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Língua portuguesa 

Texto 
Alimentos especiais 

Gelatinas que podem se transformar em filezinhos ou pós 
que viram cenouras são alguns dos produtos específicos para 
idosos desenvolvidos pela indústria alimentícia japonesa, que 
encontrou um filão no envelhecimento da sua sociedade. 

Cada vez mais empresas japonesas apostam em produtos 
alimentícios exclusivamente dirigidos aos consumidores de idade 
avançada, com características como uma textura mais suave do 
que o habitual ou pré-cozidos e embalados individualmente. 

Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados 
com rótulos como "sênior" e com características adaptadas às 
dificuldades para mastigar e para engolir dos mais velhos, e 
preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo. 

Muitos japoneses da terceira idade, com mais de 65 anos, 
vivem e comem sozinhos – entre 20% e 40%, segundo dados da 
Associação Japonesa da Dieta –, o que tem feito os fabricantes 
optarem em apresentar os produtos em porções individuais e 
quase prontos para consumo. 

(Notícias Uol) 

01 
O título dado ao texto – Alimentos especiais – traz um adjetivo 
(especiais), que, nesse caso, significa 
(A) que pertencem a uma especialidade médica. 
(B) que não engordam e são cientificamente tratados. 
(C) que mostram uma diferença em relação a outros alimentos. 
(D) que são vendidos exclusivamente para idosos doentes. 
(E) que se dirigem àqueles que vivem sozinhos. 

02 
“Cada vez mais empresas japonesas apostam em produtos 
alimentícios”. 
Essa frase tem um problema de construção, que é 
(A) a dupla leitura do vocábulo “mais”, que se liga a diferentes 

termos. 
(B) a coincidência do mesmo som em “empresas japonesas”. 
(C) a utilização inadequada do verbo “apostar”. 
(D) a redundância existente na expressão “produtos alimentícios”. 
(E) a regência equivocada do verbo “apostar” com a preposição 

“em”. 

03 
Assinale a opção que indica as expressões que funcionam como 
exemplos do “politicamente correto”. 
(A) Idosos / consumidores de idade avançada. 
(B) Consumidores de idade avançada / mais velhos. 
(C) Mais velhos / terceira idade. 
(D) Terceira idade / sênior. 
(E) Sênior / idoso. 

04 
Assinale a opção que aponta a característica dos alimentos 
especiais que não está adequada ao texto. 
(A) Facilidade na mastigação. 
(B) Rapidez no preparo. 
(C) Textura mais branda. 
(D) Apresentação individual. 
(E) Cozimento mais demorado. 

05 
Ao dizer que a indústria japonesa encontrou “um filão” no 
envelhecimento da sua sociedade, o autor do texto quer dizer 
que essa indústria 
(A) especializou-se em alimentos para idosos. 
(B) encontrou um espaço comercial de grandes lucros. 
(C) passou a empregar grande número de idosos. 
(D) dedicou-se a produzir alimentos artificiais. 
(E) fabrica particularmente alimentos de baixo preço. 

06 
“... produtos alimentícios exclusivamente dirigidos aos 
consumidores de idade avançada, com características como uma 
textura mais suave do que o habitual ou pré-cozidos e embalados 
individualmente”. 
Assinale a opção que apresenta a inadequação gramatical desse 
segmento do texto. 
(A) A posição do advérbio “exclusivamente”, que deveria vir após 

“dirigidos”. 
(B) A posição do adjetivo “avançada”, que deveria vir antes de 

“idade”. 
(C) O conector “como” deveria vir precedido de “tais”. 
(D) O conector “do que” deveria ser substituído por “que”. 
(E) O termo “o habitual” deveria ser substituído por “a habitual”. 

07 
Em “pré-cozidos e embalados individualmente”, observa-se que 
(A) o advérbio “individualmente” se refere a “pré-cozidos” e 

“embalados”. 
(B) o vocábulo “pré-cozidos” equivale a “antes de serem 

cozidos”. 
(C) a forma “pré” é uma abreviação do verbo “preparar”. 
(D) o advérbio “individualmente” se liga apenas ao adjetivo  

“pré-cozidos”. 
(E) o advérbio “individualmente” gera ambiguidade. 

08 
O texto aborda o problema da alimentação dos idosos japoneses 
a partir do ponto de vista 
(A) da preocupação médica com os de idade avançada. 
(B) da produção industrial em busca de lucratividade. 
(C) do equilíbrio com a alimentação de qualidade. 
(D) da tradição japonesa de respeito com os mais velhos. 
(E) da oferta de produtos alimentícios de base natural. 

09 
“o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os 
produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”. 
A opção dos fabricantes visa a 
(A) prevenir a obesidade e poupar energia. 
(B) evitar o desperdício e economizar tempo. 
(C) baratear o custo e causar pouco trabalho. 
(D) trazer mais facilidade e dar mais conforto. 
(E) obedecer à tradição e seguir os hábitos alimentares 

japoneses. 
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10 
“Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados com 
rótulos como ‘sênior’ e com características adaptadas às 
dificuldades para mastigar e para engolir dos mais velhos, e 
preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo”. 
O segmento “para se encaixar” pode ter sua forma verbal 
reduzida adequadamente desenvolvida em 
(A) para se encaixarem. 
(B) para seu encaixotamento. 
(C) para que se encaixassem. 
(D) para que se encaixem. 
(E) para que se encaixariam. 

11 
“Gelatinas que podem se transformar em filezinhos ou pós que 
viram cenouras são alguns dos produtos específicos para idosos 
desenvolvidos pela indústria alimentícia japonesa, que encontrou 
um filão no envelhecimento da sua sociedade”. 
Nesse parágrafo inicial do texto há três ocorrências do pronome 
relativo “que”. 
Sobre esse tipo de pronome, assinale a afirmativa incorreta. 
(A) Relaciona-se a substantivos anteriormente expressos. 
(B) Desempenha as funções sintáticas dos substantivos. 
(C) Substitui termos anteriores na introdução de novas orações. 
(D) Introduz orações subordinadas adjetivas. 
(E) Mostra flexões de gênero e número. 

12 
“Muitos japoneses da terceira idade, com mais de 65 anos, vivem 
e comem sozinhos – entre 20% e 40%, segundo dados da 
Associação Japonesa da Dieta –, o que tem feito os fabricantes 
optarem em apresentar os produtos em porções individuais e 
quase prontos para consumo”. 
Assinale a opção que mostra o valor semântico correto do termo 
destacado. 
(A) com = companhia. 
(B) entre = posição superior. 
(C) segundo = ordem de colocação. 
(D) em (porções) = modo. 
(E) quase = intensidade. 

13 
Entre os vocábulos a seguir, assinale aquele que foi formado por 
um processo diferente dos demais. 
(A) Alimentícia 
(B) Envelhecimento 
(C) Filezinhos 
(D) Fabricantes 
(E) Supermercados 

14 
Assinale a frase em que a forma verbal do infinitivo sublinhada 
pode também ser corretamente empregada no plural. 
(A) “Gelatinas que podem se transformar em filezinhos”. 
(B) “Esses produtos podem ser encontrados nos 

supermercados”. 
(C) “e com características adaptadas às dificuldades para 

mastigar (...) dos mais velhos,...”. 
(D) “... e preparados para se encaixar em seus hábitos de 

consumo”. 
(E) “...o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os 

produtos em porções individuais”. 

15 
“o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os 
produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”. 
A expressão sublinhada pode ser adequadamente substituída por 
(A) para a sua consumação. 
(B) para que sejam consumidos. 
(C) a fim de que se consumem. 
(D) para serem consumados. 
(E) para que fossem consumidos. 

Raciocínio Lógico-Matemático 

16 
João é uma das pessoas que acham que os anos que são 
múltiplos de 7 são “anos da sorte”. 
De acordo com João o número de anos da sorte desde a 
independência do Brasil (1822) até hoje é 
(A) 26. 
(B) 27. 
(C) 28. 
(D) 29. 
(E) 30. 

17 
Dalva tem na dispensa, recipientes de diversos tamanhos para 
guardar alimentos e tem também uma balança. Dalva pegou dois 
recipientes vazios e a balança mostrou que um tinha 280g e o 
outro tinha 400g. Ela então distribuiu um quilo e meio de arroz 
nesses recipientes de forma que ficassem com mesmo peso. 
A quantidade de arroz que o recipiente mais leve possui é 
(A) 690g. 
(B) 720g. 
(C) 760g. 
(D) 780g. 
(E) 810g. 

18 
Os amigos Carlos, Marcio e Fabio estão em lugares seguidos de 
uma fila e vestem camisetas de cores diferentes: verde, azul e 
branca. 
Sabe-se que: 

— Aquele que está de camiseta verde está imediatamente 
atrás de Fabio. 

— Carlos não está de camiseta azul nem é vizinho de quem 
está de camiseta azul. 

— Marcio e Carlos são vizinhos na fila. 
Assim, é correto afirmar que 
(A) quem veste camiseta azul está atrás de quem veste camiseta 

verde. 
(B) Carlos está com camiseta branca. 
(C) Marcio está de camiseta azul. 
(D) quem está de camiseta verde está imediatamente à frente de 

Fabio. 
(E) Fabio está com camiseta branca. 



Prefeitura do Município de Osasco-SP – Saúde – 2014 FGV - Projetos
 

Nível Superior – Psiquiatra Tipo 1 – Cor Branca – Página 4 

 

19 
Certo dia um posto de saúde possuía as vacinas A, B e C e as  
100 crianças que compareceram nesse dia tomaram pelo menos 
uma dessas vacinas. Sabe-se, entretanto, que a criança que toma 
a vacina C não pode tomar nem ter tomado nenhuma das outras 
duas vacinas nesse dia. 
Nesse dia, 62 crianças tomaram a vacina A, 48 tomaram a vacina 
B e 24 crianças tomaram a vacina C. 
O número de crianças que tomaram apenas a vacina A é 
(A) 14. 
(B) 22. 
(C) 28. 
(D) 34. 
(E) 38. 

20 
Um fabricante de curativos adesivos, com a finalidade de atrair o 
público infantil, comercializa caixas com curativos variados nos 
seguintes formatos: 
I. Círculo com raio de 2,5 cm; 
II. Quadrado com lado de 4,0 cm; 
III. Triângulo equilátero com lado de 4,0 cm. 
Deseja-se cobrir completamente um corte retilíneo com 
comprimento de 4,5 cm usando um dos curativos citados. 
Assinale: 
(A) se apenas I for adequado. 
(B) se apenas II for adequado. 
(C) se apenas III for adequado. 
(D) se apenas I e II forem adequados. 
(E) se todos forem adequados. 

Conhecimentos Gerais 

21 
Os artigos a seguir foram retirados do novo Código de Ética 
Médica (CEM), em vigor desde 2010: 
“É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em 
virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, 
dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente.” 
“É vedado ao médico deixar de elaborar prontuário legível para 
cada paciente.” 
Os artigos acima correspondem, respectivamente, aos seguintes 
capítulos do CEM: 
(A) Sigilo Profissional – Documentos Médicos. 
(B) Responsabilidade Profissional – Direitos Humanos. 
(C) Auditoria e Perícia Médica – Publicidade Médica. 
(D) Relação entre Médicos – Relação com Pacientes e Familiares. 
(E) Ensino e Pesquisa Médica – Remuneração Profissional. 

22  
O trabalho em saúde “é um trabalho essencial para a vida 
humana e é parte do setor de serviços. É um trabalho da esfera 
da produção não–material, que se completa no ato de sua 
produção. [...] O produto é indissolúvel do processo que o produz, 
é a própria realização da atividade. O trabalho em saúde envolve 
um trabalho profissional, que exige conhecimentos e técnicas 
especiais para assistir o indivíduo ou grupo com problemas de 
saúde ou com risco de adoecer, em atividades de cunho 
investigativo, preventivo, curativo ou com o objetivo de 
reabilitação.” 
(PIRES, D. “Organização do trabalho na saúde” in LEOPARDI, M. T. (org). O processo 
de trabalho em saúde: organização e subjetividade. Florianópolis: Papa–Livros, 
1999. p.176.) 

A respeito das relações humanas no processo de trabalho em 
saúde e com base no texto citado, analise as afirmativas a seguir. 
I. O trabalho em saúde diz respeito à vida humana e faz parte 

do setor de serviço. 
II. O trabalho em saúde é fruto de um contexto produtivo e 

relacional que envolve saberes e ações. 
III. O trabalho em saúde resulta em um produto material gerado 

por diferentes profissionais da área. 
Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

23 
Atualmente, o celular tem a potência de elaboração de dados 
equivalente a de um supercomputador da NASA dos anos 1970 e 
uma capacidade multimídia que há trinta anos requereria um 
conhecimento altamente especializado para o seu uso. 
As opções a seguir apresentam avanços das novas tecnologias 
acessíveis de comunicação, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) A proliferação de aplicativos de troca de mensagens 

instantâneas, como o WeChat. 
(B) A expansão de microblogs como o WhatsApp. 
(C) A criação de aplicativos de identificação de música, como o 

Shazam. 
(D) A popularização de redes sociais, como o Facebook. 
(E) A disponibilidade de softwares para chamada de vídeo e voz, 

como o Skype. 

24 
Em julho de 2014, chefes de Estado e de Governo de vários países 
emergentes se reuniram na VI Cúpula em Fortaleza e aprovaram 
a “Declaração de Fortaleza”, que formalizou os objetivos de 
funcionamento de uma importante instituição financeira 
internacional voltada para a mobilização de recursos para 
projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em 
economias emergentes e em desenvolvimento. 
Assinale a opção que identifica corretamente a instituição 
financeira à qual o texto se refere. 
(A) Fundo Monetário Internacional (FMI) 
(B) Novo Banco de Desenvolvimento (NBD-BRICS) 
(C) Banco Mundial (BIRD) 
(D) Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD) 
(E) Organização Mundial do Comércio (OMC) 
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33 
As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação 
complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma 
regionalizada e hierarquizada em níveis de 
(A) complexidade crescente. 
(B) autonomia relativa. 
(C) demanda ampliada. 
(D) atenção específica. 
(E) tecnologia agregada. 

34 
Com relação ao Conselho Municipal de Saúde de Osasco, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. O Conselho Municipal de Saúde será composto por  

16 membros titulares e respectivos suplentes, sendo um 
representante do Poder Executivo Estadual. 

II. Perderá o mandato junto ao Conselho Municipal de Saúde o 
representante que tentar valer-se do cargo para obter 
proveito pessoal, para si ou para outrem. 

III. Será eleito Presidente do Conselho Municipal de Saúde o 
candidato que obtiver a maioria simples de votos. 

Assinale:  
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

35 
Assinale a opção que apresenta uma atribuição comum à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 
(A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 
(B) Acompanhar, avaliar e divulgar o nível de saúde da população 

e das condições ambientais. 
(C) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 
(D) Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de 

portos, aeroportos e fronteiras. 
(E) Formar consórcios administrativos intermunicipais. 

36 
Em 2011, um capítulo tratando da assistência terapêutica e  
da incorporação de tecnologia em saúde foi adicionado à  
Lei nº 8.080/90. 
A seguir, um fragmento do referido capítulo: “documento que 
estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à 
saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e 
demais produtos apropriados, quando couber; as posologias 
recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o 
acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a 
serem seguidos pelos gestores do SUS”. 
O fragmento refere-se 
(A) ao projeto terapêutico. 
(B) ao fluxo assistencial. 
(C) ao protocolo clínico. 
(D) aos critérios de inclusão. 
(E) ao plano de cuidado. 

37 
Com relação à participação complementar da iniciativa privada 
do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir. 
I. Esta participação só poderá ocorrer quando as 

disponibilidades do SUS forem insuficientes para garantir a 
cobertura assistencial à população de uma determinada área. 

II. As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão 
preferência para participar do Sistema Único de Saúde. 

III. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os 
parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos 
pela direção nacional do SUS. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

38 
Assinale a opção que indica a instância que deve reunir-se a cada 
quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde do Município. 
(A) Conselho Municipal de Saúde 
(B) Conferência Municipal de Saúde 
(C) Comissão Intergestores Bipartite 
(D) Comissão Intergestores Tripartite 
(E) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 

39 
Os Conselhos de Saúde são compostos por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários. 
De acordo com a Lei nº 8.142/90, o Conselho Nacional de Saúde é 
formado por 48 conselheiros. 
Assinale a opção que indica o número de representantes dos 
usuários. 
(A) 4 
(B) 6 
(C) 12 
(D) 24 
(E) 48 

40 
A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde caracteriza-se como 
uma importante ferramenta para que o cidadão conheça seus 
direitos e deveres no momento de procurar atendimento de 
saúde tanto público quanto privado. Este documento apresenta 
uma série de direitos que devem ser garantidos. 
Sobre os direitos dos pacientes internados, assinale a afirmativa 
incorreta. 
(A) O paciente, ou pessoa por ele autorizada, tem o direito de 

acessar o conteúdo do seu prontuário. 
(B) O paciente deve consentir de forma livre, voluntária e 

esclarecida quaisquer procedimentos diagnósticos, 
preventivos ou terapêuticos, salvo nos casos que acarretem 
risco à saúde pública. 

(C) O paciente tem direito à informação a respeito de diferentes 
possibilidades terapêuticas, podendo escolher a alternativa 
de tratamento ou mesmo recusar o tratamento proposto. 

(D) O paciente pode receber a visita de outros profissionais de 
saúde que não pertençam àquela unidade hospitalar, desde 
que autorizada pela Direção do hospital. 

(E) O paciente pode recusar a assistência psicológica e social. 
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Conhecimentos Específicos 

41 
Assinale a opção que indica o mecanismo de ação farmacológica 
que caracteriza o grupo dos antipsicóticos atípicos. 
(A) Antagonistas dos receptores 5-HT2A e D2 
(B) Agonistas dos receptores D2 
(C) Agonistas dos receptores 5-HT2A e antagonistas H1 
(D) Antagonistas aos receptores ACh 
(E) Agonistas dos receptores ACh e 5-HT2A 

42 
Assinale a opção que corresponde à denominação dada à 
condição em que a estimulação de uma via sensorial ou cognitiva 
leva a experiências automáticas e involuntárias em uma segunda 
via sensorial ou cognitiva (por exemplo, “um perfume me faz ver 
o amarelo”). 
(A) Cinestesia 
(B) Sincinesia 
(C) Sinestesia 
(D) Cenestesia 
(E) Anestesia 

43 
A diferença entre impulsividade e compulsão está no fato de que, 
na impulsividade, predomina a dificuldade em 
(A) interromper o início de uma ação. 
(B) terminar uma ação já iniciada. 
(C) mudar e monitorar o curso de uma ação iniciada. 
(D) compreender a situação. 
(E) repetir respostas acertadas. 

44 
Um paciente de 74 anos vem a um atendimento acompanhado 
de sua família, que relata que o mesmo vem apresentando 
declínio cognitivo progressivo e insidioso, mas que, até o 
momento, não haviam procurado qualquer tratamento médico 
ou psiquiátrico. Perguntados pelo médico sobre outras alterações 
observadas nesse período, os familiares revelam que o paciente 
vem tendo quedas frequentes, alucinações visuais recorrentes e 
vívidas e tremores, estes visíveis ao exame, com características 
de tremores parkinsonianos. 
Assinale a opção que apresenta o quadro que mais se aproxima a 
esse agrupamento de sintomas. 
(A) Delirium tremens. 
(B) Esquizofrenia de início tardio. 
(C) Parkinsonismo medicamentoso. 
(D) Doença de Pick. 
(E) Demência com corpos de Lewy. 

45 
Um homem de 65 anos é trazido à sua revelia, por seus 
familiares, para um atendimento psiquiátrico. Segundo os 
mesmos, o paciente não tem histórico de transtorno mental, mas 
desde esta manhã está apresentando comportamentos 
“estranhos”. Antes mesmo de conversar com os acompanhantes, 
o médico notou que o paciente usava apenas um sapato, no seu 
pé direito, e a roupa estava vestida pelo lado avesso. Ele dizia 
todo o tempo estar se sentido “muito bem”, e mesmo quando o 
médico apontou suas observações quando à sua apresentação, o 
paciente negou, adotando atitudes jocosas. 
Os sintomas descritos podem ser denominados como 
(A) dissociação e hipomania. 
(B) negação e dissociação. 
(C) negação e teatralidade. 
(D) apraxia e dissociação. 
(E) heminegligência e anosognosia. 

46 
A perda da capacidade de compreender o significado de 
estímulos sensoriais, ou seja, do reconhecimento dos mesmos, é 
genericamente designada como 
(A) apraxia. 
(B) abulia. 
(C) afasia. 
(D) agnosia. 
(E) alexitimia. 

47 
Ao contrário do que é veiculado, rotineiramente, pela mídia não 
especializada, o uso continuado da maconha pode resultar em 
alterações cognitivas e comportamentais. 
A esse respeito, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a 
falsa. 
(   ) Provoca o rebaixamento da extensão da atenção. 
(   ) Gera distraibilidade. 
(   ) Altera a habilidade de comunicação interpessoal. 
(   ) Diminui a iniciativa. 
As afirmativas são, respectivamente, 
(A) V, F, F e F. 
(B) V, V, F e F. 
(C) F, F, F e F. 
(D) V, F, F e F. 
(E) V, V, V e V. 

48 
Assinale a opção que indica o sintoma chamado negativo da 
esquizofrenia. 
(A) Alucinação auditiva 
(B) Síndrome de Capgras 
(C) Apatia  
(D) Desorganização do comportamento 
(E) Flexibilidade cérea 

49 
O termo “anedonia” descreve a presença de 
(A) empobrecimento da linguagem. 
(B) falta de empatia. 
(C) falta de iniciativa. 
(D) incapacidade para sentir prazer. 
(E) falta de persistência. 
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50 
Um pai que recebe de seu filho um bilhete escrito “papai me 
manda dinheiro” pode entender a intenção subjacente do filho 
de várias formas, desde a arrogância até a humildade. Isso 
provavelmente não ocorreria se ouvisse essa frase dita 
diretamente pelo filho. Isso porque a linguagem falada propicia 
também a transmissão do componente emocional e afetivo, 
fundamental para a contextualização do conteúdo. 
Assinale a opção que indica o nome dado ao componente 
emocional e afetivo da linguagem. 
(A) Gnosia 
(B) Prosódia 
(C) Praxia 
(D) Fluência 
(E) Volição 

51 
Assinale a opção que indica o nome dado à capacidade de 
armazenar e estabilizar informações por um curto intervalo de 
tempo, que é suficiente para que estas fiquem disponíveis para 
serem processadas e associadas a outros conteúdos durante a 
realização de uma operação cognitiva. 
(A) Memória de procedimento 
(B) Memória de trabalho 
(C) Memória imediata 
(D) Memória episódica 
(E) Memória semântica 

52 
Um dos efeitos colaterais descritos com o uso continuado de 
antipsicóticos, especialmente os típicos, é a galactorreia. Esta  
se dá pelo efeito de bloqueio de receptores dopaminérgicos nos 
circuitos 
(A) mesolímbicos. 
(B) mesocorticais. 
(C) nigroestriatais. 
(D) tuberoinfundibulares. 
(E) tálamomesencefálicos. 

53 
É descrito na literatura que quase a metade dos pacientes que 
receberam diagnóstico de depressão unipolar em algum 
momento da vida se revela como portadora de transtorno bipolar 
do humor. Para minimizar estes erros é importante que o 
diagnóstico de depressão seja feito por um psiquiatra, que por 
experiência avaliará parâmetros que transcendem os sintomas 
atuais. Dentre estes podem ser citados a história familiar e as 
características do curso longitudinal do transtorno. Esse cuidado 
se deve ao fato de que, o uso de antidepressivos como 
monoterapia em pacientes com transtorno bipolar do humor, 
pode levar a complicações.  
Assinale a opção que indica a situação que não tem relação com 
o uso de antidepressivos como monoterapia em pacientes com 
transtorno bipolar do humor. 
(A) Aumento do risco de suicídio. 
(B) Aumento da frequência dos ciclos. 
(C) Conversão em quadros de elação do humor. 
(D) Complicação com sintomas mistos. 
(E) Complicação com síndrome das pernas inquietas. 

54 
Quando o diagnóstico de TDAH é feito em adultos, é esperada a 
presença de comorbidades, que complicam em muito o 
tratamento, considerando-se as interferências destas sobre a 
resposta terapêutica aos psicoestimulantes. Isso demanda que o 
psiquiatra esteja atento e que estruture um criterioso 
planejamento adequado do tratamento antes de iniciá-lo.  
A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. 
I. O transtorno bipolar do humor é uma comorbidade comum 

nesses pacientes. 
II. O abuso de álcool e cocaína é uma comorbidade comum 

nesses pacientes. 
III. O transtorno de ansiedade é uma comorbidade comum 

nesses pacientes. 
IV. A demência frontal é uma comorbidade comum nesses 

pacientes. 
Assinale: 
(A) se somente as afirmativas I, III e IV estiverem corretas. 
(B) se somente as afirmativas I, II e III estiverem corretas. 
(C) se somente as afirmativas II, III e IV estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas II e IV estiverem corretas. 
(E) se somente as afirmativas I e IV estiverem corretas. 

55 
A ação farmacológica do metilfenidato, nas doses preconizadas 
para tratamento do transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade, baseia-se, principalmente, na sua ação sobre os 
seguintes neurotransmissores: 
(A) noradrenérgico e serotoninérgico. 
(B) noradrenérgico e dopaminérgico. 
(C) dopaminérgico e serotoninérgico. 
(D) serotoninérgico e GABAérgico. 
(E) GABAérgico e noradrenérgico. 

56 
É sabido que pacientes portadores de esquizofrenia têm risco 
maior de morte do que a população em geral, devendo ser, por 
isso, monitorados durante o curso do transtorno, tanto 
clinicamente quanto laboratorialmente. 
A esse respeito, assinale a opção que indica um fator de risco 
particularmente importante neste grupo, que deve ser 
acompanhado constantemente pelo médico assistente. 
(A) Hipotireodismo 
(B) Diabetes mellitus 
(C) Anemia megaloblástica 
(D) Hipercalcemia 
(E) Insuficiência renal 

57 
A presença de atrofia hipocampal, alargamento ventricular e 
atrofia cortical difusa, no exame de ressonância magnética 
cerebral de um paciente idoso com queixas de dismnésia, é 
sugestiva da presença de 
(A) Doença de Alzheimer. 
(B) Degeneração lobar frontotemporal. 
(C) Encefalomielite disseminada aguda. 
(D) Vasculite primária. 
(E) Doença de Creuzfeldt-Jakob. 
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58 
Analise o fragmento a seguir. 
“O uso de antipsicóticos em pacientes idosos com quadros 
demenciais e alterações de comportamento deve ser feito com 
muito critério, tendo em vista os riscos potenciais para o sistema 
cardiovascular levando ao aumento da mortalidade desta 
população. Entretanto, existe um subgrupo de pacientes que são 
portadores de _____, que é mais predisposto a desenvolver 
sintomas colaterais graves, principalmente extrapiramidais, por 
vezes letais, sendo por isso mister um diagnóstico correto antes 
de iniciar a terapêutica.” 
Assinale a opção que completa corretamente a lacuna do 
fragmento acima. 
(A) Doença de Alzheimer 
(B) Doença de Pick 
(C) Doença de Huntigton 
(D) Demência com corpos de Lewy 
(E) Demência pela infecção pelo vírus HIV 

59 
Assinale a opção que indica as substâncias utilizadas nos 
principais tratamentos disponíveis para a doença de Alzheimer, 
com a finalidade de melhorar o desempenho da memória e do 
cognitivo em geral. 
(A) Anticolinérgicos e agonistas dos receptores NMDA. 
(B) Anticolinérgicos e GABAérgicos. 
(C) Anticolinesterásicos e antagonista dos receptores NMDA. 
(D) Serotoninérgicos e antagonistas dos receptores NMDA. 
(E) Anticolinesterásicos e histaminérgicos. 

60 
Um paciente idoso desenvolve, progressivamente, mudanças de 
comportamento e de personalidade, com impulsividade e 
desinibição, sem um declínio cognitivo relevante, o que pode 
sugerir um quadro de demência. 
Assinale a opção que indica a causa que melhor corresponde ao 
enunciado. 
(A) Degeneração lobar frontotemporal 
(B) Doença de Alzheimer 
(C) Doença de Biswanger 
(D) Doença de Parkinson 
(E) Hiperfunção tireoidiana crônica 

61 
O diagnóstico da presença de um transtorno cognitivo leve 
depende de uma avaliação clínica criteriosa, e, deve estar 
embasado em exames complementares. 
Assinale a opção que indica o exame fundamental para detectar a 
presença de alterações cognitivas. 
(A) Ressonância magnética cerebral. 
(B) Tomografia cerebral. 
(C) Avaliação neuropsicológica. 
(D) Eletroencefalograma digital com mapeamento cerebral. 
(E) Dosagem sérica de vitamina E. 

62 
O transtorno cognitivo mais comumente associado à infecção 
pelo vírus HIV1 é relacionado a uma alteração funcional dos 
circuitos subcorticais. 
Assinale a opção que indica a principal manifestação clínica da 
disfunção desses circuitos. 
(A) Disfunção executiva 
(B) Síndrome de Gerstman 
(C) Disfunção da linguagem 
(D) Síndrome de Anton 
(E) Apraxia construcional 

63 
Considerando o potencial de riscos pelo uso de longo prazo do 
lítio, antes de iniciar o tratamento, e periodicamente, durante o 
curso do mesmo, é importante solicitar alguns exames 
complementares para monitorar algumas funções. 
Assinale a opção que apresenta as principais funções que devem 
ser monitoradas em um paciente que faz uso de lítio. 
(A) Função renal e função tireoidiana. 
(B) Função hepática e função tireodiana. 
(C) Função hepática e acuidade visual. 
(D) Eletrogênese cerebral e acuidade visual. 
(E) Eletrogênese cerebral e função hepática. 

64 
Assinale a opção que indica a substância indicada para o 
tratamento da síndrome das pernas inquietas. 
(A) Paroxetina 
(B) Fluoxetina 
(C) Mirtazapina 
(D) Gabapentina 
(E) Citalopran 

65 
Um paciente de 92 anos começou a apresentar mudanças de 
comportamento, passando a ficar na cama a maior parte do dia, 
pouco interessado em participar das atividades da família, o que 
o levou a procurar um psiquiatra. Este quadro teve início duas 
semanas antes da visita, e até então o paciente era ativo e ainda 
exercia suas atividades profissionais durante parte do dia, com 
bom rendimento. 
O paciente foi solícito durante toda a consulta, e manifestou 
estar “cansado, talvez pela idade”. Embora bastante cooperativo 
e empenhado, ele não soube dizer a data, confundiu-se quanto 
ao lugar onde estava, e não conseguiu dizer, em sequência, os 
meses do ano por perder o enunciado da tarefa. Perguntado 
sobre o que tinha comido no almoço naquele dia, hesitou e 
compôs um cardápio, não considerando que ainda eram 10 horas 
da manhã, e a família disse que nem café da manhã havia 
tomado. 
Assinale a opção que indica a principal hipótese diagnóstica para 
o caso descrito. 
(A) Transtorno depressivo unipolar 
(B) Transtorno bipolar do humor 
(C) Doença de Alzheimer leve 
(D) Demência com corpos de Lewy 
(E) Delirium 
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66 
O mini exame do estado mental é um instrumento de rápida 
aplicação, validado para uso em nossa população de idosos. 
Assinale a opção que apresenta uma das principais indicações de 
seu uso na clínica. 
(A) Rastrear a presença de déficits cognitivos em populações. 
(B) Localizar anátomo-funcionalmente os sintomas. 
(C) Avaliar casos mais graves de demência. 
(D) Fazer o diagnóstico diferencial de demência. 
(E) Avaliar pacientes com afasia grave. 

67 
Assinale a opção que indica um dos efeitos colaterais graves 
associados à trazodona. 
(A) Insuficiência renal aguda 
(B) Síndrome neuroléptica maligna 
(C) Aplasia de medula 
(D) Priapismo 
(E) Diabetes insípidus 

68 
As políticas atuais da OMS voltadas, especificamente, para o 
envelhecimento têm como um dos seus principais objetivos, 
propiciar condições e estimular o idoso a manter, pelo maior 
tempo possível, a habilidade de tomar decisões pessoais sobre 
sua própria vida, de acordo com suas próprias regras, 
preferências e preceitos. 
Assinale a opção que indica a denominação usada para esta 
habilidade. 
(A) Eficiência 
(B) Independência 
(C) Autonomia 
(D) Individualidade 
(E) Habilitação 

69 
Assinale a a opção que indica a alteração psicopatológica 
observada na esquizofrenia, que se caracteriza pela manutenção 
dos membros superiores e/ou inferiores em posições 
externamente impostas. 
(A) Ecopraxia 
(B) Estereotipia 
(C) Negativismo ativo 
(D) Flexibilidade cérea 
(E) Ataxia 

70 
Assinale a opção que indica o principal neurotransmissor 
inibitório no cérebro, relacionado ao mecanismo de ação dos 
benzodiazepínicos. 
(A) Noradrenalina 
(B) Epinefrina 
(C) Dopamina 
(D) Glutamato 
(E) GABA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realização

 
 


