 
e) Nos documentos, a empresa alemã indicou que haveriam problemas no sistema de drenagem da barragem. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16 - Com relação aos níveis de gravidade e seus domínios para diagnóstico da deficiência intelectual pelo Manual Diagnóstico 

e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), é correto afirmar: 
 

►a) A gravidade pode ser leve, moderada, grave e profunda. 
b) Para especificar os níveis de gravidade, o DSM-5 utiliza 3 domínios: o social, o relacional e o específico. 
c) Em crianças pré-escolares consideradas com deficiência intelectual leve, pode não haver diferenças conceituais óbvias, 

quando comparadas a outras crianças da mesma idade. 
d) O indivíduo dar conta das necessidades pessoais envolvendo alimentar-se, vestir-se, eliminações e higiene faz parte do 

domínio social e relacional. 
e) Para o diagnóstico da gravidade no DSM-5, exige-se testagem neuropsicológica. 

 
17 - A meia-vida do metilfenidato é: 
 

►a) 2 a 3 horas. 
b) 5 a 8 horas. 
c) 7 a 9 horas. 
d) 12 a 17 horas. 
e) 24 a 36 horas. 

 
18 - O aumento da prolactina ocorre em maior frequência com qual das medicações abaixo? 
 

a) Sertralina. 
b) Vortioxetina. 
►c) Risperidona. 
d) Aripiprazol. 
e) Clozapina. 

 
19 - Dos sintomas abaixo, quais são descritos por Kurt Schneider como sintomas de primeira ordem da esquizofrenia? 
 

a) Alucinações visuais de objetos persecutórios. 
b) Delírios de ruína associados a sintomas de humor. 
c) Alucinações sinestésicas. 
►d) Vozes descrevendo o comportamento do paciente. 
e) Alucinação tátil relacionada a sintomas negativos. 

 
20 - Com relação à incidência e prevalência da esquizofrenia, é correto afirmar: 
 

►a) As mulheres apresentam um segundo pico de incidência na meia-idade. 
b) A sua incidência é mais precoce em mulheres. 
c) É comum o seu início antes dos 10 anos e após os 60 anos de idade. 
d) Os homens têm melhor funcionamento social antes do início da doença, em comparação às mulheres. 
e) Quando o seu início ocorre após os 35 anos, é considerada de início tardio.  
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21 - Com relação ao diagnóstico da esquizofrenia pelo DSM-5, é correto afirmar: 
 

►a) Devem estar presentes para o diagnóstico delírios ou alucinações ou discurso desorganizado. 
b) Se há história de transtorno de espectro autista, o diagnóstico de esquizofrenia deve ser desconsiderado. 
c) O diagnóstico pode ser realizado mesmo com os sintomas atribuídos a efeitos fisiológicos de uma substância. 
d) A catatonia é uma condição patognomônica da esquizofrenia. 
e) A presença de sintomas negativos é necessária para o diagnóstico. 

 
22 - Com relação aos conceitos e significados dos transtornos do pensamento formal, considere as seguintes definições: 
 

1. Circunstancialidade: inclusão exagerada de detalhes triviais ou irrelevantes que impedem de se chegar à questão. 
2. Associações por assonância: pensamentos associados ao significado das palavras. 
3. Descarrilamento: quebra tanto na conexão lógica entre as ideias quanto no sentido de objetividade geral. 
4. Perserveração: repetição de palavras, expressões e ideias fora do contexto. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente o item 3 é verdadeiro. 
b) Somente os itens 1 e 2 são verdadeiros. 
c) Somente os itens 2 e 4 são verdadeiros. 
►d) Somente os itens 1, 3 e 4 são verdadeiros. 
e) Os itens 1, 2, 3 e 4 são verdadeiros. 
 

23 - Considerando o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, publicado em 2013, a orientação para 
a solicitação de hemogramas do indivíduo que inicie e mantenha o uso de clozapina e não apresente nenhuma discrasia 
sanguínea é de um hemograma: 

 

a) semanal nas primeiras 8 semanas, seguido de um hemograma quinzenal por mais 8 semanas e, após, um hemograma 
mensal. 

►b) semanal nas primeiras 18 semanas e, após, um hemograma mensal. 
c) semanal nos primeiros 6 meses, seguido de um hemograma quinzenal por mais 6 meses e, após, um hemograma mensal. 
d) quinzenal por 10 semanas e, após, um hemograma bimestral. 
e) semestral, a partir de um ano de uso de clozapina. 

 
24 - Para que a depressão seja considerada depressão pós-parto pelo DSM-5, os sintomas depressivos devem iniciar em até 

quanto tempo após o parto? 
 

a) 1 semana. 
b) 2 semanas. 
►c) 4 semanas. 
d) 2 meses. 
e) 6 meses. 

 
25 - Qual dos sintomas abaixo está relacionado ao transtorno depressivo com características melancólicas? 
 

a) Aumento de peso e de apetite. 
b) Sintomas depressivos ao final de tarde e à noite. 
c) Hipersonia. 
d) Humor irritado. 
►e) Culpa excessiva ou inadequada. 

 
26 - Com relação à depressão em idosos e sua prevalência, assinale a alternativa correta. 
 

a) É menos comum do que na população mais jovem. 
b) Frequentemente é associada à condição socioeconômica mais alta. 
►c) O transtorno aparece com mais frequência por meio de queixas somáticas. 
d) A prevalência entre estudos varia de 3 a 5% da população idosa. 
e) Idosos têm maior frequência de tentativas de suicídio, em comparação com outras faixas etárias. 

 
27 - Em relação à depressão bipolar, considere os seguintes itens: 
 

1. Idade de início tardia. 
2. Depressão recorrente (mais de 5 episódios). 
3. Retardo psicomotor. 
4. Sazonalidade. 

 

São características clínicas mais comuns na depressão bipolar: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
b) 1 e 4 apenas. 
c) 2 e 3 apenas. 
►d) 2, 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 
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28 - Com relação à distimia, é correto afirmar: 
 

a) Geralmente inicia-se entre a quarta e a quinta década de vida. 
b) É relativamente incomum, com prevalência girando em torno de 0,1 a 0,5% da população. 
c) Para o diagnóstico, o DSM-5 exige a presença de sintomas ativos por pelo menos 2 semanas. 
►d) Uma das características é a dificuldade de concentração e de tomar decisões. 
e) A anedonia é infrequente. 

 
29 - Com relação aos sintomas e diagnósticos do transtorno obsessivo compulsivo (TOC), assinale a alternativa correta. 
 

a) A obsessão é um comportamento mental recorrente. 
b) O ato obsessivo tende a ser voluntário e ansiogênico. 
►c) O DSM-5 permite classificar o TOC com insight bom (ou razoável), insight pobre ou insight ausente. 
d) Atos mentais, como rezar, contar ou repetir palavras em silêncio, são considerados obsessões. 
e) A obsessão e a compulsão são egossintônicas. 

 
30 - A respeito dos critérios diagnósticos do DSM-5 referentes ao transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e ao transtorno 

do estresse agudo, é correto afirmar: 
 

a) Traços de personalidade como borderline e paranoide não mudam a vulnerabilidade para o TEPT. 
b) A presença de sintomas por duas semanas já possibilita o diagnóstico de TEPT pelo DSM-5. 
c) O TEPT é um diagnóstico exclusivo dos adultos, enquanto que nas crianças o diagnóstico deve ser de estresse agudo. 
d) A diferenciação entre TEPT e transtorno de estresse agudo se dá principalmente pela presença de alterações do sono e 

problemas de concentração no TEPT. 
►e) Para o diagnóstico de TEPT, não é necessário testemunhar pessoalmente o evento: o diagnóstico pode ser dado se o evento 

traumático foi vivido por um familiar ou amigo próximo. 
 
31 - Com relação aos transtornos psicossomáticos, é correto afirmar: 
 

a) O transtorno de sintomas somáticos é caracterizado por delírios acerca da gravidade dos próprios sintomas. 
►b) O transtorno de ansiedade de doença é uma preocupação em ter ou contrair uma doença grave. 
c) O ganho primário é caracterizado por manter os conflitos conscientes. 
d) Dentro dos sintomas motores, “La Belle Indifférence” é caracterizada por uma atitude de preocupação com os prejuízos 

funcionais que o sintoma traz. 
e) Os sintomas motores do transtorno conversivo costumam melhorar quando o clínico os examina. 

 
32 - Com relação à anorexia nervosa, assinale a alternativa correta. 
 

a) Os níveis de gravidade da anorexia nervosa se baseiam na frequência e intensidade dos episódios purgativos. 
►b) Anorexia não é um bom termo, pois o que ocorre na maioria dos casos não é a perda do apetite. 
c) A presença de exercício físico caracteriza o diagnóstico de anorexia purgativa. 
d) A taxa de suicídio é mais alta em pessoas com anorexia do tipo restritivo, em comparação com o tipo purgativo. 
e) O exame do estado mental do indivíduo com anorexia nervosa costuma apresentar um indivíduo passivo, sem conhecimento 

do seu transtorno mental e dos aspectos nutricionais. 
 
33 - O transtorno de compulsão alimentar consiste no engajamento recorrente de ingestão de grande quantidade de alimentos 

em curto período de tempo. Com relação aos sintomas e às características desse transtorno, é correto afirmar: 
 

a) Ele é mais comum em homens. 
b)  Tem sido associado a estilos de personalidade mais introvertidos e tímidos. 
c) O uso de inibidores seletivos de receptação de serotonina é contraindicado no tratamento de transtorno de compulsão 

alimentar. 
d) A terapia psicanalítica demonstrou-se a mais efetiva para tratamento desse transtorno. 
►e) Comer sozinho por vergonha é uma característica do transtorno. 

 
34 - Qual das drogas abaixo tem a MENOR propensão a aumentar o apetite e o peso corporal? 
 

a) Clozapina. 
b) Tioridazina. 
c) Lítio. 
►d) Sertralina. 
e) Amitriptilina. 

 
35 - Os benzodiazepínicos estão entre as medicações mais utilizadas no Brasil. Com relação a esse grupo de medicação, 

assinale a alternativa correta. 
 

a) A crise de abstinência de benzodiazepínicos costuma cursar com bradicardia e diminuição da pressão arterial. 
b) Para desintoxicação de dosagens terapêuticas, é indicado redução inicial de 50% da dosagem. 
►c) O mecanismo de ação dos benzodiazepínicos se dá especialmente no receptor GABA. 
d) Benzodiazepínicos não costumam desenvolver dependência física, apenas tolerância às dosagens utilizadas. 
e) A meia-vida do clonazepam costuma ser de 4-6 horas. 
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36 - São sintomas relacionados com intoxicação por estimulantes, EXCETO: 
 

►a) miose. 
b) agitação psicomotora. 
c) arritmia cardíaca. 
d) distonia. 
e) aumento da pressão arterial. 

 
37 - Qual dos modelos de terapia abaixo apresenta maior índice de abandono do tabagismo? 
 

a) Livros de autoajuda. 
►b) Medicamentos e terapia em grupo. 
c) Aconselhamento médico. 
d) Terapia comportamental isolada. 
e) Medicamentos e aconselhamento. 

 
38 - Comparando as características clínicas do delirium com a demência, é correto afirmar: 
 

a) O delirium tem início mais insidioso quando comparado à demência. 
b) No delirium, o pensamento tende a ser empobrecido, enquanto na demência, desorganizado. 
c) Os níveis de consciência na demência estão mais frequentemente reduzidos quando comparados aos do delirium. 
►d) Tanto a hipervigilância quanto a vigilância reduzida são características mais frequentes no delirium. 
e) Atenção oscilante e fala incoerente são aspectos mais característicos da demência. 

 
39 - Muitos quadros psiquiátricos cursam com sintomas de pseudodemência. Com relação às características dos sintomas da 

demência e da pseudodemência, é correto afirmar: 
 

a) Na demência, é mais comum os pacientes enfatizarem a deficiência e os prejuízos. 
►b) Na pseudodemência, a perda de habilidade social é proeminente. 
c) Na demência, normalmente os pacientes transmitem um forte sentimento de angústia com relação a seus prejuízos. 
d) Na demência, é mais comum os pacientes realizarem pouco esforço para desempenhar suas tarefas. 
e) Na pseudodemência, a progressão é lenta e insidiosa. 

 
40 - São antidepressivos que atuam sobre receptores serotonérgicos, EXCETO: 
 

a) duloxetina. 
b) venlafaxina. 
c) escitalopram. 
d) mirtazapina. 
►e) bupropiona. 


