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Assinale a alternativa correta: 
 

A) A presença de interesses estereotipados e de empatia afetiva é característico do 
transtorno de personalidade esquizóide. 

B) Raramente o transtorno de personalidade histriônica em homens está associado ao abuso 
de substâncias. 

C) A característica do transtorno de personalidade borderline é a presença de afetos 
disfóricos intensos e a cognição intacta. 

D) O que diferencia o transtorno de personalidade emocionalmente instável do transtorno de 
personalidade antissocial é a presença de sentimento de culpa após a realização de um 
ato impulsivo. 

                                          
 

 
Quantos tipos de transtorno bipolar existem? Assinale a alternativa correta: 
 

A) 2 tipos. 
B) 3 tipos. 
C) 4 tipos.  
D) 5 tipos. 

 
                                          
 

 
Algumas condições físicas podem ser associadas a ansiedade. Tais como:  
 

A) Menopausa. 
B) Doença do refluxo gastroesofágico. 
C) Hipotireoidismo. 
D) Todas as anteriores são corretas. 

 
 
                                          
 

 
Sobre o transtorno de Pânico é correto afirmar: 
 

A) É incomum que os pacientes com Transtorno de Pânico tenham grande preocupação com 
a saúde física. 

B) A ocorrência isolada de um ataque de pânico inesperado define, por si só, o diagnóstico de 
um Transtorno de Pânico. 

C) A comorbidade com outros transtornos mentais é comum, mais frequentes os diagnósticos 
de depressão maior, outros transtornos de ansiedade e transtornos por uso de substância 
psicoativa. 

D) A classe de drogas que têm sido amplamente empregadas no tratamento farmacológico do 
Transtorno de Pânico são os antidepressivos e os estabilizadores de humor. 
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Qual recomendação é inadequada para uma mulher com distúrbio bipolar que pretenda engravidar:  
 

A) Reavaliar o padrão sazonal da doença, para o planejamento da época da concepção. 
B) Fornecer aconselhamento genético, incluindo esclarecimento sobre a hereditariedade da 

doença. 
C) Discutir, com a paciente e a família, os riscos e benefícios do uso da medicação na 

gravidez. 
D) Iniciar uso de 0,4 mg/dia de ácido fólico. Se em uso de carbamazepina ou ácido valpróico, 

reduzir a dose para 0,2mg/dia. 

                                        
 

 
Faça a correlação entre os fármacos e os efeitos colaterais. 
 

1- Lítio. A- Hipotensão postural. 
2- Clozapina. B- Hiperprolactinemia. 
3- Risperidona. C- Hipotireoidismo. 
4- Amitriptilina. D- Miocardite. 

 
A correlação correta é: 
 

A) 1-B; 2-A; 3-D; 4-C. 
B) 1-C; 2-D; 3-B; 4-A. 
C) 1-A; 2-C; 3-D; 4-B. 
D) 1-C; 2-B; 3-A; 4-D. 

 
                                          
 

 
Os tipos de distúrbios delirantes são classificados com base no tema delirante predominantemente 
do tipo: 
 

A) Minúsculo. 
B) Ciumento. 
C) Erotomaníaco. 
D) Persecutório. 

 
                                          
 

 
"A terapia cognitivo-comportamental ajuda a compreender os comportamentos e como conseguir 
controlá-los." Durante a terapia, e também em casa, o paciente aprenderá a, EXCETO: 
 

A) Evitar cafeína e drogas ilícitas. 
B) Reconhecer e substituir os pensamentos que causam pânico, diminuindo o sentimento de 

impotência. 
C) Pensar que as pequenas preocupações se transformarão em problemas mais graves. 
D) Compreender e aprender a controlar as visões distorcidas das supostas fontes de estresse 

da vida, como o comportamento de outras pessoas ou eventos importantes. 
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Quanto à Esquizofrenia é correto afirmar: 
 

A) Os sintomas devem persistir por no mínimo 3 meses para que o diagnóstico seja feito. 
B) A quetiapina faz parte do grupo de antipsicóticos atípicos e pode induzir a catarata quando 

usada a longo prazo. 
C) O início dos sintomas habitualmente ocorre próximo dos 45 anos. 
D) A clozapina é considerada droga de primeira linha por apresentar, de modo geral, um 

número menor de efeitos colaterais no sistema hematopoiético do que os outros 
antipsicóticos. 

 
                                          
 

 
O sintoma clássico de delirium se apresenta como: 
 

A) Presença de demência preexistente. 
B) Ausência de distúrbio de consciência. 
C) Presença de flutuação clínica. 
D) Ausência de condição clínica subjacente.  

 
                                          
 

 
Uma opção adequada para a terapêutica de neuropatias periféricas e que combina propriedades de 
inibidores seletivos da captação de serotonina com inibição concomitante da recaptação da 
norepinefrina é o antidepressivo: 
 

A) Duloxetina. 
B) Estacilopram. 
C) Fluoxetina. 
D) Bupropiona. 

                                          
 

 
No tratamento da intoxicação por opiáceos, qual a drogas abaixo é a mais utilizada: 
 

A) Diazepam. 
B) Clonidina. 
C) Metadona. 
D) Naloxone. 

                                          
 

 
O quadro clínico de "Alienação Mental", em avaliação pericial, pode ter várias etiologias.  Qual das 
alternativas abaixo normalmente não se caracteriza: 
 

A) Oligofrenias graves. 
B) Psicoses esquizofrênicas nos estados crônicos. 
C) Transtornos neuróticos. 
D) Demência associada ao Parkinson. 
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Assinale a alternativa correta em relação aos Transtornos somatiformes: 
 

A) O aspecto principal dos Transtornos somatoformes é a apresentação repetida de sintomas 
físicos juntamente com solicitações persistentes de investigações médicas, apesar de 
repetidos achados negativos e de reasseguramento pelos médicos de que os sintomas não 
tem base física. 

B) A Disfunção autonômica somatoforme refere-se à dor crônica, cuja origem ou cujo grau de 
intensidade não podem ser explicados por patologia física ou processo fisiológico.  

C) No Transtorno hipocondríaco, o quadro clínico caracteriza-se por múltiplos sintomas 
recorrentes, mutáveis, envolvendo diversos órgãos e sistemas. 

D) O Transtorno de somatização é observado mais frequentemente em homens, na 
adolescência ou no início da idade adulta. 
 

 
 
                                          
 

 
Em um paciente de 30 anos com função renal adequada e sem doenças adicionais, qual seria a 
concentração sérica de lítio considerada adequada: 
 

A) 10 mEq/L. 
B) 0,05 mEq/L. 
C) 0,8 mEq/L. 
D) 15 mEq/L. 

                                          
 

 
Com relação à terapêutica com Bupropiona, qual das alternativas descreve a maior contra-
indicação: 
 

A) Uso de aspirina. 
B) Crises convulsivas. 
C) Neuropatia diabética. 
D) Doença pulmonar obstrutiva crônica. 

 
                                          
 

 
Quanto aos pacientes usuários de cocaína e crack, é correto afirmar: 
 

A) Nos dependentes de crack e cocaína é observada a entre o querer e gostar. O uso não é 
reconhecido como prejudicial, e permanece uma premência pela continuidade de consumo. 

B) Na primeira etapa da síndrome de abstinência de cocaína há um período de piora do 
humor, hipersônia, esgotamento físico, sintomas depressivos e arrependimento do uso. 

C) A via oral de administração de cocaína é a via com maior poder de causar dependência. 
D) A capacidade da cocaína de gerar tristeza e mal estar, a partir de qualquer via de 

administração, reforça e motiva, na maioria dos indivíduos, o desejo por um novo episódio 
de uso.  
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Considerando a Diretriz da Associação Brasileira de Psiquiatria, para os "Transtornos de Ansiedade: 
Diagnóstico e Tratamento", recomendações que encontram sustentação na Medicina baseada em 
evidências, qual a única classe de medicamentos recomendados para o tratamento do Transtorno 
Obsessivo-compulsivo com eficácia comprovada por estudos clínicos: 
 

A) Inibidores da monoaminoxidase. 
B) Benzodiazepínicos. 
C) Inibidores da receptação de noradrenalina. 
D) Inibidores seletivos da recaptação da serotonina. 

 
                                          
 

 
Com relação ao Haloperidol, qual alternativa abaixo não corresponde a sua característica 
farmacológica e clínica: 
 

A) Baixo potencial quinidínico (risco arritmogênico). 
B) Bloqueio altamente seletivo dos receptores tipo2 da dopamina. 
C) Baixa repercussão clínico-sistêmica. 
D) Grande efeito bloqueador alfa1 adrenérgico. 

 
                                          
 

 
Faça a correlação entre os transtornos e suas caraterísticas clínicas. 
 
1. Transtorno de estresse pós-traumático. 
2. Transtorno de pânico. 
3. Ansiedade secundária a uma condição médica geral. 
4. Transtorno de ansiedade generalizada. 
 
A. Cursa com anormalidades no metabolismo cerebral do lactato. 
B. Aborrecimentos relacionados ao grau de preocupações por mais de seis meses.  
C. Redução da influência parassimpática na resposta psicofisiológica. 
D. Tensão interna de início agudo com atitude perplexa. 
 
A correlação correta é: 
 

A) 1-C; 2-A; 3-D; 4-B. 
B) 1-C; 2-B; 3-A; 4-D. 
C) 1-D; 2-A; 3-B; 4-C. 
D) 1-B; 2-C; 3-A; 4-D. 
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Com base no texto abaixo, assinale a alternativa que corresponde à hipótese diagnóstica: 
 
"P.D.S- homem, 71 anos, com quadro de início agudo de labilidade afetiva, desinibição sexual, 
heteroagressividade, e alterações cognitivas diurnas. Iniciou tratamento com agentes anti-
Alzheimer, paciente evoluiu com intensificação da sintomatologia. Introduziu-se Valproato de sódio 
e após duas semanas apresenta resposta clínica satisfatória." 
 

A) Psicose cicloide. 
B) Estágio inicial de demência vascular. 
C) Pseudodemência maniforme. 
D) Convulsão parcial complexa. 

                                          
 

 
Considerando os vários tipos de memória, qual é a constituída pela combinação de habilidades de 
atenção e de memória imediata e que permite manter me manipular informações novas: 
 

A) Memória de procedimentos. 
B) Memória semântica. 
C) Memória implícita. 
D) Memória de trabalho. 

                                          
 

 
Assinale a alternativa que a medicação utilizada no tratamento do delirium causado por uso de 
anticolinérgicos. 
 

A) Tiamina. 
B) Fisostigmina. 
C) Tioridazida. 
D) Tacrina. 

                                         
 

 
Em mulheres, os sinais da doença esquizofrenia são mais comuns aos 30 anos de idade, é raro 
encontrar casos de esquizofrenia de início acima da idade de: 
 

A) 35 anos. 
B) 40 anos. 
C) 45 anos. 
D) 55 anos. 

                              
 

 
Os homens costumam apresentar sintomas de esquizofrenia entre os: 
 

A) 10 e 15 anos. 
B) 20 e 25 anos. 
C) 25 e 30 anos. 
D) 30 e 35 anos. 

    Questão 21 

    Questão 21 

    Questão 23 

    Questão 24 

    Questão 25 



CARGO DE MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM SAÚDE MENTAL 

 

 
 

 
                                          
 

 
A Síndrome de dependência do álcool é uma doença caracterizada pelos seguintes elementos: 
 

I- Compulsão: uma necessidade forte ou desejo incontrolável de beber. 
II- Perda de controle: a inabilidade frequente de parar de beber uma vez que a pessoa já 
começou. 
III- Dependência física: a ocorrência de sintomas de abstinência, como náuseas, suor, tremores 
e ansiedade, quando se para de beber após um período bebendo muito.  Tais sintomas são 
aliviados bebendo álcool ou tomando droga sedativa. 
IV- Tolerância: a necessidade de aumentar as quantias de álcool para sentir-se 'Alto'. 

 
A alternativa correta é: 
 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas II e IV. 
C) Apenas III. 
D) Todas as afirmativas. 

                                         
 
 

Assinale qual alternativa corresponde ao antídoto para intoxicação por meperidina: 
 

A) Naloxone. 
B) Bicarbonato de sódio. 
C) Atropina. 
D) Flumazenil. 

 
                                          
 

 
Sobre a eletroconvulsoterapia (ECT) é correto afirmar: 
 

A) A ECT é eficaz no tratamento da depressão resistente aos antidepressivos, mas não no 
controle rápido dos sintomas da catatonia e na desordem maníaca severa prolongada. 

B) A ECT está associada a baixas taxas de recaídas seguidas de remissão da depressão, 
motivo pelo qual se suspende a farmacoterapia com antidepressivos por um período de 16 
a 20 semanas após a remissão da doença. 

C) Os efeitos adversos sobre a memória não acontecem mais, tendo em vista as técnicas 
atuais de utilização do método. 

D) Tem como algumas indicações: depressão com alto risco de suicídio, de ferir os outros ou a 
si próprio e de negligência e deterioração física. 
 

                                          
 

 
Diante das diversas alterações no processo de pensar, assinale a alternativa que contém uma 
alteração do conteúdo do pensamento: 
 

A) Desagregação no pensamento. 
B) Fuga de ideias. 
C) Persecutório. 
D) Roubo de pensamento. 
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Faça a correlação entre os diversos tipos de alucinações e suas características: 
 
1) Alucinações funcionais. 
2) Alucinações autoscópica. 
3) Alucinações extracampinas. 
4) Alucinações cenestésicas. 
 
A) Desencadeadas por estímulos sensoriais. 
B) São experimentadas fora do campo sensoperceptivo usual. 
C) "Fenômeno do duplo". 
D) Sensações anormais em partes do corpo. 
 
A alternativa correta é: 
 

A) 1-A; 2-B; 3-C; 4-D. 
B) 1-A; 2-C; 3-B; 4-D. 
C) 1-D; 2-C; 3-B; 4-A. 
D) 1-D; 2-B; 3-C; 4-A. 
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