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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. Antes de iniciar a resolução das questões, 
confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 50 questões objetivas. 

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

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

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

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

8. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer 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. 

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 4.3.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 

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

 

9. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição 
das respostas para o cartão-resposta. 

10. 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. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Específica 

 

  ...............................................................................................................................................................................................................................  
 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 
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01 - De acordo com as históricas descrições de esquizofrenia, é correto afirmar: 
 

a) Emil Kraepelin não diferenciou as psicoses orgânicas do diagnóstico da demência precoce. 
►b) Eugen Bleuler considerou alucinações, delírios e retraimento social manifestações secundárias da doença. 
c) Anedonia e sintomas depressivos estavam entre os sintomas de primeira ordem de Kurt Schneider. 
d) Com a publicação da terceira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM III), o conceito 

de esquizofrenia ficou muito amplo quando comparado à edição anterior, e foi necessário uma grande revisão para a 
quarta edição do DSM (DSM-IV). 

e) A quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM 5) manteve apenas 3 subtipos de 
esquizofrenia: paranoide, hebefrênica e simples. 

 
02 - De acordo com os critérios diagnósticos de esquizofrenia pelo CID 10 e Manual Diagnóstico e Estatístico dos 

Transtornos Mentais (DSM 5), assinale a alternativa correta. 
 

a) O DSM 5 não requer prejuízo funcional para o diagnóstico de esquizofrenia. 
b) Os critérios diagnósticos para esquizofrenia pelo CID 10 e DSM 5 são idênticos. 
c) A categoria esquizofrenia simples foi excluída da edição do CID-10. 
►d) Para o diagnóstico de esquizofrenia pelo DSM 5 é necessário uma duração mínima de 6 meses de sintomas. 
e) Se a alucinação for duas vozes comentando o comportamento do indivíduo, a presença de apenas esse sintoma é 

suficiente para o diagnóstico de esquizofrenia. 
 

03 - Um dos grupos de sintomas presentes nos diagnósticos de esquizofrenia são os sintomas negativos. Com relação aos 
sintomas negativos da esquizofrenia, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Pobreza no contato visual é um fenômeno do embotamento afetivo. 
(   ) Diminuição ou ausência das inflexões vocais é considerado parte dos sintomas negativos. 
(   ) A gravidade dos sintomas negativos prediz melhor a incapacitação do indivíduo em longo prazo quando 

comparado com a gravidade dos sintomas psicóticos ou de desorganização. 
(   ) Os sintomas negativos são menos estáveis ao longo do tempo quando comparados com sintomas positivos e de 

desorganização. 
 

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

a) F – V – F – V. 
b) V – F – V – F. 
c) F – F – V – V. 
►d) V – V – V – F. 
e) V – V – F – V. 

 
04 - A comorbidade com outros transtornos psiquiátricos e outras doenças médicas é comum na esquizofrenia. Com 

relação a comorbidades na esquizofrenia, assinale a alternativa correta. 
 

a) A tentativa de suicídio é incomum na esquizofrenia – cerca de apenas 2 a 5% dos pacientes fazem tentativas de suicídio. 
b) O uso abusivo de cannabis, estimulantes e nicotina em pacientes com esquizofrenia é igual ao da população geral. 
►c) A expectativa de vida média para indivíduos com esquizofrenia foi estimada em 10 a 30 anos a menos do que a da 

população geral. 
d) A doença cardiovascular é responsável por menos de 10% das mortes em pacientes com esquizofrenia. 
e) Estima-se que os pacientes com esquizofrenia apresentem 30 vezes mais diabetes tipo 2 quando comparados à população 

geral. 
 
05 - Com relação à psicofarmacologia dos transtornos psicóticos, é correto afirmar: 
 

►a) A meia-vida do aripiprazol oral é de cerca de 75 horas. 
b) A ziprazidona inicia seu efeito antipsicótico a partir da dose de 160 mg. 
c) As doses de paliperidona oral para tratamento de sintomas psicóticos variam de 200 a 400 mg. 
d) Os antipsicóticos de primeira geração são considerados de alta potência quando apresentam uma alta afinidade ao 

receptor 5HT2. 
e) O risco de agranulocitose no uso da clozapina é o mesmo durante todo o tratamento com a medicação. 

 
06 - Com relação aos efeitos colaterais dos antipsicóticos, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 

afirmativas: 
 

(   ) A acatisia é efeito colateral que consiste em uma sensação subjetiva de inquietação, com ou sem movimentos, 
que geralmente ocorre nas pernas ou nos pés. 

(   ) As distonias são mais prováveis de ocorrer em pacientes do sexo feminino mais velhos. 
(   ) O parkinsonismo induzido por antipsicóticos consiste em tremor, rigidez muscular e diminuição dos movimentos 

espontâneos. 
(   ) Para o diagnóstico de discinesia tardia, os movimentos anormais devem estar presentes por pelo menos 

4 semanas. 
 

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

►a) V – F – V – V. 
b) F – V – V – F. 
c) F – V – F – V. 
d) V – F – V – F. 
e) V – V – F – F.  
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07 - Prejuízos em funções cognitivas são comuns em pacientes com esquizofrenia. A respeito do assunto, considere as 
seguintes afirmativas: 

 

1. Pacientes com esquizofrenia apresentam respostas a testes neurocognitivos um a dois desvios-padrão abaixo 
dos controles saudáveis. 

2. Os prejuízos neurocognitivos nos pacientes com esquizofrenia são mais importantes em desfechos funcionais, 
como desempenho no trabalho e vida independente, do que os sintomas positivos. 

3. Prejuízos neurocognitivos parecem iniciar em pacientes com esquizofrenia na fase residual da doença. 
4. Pacientes em pródromos que convertem à esquizofrenia têm prejuízos cognitivos mais importantes no momento 

do que aqueles casos que não convertem. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
►e) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 

 
08 - NÃO é considerado um fator de risco para esquizofrenia: 
 

a) maior idade paterna. 
b) complicação no parto. 
c) nascimento em área urbana. 
d) migração. 
►e) uso de anti-inflamatório na gestação. 

 
09 - Com relação ao transtorno delirante, é correto afirmar: 
 

a) O tipo somático é o tipo mais comum de transtorno delirante. 
b) O tipo ciumento é mais comum em mulheres. 
►c) Ser do sexo feminino e ser casado estão relacionados a melhor prognóstico. 
d) A idade de início do transtorno delirante é geralmente no final da adolescência. 
e) A grande maioria dos indivíduos tem início agudo dos sintomas. 

 
10 - Setembro foi escolhido por diversas organizações como o mês de prevenção ao suicídio. São todos fatores que estão 

relacionados com o aumento de risco para cometer o suicídio: 
 

a) sexo feminino, transtorno de personalidade esquiva e impulsividade. 
b) sexo feminino, adulto jovem e casado. 
►c) sexo masculino, idoso e história de abuso na infância. 
d) sexo masculino, casado e religioso. 
e) sexo feminino, transtorno de personalidade antissocial e viuvez. 

 
11 - Com relação ao transtorno do espectro autista (TEA), é correto afirmar: 
 

►a) Entre 20 e 30% dos meninos com diagnóstico de X frágil preenchem critérios para transtorno do espectro autista. 
b) Em mulheres com diagnóstico de TEA, o QI tende a ser maior quando comparado com indivíduos do sexo masculino. 
c) Ainda não existe fatores genéticos identificáveis. 
d) Estudos têm mostrado que complicações perinatais não têm sido relacionadas ao autismo. 
e) Estudos recentes têm relacionado vacinas ao aumento de incidência de autismo. 

 
12 - Estudos de neuroimagem são importantes para a compreensão da fisiopatologia dos transtornos mentais, incluindo o 

transtorno do espectro autista (TEA). Com relação às áreas cerebrais e suas funções, é correto afirmar: 
 

a) A amígdala cerebral é responsável pela consolidação da memória de longo prazo. 
b) O sulco temporal superior é responsável pelo reconhecimento facial e reconhecimento de expressões. 
c) O giro fusiforme é responsável pelo circuito de recompensa. 
d) O corpo caloso é responsável por interpretar comunicações não verbais. 
►e) O córtex pré-frontal medial é responsável pela cognição social. 

 
13 - O Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM 5) estabelece critérios para o diagnóstico de 

catatonia associado a outros transtornos psiquiátricos. Com relação a esses critérios, assinale a alternativa correta. 
 

a) O estupor consiste em indução passiva de uma postura mantida contra a gravidade. 
b) O maneirismo consiste em imitação da fala de outra pessoa. 
►c) A estereotipia está incluída entre os critérios diagnósticos de catatonia. 
d) A agitação foi retirada dos critérios diagnósticos de catatonia no DSM 5. 
e) A ecolalia consiste em resposta verbal ausente. 
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14 - Com relação ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), é correto afirmar: 
 

a) Tem uma baixa herdabilidade e pouco componente genético envolvido. 
►b) Déficits na atividade neural nos circuitos frontoestriatais e frontoparietais são achados consistentes em estudos de 

neuroimagem. 
c) Exposição pré-natal ao inibidor seletivo de receptação de serotonina está entre os fatores protetivos para o 

desenvolvimento do TDAH. 
d) O Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM 5) excluiu a possibilidade de diagnóstico comórbido 

entre TDAH e transtorno do espectro autista. 
e) Os últimos estudos têm mostrado que o TDAH é causado por um desequilíbrio entre GABA e glutamato. 

 
15 - Com relação ao transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), é correto afirmar: 
 

a) Uma pequena parcela dos indivíduos, cerca de 2 a 3%, com TEPT agudo desenvolvem TEPT crônico. 
b) A maior parte dos indivíduos expostos ao trauma apresenta um atraso no início do TEPT. 
c) A alteração do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal é vista em todos os indivíduos com diagnóstico de TEPT. 
►d) Sexo feminino e baixa escolaridade estão entre os fatores que aumentam o risco de desenvolvimento de TEPT. 
e) Mesmo constando entre os critérios diagnósticos, alterações do sono são vistas em apenas 10% dos indivíduos. 

 
16 - Uma das técnicas utilizadas de neuroimagem em psiquiatria é a ressonância magnética funcional. Qual das moléculas 

abaixo é utilizada por essa técnica para medir diminuição e aumento de atividade cerebral em determinada área? 
 

a) H2O. 
b) Glicose. 
c) Hidrogênio. 
d) ATP. 
►e) Oxigênio. 

 
17 - Vários medicamentos amplamente utilizados em clínica médica podem causar e/ou exacerbar sintomas depressivos. 

Corresponde a um medicamento que NÃO está associado ao aparecimento de sintomas depressivos: 
 

a) anticonceptivos hormonais orais. 
b) alfa-metildopa. 
c) cimetidina. 
d) interferon. 
►e) losartana. 

 
18 - No tratamento do delirium hiperativo, além do tratamento da causa clínica e das medidas ambientais, algumas vezes 

torna-se necessária a prescrição de medicamentos para controle sintomático. É o medicamento indicado no tratamento 
do delirium hiperativo: 

 

a) clorpromazina. 
b) clozapina. 
►c) haloperidol. 
d) amitriptilina. 
e) prometazina. 

 
19 - A síndrome confusional aguda (delirium) é um quadro clínico comum em pacientes hospitalizados, podendo chegar a 

atingir até 50% dos pacientes internados no hospital geral. Sobre o delirium, é correto afirmar: 
 

►a) Alterações de atenção podem estar presentes, mesmo sem agitação intensa ou alucinações visuais. 
b) Os sintomas de delirium apresentam-se de forma constante ao longo do dia. 
c) A presença de alucinações visuais é menos comum do que em outros diagnósticos psiquiátricos. 
d) Uma vez tratada a causa clínica do delirium, os sintomas psiquiátricos desaparecem. 
e) Na forma hipoativa, não há alteração cognitiva. 

 
20 - Elizabeth Kübler-Ross, uma psiquiatra americana, dedicou-se a estudar as reações dos pacientes frente a doenças 

terminais e a proximidade da morte. Elaborou cinco estágios que o paciente atravessa nessa situação. Sobre os 
estágios do luto, é correto afirmar: 

 

a) O primeiro estágio é a aceitação, que ocorre quando o paciente aceita falar com o médico sobre o diagnóstico. 
b) No estágio de negociação, o paciente evita atividades religiosas e deixa decisões pessoais de lado. 
c) Durante a negação, aparecem os sintomas depressivos. 
►d) No estágio de raiva, o paciente torna-se pouco colaborativo com a equipe e irritado com familiares e consigo mesmo. 
e) Quando o paciente atinge o estágio de depressão, necessita de tratamento psiquiátrico medicamentoso. 

 
21 - No papel de interconsultor em hospital geral, o psiquiatra muitas vezes é chamado a interferir em situações que 

envolvem a dinâmica das relações entre paciente e equipe assistencial. É um dos papéis do psiquiatra interconsultor: 
 

a) tratar sintomas depressivos do médico assistente. 
►b) apoiar o médico assistente em lidar com suas reações contratransferenciais negativas contra determinado paciente. 
c) comunicar um diagnóstico difícil para o paciente. 
d) solicitar perante a direção do hospital melhores condições de trabalho. 
e) impedir que a família realize visitas fora do horário estipulado. 
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22 - Considerando o tratamento farmacológico do transtorno de ansiedade generalizada, é correto afirmar que a 
desvantagem maior dos ISRS (inibidores seletivos da recaptação da serotonina), sobretudo da fluoxetina, é que essas 
medicações podem: 

 

a) ter uma leve ação desinibidora. 
b) reduzir as manifestações somáticas da ansiedade, mas não tratariam a condição subjacente. 
►c) aumentar a ansiedade de forma transitória e causar estados agitados. 
d) ter ação limitada a manifestações situacionais. 
e) produzir efeitos anticolinérgicos relevantes. 

 
23 - A patofisiologia do transtorno de ansiedade social tem sido relacionada com alterações específicas em sistemas 

neuroquímicos. Um estudo evidenciou uma diminuição importante nas concentrações de ácido homovanílico. De 
acordo com essa hipótese, o sistema comprometido é o: 

 

a) endocanabinoide. 
b) glutamatérgico. 
c) gabaérgico. 
►d) dopaminérgico. 
e) opioide. 

 
24 - A fobia específica caracteriza-se como um quadro de medo ou ansiedade acentuados com relação a um objeto ou 

situação específicos. Com relação a fatores genéticos, as fobias específicas tendem a ocorrer em alguns membros de 
uma mesma família. O tipo de estímulos fóbicos que apresenta maior evidência de incidência familiar é: 

 

►a) sangue-injeção-ferimentos. 
b) animal. 
c) ambiente natural. 
d) situacional. 
e) personagens vestidos com trajes de fantasia. 

 
25 - O diagnóstico de TOC (transtorno obsessivo compulsivo) na infância, de acordo com o DSM-5, é quase idêntico ao 

dos adultos. Com relação ao assunto, uma diferença relevante entre o diagnóstico nos pacientes adultos e nos 
pacientes pediátricos é que as crianças pequenas podem não conseguir articular: 

 

a) os rituais de limpeza com elementos regressivos da fase anal. 
►b) os objetivos de suas compulsões na redução da ansiedade. 
c) os pensamentos obsessivos com seus sintomas depressivos. 
d) os comportamentos repetitivos com a redução da inquietude motora e impulsividade. 
e) os rituais de organização de itens com as orientações maternas verdadeiras. 

 
26 - Uma criança de 6 anos apresenta os seguintes elementos clínicos: história de 2 meses de recusa persistente a dormir 

sem estar próxima à sua mãe e de dormir fora de casa, mesmo na casa de parentes próximos, como a avó. A paciente 
relatou pesadelos frequentes de que sua mãe havia morrido. Levando em consideração os dados apresentados, a 
hipótese diagnóstica mais provável relacionada ao caso é transtorno: 

 

a) de ansiedade generalizada. 
b) obsessivo compulsivo. 
►c) de ansiedade de separação. 
d) depressivo na infância. 
e) de pânico. 

 
27 - No atual estágio de conhecimento sobre os transtornos por uso de substância (TUS), é correto afirmar: 
 

a) Não há tratamento efetivo para o TUS. 
b) O tratamento farmacológico é mais efetivo do que intervenções não farmacológicas. 
►c) O gerenciamento de contingências é um tratamento útil e eficaz. 
d) O tratamento não afeta outros aspectos do estilo de vida do paciente. 
e) Os tratamentos são tão efetivos quanto os placebos. 

 
28 - O neurotransmissor associado à resposta mais fraca ao álcool e ao maior consumo de álcool é: 
 

►a) serotonina. 
b) dopamina. 
c) epinefrina. 
d) glutamato. 
e) GABA. 

 
29 - Pacientes dependentes de cocaína, sem transtorno por uso de álcool, responderão melhor a qual medicamento? 
 

a) Naltrexona. 
b) Topiramato. 
c) Gabapentina. 
►d) Dissulfiram. 
e) Venlafaxina. 
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30 - Em paciente em tratamento para dependência de tabaco, o pico de duração dos sintomas e o período de “fissura” 
(craving) duram, respectivamente: 

 

►a) 1 a 3 dias e seis meses. 
b) 4 a 7 dias e três meses. 
c) Seis meses e 1 a 3 dias. 
d) Três meses e 1 a 3 dias. 
e) 1 a 7 dias e seis meses. 

 
31 - Com relação ao uso de maconha, é INCORRETO afirmar: 
 

a) O risco de desenvolver dependência é em torno de um em dez para qualquer pessoa que use maconha. 
b) A idade de início do uso de maconha influencia o risco de dependência. 
c) O tipo de relações parentais influencia o risco de dependência. 
d) O risco de dependência é em torno de um em seis para quem inicia o uso no meio da adolescência. 
►e) O desempenho escolar pouco se relaciona com o risco de problemas com o uso de maconha. 

 
32 - Com relação aos transtornos de uso de substâncias, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) O paciente que para de fumar tem risco de se intoxicar por cafeína. 
►b) Tabagistas com história atual ou prévia de transtorno psiquiátrico apresentam taxa maior de cessação de uso de tabaco. 
c) Transtorno depressivo e déficit de atenção predizem a possibilidade de iniciar o uso de tabaco. 
d) Transtornos de ansiedade e de humor e déficit de atenção são duas a três vezes menos comuns em não tabagistas. 
e) Pessoas que deixam de fumar podem apresentar menos efeitos colaterais com medicamentos psiquiátricos. 

 
33 - Paciente de 40 anos, sexo masculino, procura atendimento com queixas de desânimo constante, sem motivação 

aparente, redução de apetite, perda de peso e medo de tomar decisões, que se iniciaram há 7 meses. Cerca de 5 meses 
atrás, o seu pai se suicidou, fato que agravou os sintomas. Ao exame psíquico, apresenta-se com humor deprimido, 
choro fácil, bastante preocupado e pessimista em relação ao futuro. O tratamento nesse caso deve ser inicialmente 
realizado buscando: 

 

a) priorizar a situação de luto do paciente, através de uma psicoterapia psicodinâmica. 
b) aguardar mais 6 meses para que se resolva a reação depressiva. 
►c) introduzir antidepressivo e programar psicoterapia durante a fase de recuperação. 
d) internar imediatamente, por se tratar de um episódio depressivo grave. 
e) prescrever ansiolíticos como clonazepam. 

 
34 - J.C., 25 anos, refere insônia, tristeza, vazio interior, falta de energia e crises de choro desde criança. Apesar do quadro, 

conseguiu fazer curso superior e trabalhar. Nunca manifestou fases de euforia. Nunca apresentou períodos 
significativos de alegria, apenas momentos. Trata-se, provavelmente, de: 

 

a) transtorno afetivo bipolar, fase atual depressiva. 
b) depressão reativa. 
►c) distimia. 
d) personalidade esquizoide. 
e) esquizofrenia catatônica. 

 
35 - Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS) são os antidepressivos mais utilizados no tratamento da 

depressão. Porém, além da ação sobre o transportador de serotonina, eles também agem em outros sistemas de 
neurotransmissão. ISRS com maior ação noradrenérgica: 

 

►a) paroxetina. 
b) sertralina. 
c) fluoxetina. 
d) citalopram. 
e) fluvoxamina. 

 
36 - Os antidepressivos tricíclicos (ATC) são medicações ainda hoje importantes no manejo da depressão, especialmente 

no Sistema Único de Saúde (SUS). Em idosos, eles costumam causar hipotensão postural. Qual é a ação 
farmacodinâmica mais importante ligada a esse efeito colateral? 

 

a) Antagonismo dos receptores muscarínicos colinérgicos. 
►b) Antagonismo dos receptores alfa-1 adrenérgicos. 
c) Antagonismo dos receptores histaminérgicos (H1). 
d) Inibição da recaptação da serotonina. 
e) Inibição da recaptação da noradrenalina. 

 
37 - Fazem parte da depressão melancólica os seguintes sinais e sintomas, EXCETO: 
 

a) retardo psicomotor. 
b) humor não reativo. 
c) piora do humor matinal. 
d) insônia. 
►e) aumento de apetite. 
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38 - M.S., 25 anos, procurou um ortopedista para operar o seu joelho direito. Todo dia ela compara o joelho direito com o 
esquerdo em frente ao espelho e acredita que o seu joelho direito é maior que o esquerdo. Tem usado roupas largas 
para não se sentir incomodada com o joelho direito. Fica irritada quando o ortopedista diz que não vê diferença 
significativa entre os dois joelhos e que não há uma cirurgia para diminuir o tamanho deles. Por vezes, M.S. admite 
que essa sua ideia é absurda. Qual é o diagnóstico mais provável? 

 

a) Transtorno obsessivo-compulsivo. 
b) transtorno de ansiedade generalizada. 
c) Hipocondria. 
►d) Transtorno dismórfico corporal. 
e) Transtorno delirante. 

 
39 - Paciente de 70 anos, há alguns meses apresentando déficits de memória e dificuldade de concentração, de raciocínio 

e de cálculos simples. Desleixou os cuidados de higiene pessoal, tende a isolar-se com ar de abatimento, referindo 
tristeza com sua situação. A ressonância magnética (RM) mostra sinais discretos de alargamento de sulcos e dilatação 
ventricular. A partir do exposto, é correto afirmar: 

 

a) A RM permite dizer que é um quadro de demência inicial. 
b) Trata-se de um quadro depressivo, pois nos pacientes idosos as depressões costumam surgir como sintomas de perdas 

cognitivas. 
c) Uma resposta não supressora ao teste de supressão da dexametasona formaria com certeza o diagnóstico de depressão. 
►d) Não é possível distinguir entre demência e depressão, sendo válido proceder-se a uma prova terapêutica com 

antidepressivos. 
e) Trata-se de parafrenia. 

 
40 - “Paralisia de chumbo” é um sintoma associado à: 
 

a) depressão ansiosa. 
►b) depressão atípica. 
c) depressão melancólica. 
d) depressão psicótica. 
e) distimia. 

 
41 - Sobre o delírio primário, é correto afirmar: 
 

a) O conteúdo mais prevalente é de grandiosidade. 
b) Pode ocorrer em pessoas sem transtorno psiquiátrico. 
►c) É psicologicamente incompreensível. 
d) É secundário às alucinações auditivas. 
e) Pode ser precedido pelo humor delirante. 

 
42 - Em relação à tangencialidade, é correto afirmar: 
 

a) Ocorre com maior frequência nos transtornos esquizofrênicos. 
b) É característica dos estados maníacos. 
c) É sinônimo de circunstancialidade. 
d) É uma alteração patológica do juízo. 
►e) É um tipo de pensamento prolixo. 

 
43 - A síndrome de Capgras, também conhecida como delírio de Capgras ou ilusão de Capgras, foi descrita pela primeira 

vez em 1923 no boletim da Sociedade Clínica de Medicina Mental, na França, por Jean Marie Joseph Capgras. Em 
relação a esse fenômeno, é correto afirmar: 

 

a) É também chamada de erotomania. 
►b) O indivíduo acredita que pessoas queridas foram substituídas por impostores que se fazem passar por elas. 
c) O indivíduo identifica falsamente uma pessoa estranha como se fosse alguém de seu círculo pessoal. 
d) O indivíduo crê que está havendo uma mudança radical da sua própria aparência física, sem alteração do self psicológico. 
e) É uma forma de agnosia de reconhecimento de faces. 

 
44 - A experiência de ver seu próprio corpo projetado no espaço exterior é chamada de: 
 

a) alucinação reflexa. 
b) alucinação hipnagógica. 
c) pseudoalucinação. 
►d) alucinação autoscópica. 
e) alucinação funcional. 

 
45 - O aumento da velocidade do ritmo da expressão verbal do pensamento, caracterizada essencialmente por uma 

variação incessante do tema, com perturbação das associações lógicas entre os juízos e os conceitos, é denominada: 
 

►a) fuga de ideias. 
b) pensamento delirante. 
c) tangencialidade. 
d) aceleração do pensamento. 
e) circunstancialidade. 
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46 - Sobre o conceito de Psicopatologia Fenomenológica, é correto afirmar: 
 

a) Tem como fundamento a descrição dos fenômenos mentais, da maneira como são observados pelo examinador ou 
relatados pela família. 

b) Seu objeto de estudo é o conteúdo das vivências humanas, os movimentos internos de afetos, desejos e temores do 
indivíduo. 

c) Visa a compreensão das alterações neuroquímicas e neuroanatômicas funcionais envolvidas na causação dos transtornos 
mentais. 

►d) Baseia-se na descrição dos fenômenos mentais, da maneira como são observados pelo paciente ou relatados por ele. 
e) Baseia-se na descrição dos fenômenos mentais, da maneira como são observados pelo paciente ou relatados por ele, 

mas confirmados pela observação do examinador psiquiatra. 
 
47 - Um paciente descreve que seus próprios sentimentos são vivenciados como desconectados, distantes, como se não 

correspondessem a ele mesmo. Ele reconhece que se trata de mudança subjetiva e que não é provocada por elementos 
externos. Refere que é uma experiência estranha e desprazerosa, uma espécie de estranhamento consigo mesmo. 
Essa descrição corresponde a um fenômeno psicopatológico conhecido por: 

 

►a) despersonalização. 
b) embotamento afetivo. 
c) delírio niilista. 
d) transitivismo. 
e) catatimia. 

 
48 - O DSM-5 inclui o delirium, devido à condição médica geral, na categoria dos Transtornos Neurocognitivos e estipula 

como critério diagnóstico os seguintes itens, EXCETO: 
 

a) perturbação da atenção ou da consciência, acompanhada de uma mudança na cognição basal, que não é explicada por 
algum transtorno do neurocognitivo. 

b) perturbação que se desenvolve em um período breve de tempo e tende a oscilar quanto à gravidade ao longo de um dia. 
c) evidências, a partir da história, exame físico ou achados laboratoriais, de que a perturbação é causada por consequências 

fisiológicas diretas da condição médica geral. 
d) estabelecimento do quadro após interrupção abrupta ou intoxicação causada por substâncias psicoativas. 
►e) declínio cognitivo importante a partir de nível anterior de desempenho em um ou mais domínios cognitivos. 

 
49 - Assinale a alternativa que apresenta a definição de afrouxamento das associações do pensamento. 
 

a) Os pensamentos passam progressivamente a não seguir uma sequência lógica e organizada e os juízos não se articulam 
de forma coerente uns com os outros. 

►b) Existe uma concatenação lógica entre as ideias, mas os pensamentos não são bem articulados e as associações parecem 
mais livres. 

c) O pensamento extravia-se de seu curso normal, tomando atalhos colaterais e perdendo a sua sequência lógica. Está 
associado a marcante distraibilidade. 

d) É uma perda profunda dos enlaces associativos, com total perda da coerência do pensamento, sem que se detecte uma 
diretriz ou finalidade no ato de pensar. 

e) É um pensamento incoerente, devido à turvação da consciência, de curso tortuoso, que impede a apresentação clara e 
precisa do raciocínio. 

 
50 - A presença de movimentos bizarros e repetitivos, com relativa complexidade, que buscam certo objetivo, mesmo que 

esdrúxulo, corresponde a uma alteração do comportamento expressivo conhecida por: 
 

a) estereotipia. 
►b) maneirismo. 
c) ritual. 
d) automatismo. 
e) catalepsia. 


