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parkinsonismos, sinais extrapiramidais e
flutuação do desempenho cognitivo.

PSIQUIATRA

C) A evolução da Demência Vascular costuma
ser em degraus.

21.
(CONCURSO MAURITI/2018) Em
relação aos termos e seus significados
psicopatológicos, avalie as seguintes
proposições como verdadeiras ou falsas:
I.

II.

D) Mudanças nas variantes comportamentais,
linguísticas e motoras são características da
demência por corpos de Lewy.

Ecopraxia é a repetição automática e
despropositada
das
ações
motoras
executadas por outra pessoa.

E) A Demência de Alzheimer tem início
abrupto e deterioração rápida.

Pareidolia é uma alteração patológica em
que uma imagem criada intencionalmente a
partir de percepções reais de elementos
sensoriais incompletos ou imprecisos

23.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Homem, 78 anos de idade, apresenta
quadro agudo de agitação psicomotora,
confusão mental, flutuação do nível de
consciência e alucinações visuais. Qual a
conduta?

III. A conação é o conjunto de atividades
mentais
direcionadas
à
ação,
compreendendo os impulsos e a vontade.
IV. A alucinação negativa é definida como uma
aparente ausência de registro sensorial de
determinado objeto presente no campo
sensorial do paciente.

A) Administrar benzodiazepínicos para fazer
tomografia computadorizada de crânio.
B) Considerar como evolução natural da
doença e administrar benzodiazepínicos.

Estão corretos:

C) Administrar antipsicótico de alta potência
enquanto se investiga a possível causa da
agitação.

A) I, II, III
B) I, III e IV
C) apenas I e IV

D) Introduzir medicamentos para síndrome
demencial (inibidor da acetilcolinesterase)

D) apenas II e IV
E) apenas I e III

E) Prescrever antipsicótico de baixa potência a
fim de tranquilizar o paciente.

22.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Sobre a síndrome demencial, assinale a
opção correta:

24.
(CONCURSO MAURITI/2018) São
características do delirium tremens todos
os seguintes, exceto:

A) A Demência vascular é mais prevalente em
mulheres

A) Confusão mental e tremores
B) A Demência
alucinações

frontotemporal
visuais

apresenta
precoces,

B) Alucinações visuais e diaforese.
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C) Hipoatividade autonômica e bradicardia.
D) Desidratação e distúrbios hidroeletrolíticos.

27.
(CONCURSO MAURITI/2018) Não
está presente na hipomania:

E) Agitação psicomotora e tremores.

A) Fugas de idéias
B) Delírios
C) Insônia

25.
(CONCURSO MAURITI/2018) São
sintomas negativos da esquizofrenia,
exceto:

D) Agitação psicomotora
E) Loquacidade

A) Pobreza do discurso
B) Embotamento afetivo

28.
(CONCURSO MAURITI/2018) O
planejamento suicida constitui uma
emergência médica e um desafio para
serviços de saúde. São fatores que
indicam maior risco de consumação do
ato suicida, exceto:

C) Apatia marcante
D) Desorganização do pensamento
E) Lentificação psicomotora

26.
(CONCURSO MAURITI/2018) Em
relação ao tratamento da esquizofrenia,
podemos afirmar que:

A) Tentativas de suicídio anteriores

A) Os antipsicóticos típicos têm ação nos
receptores 5HT2A, e, por isso, evoluem
com menos sintomas extrapiramidais.

D) Transtorno

B) Sexo feminino
C) Comorbidades clínicas
por

uso

de

substâncias

psicoativas
E) Histórico de abuso físico e sexual

B) Os antipsicóticos típicos e de alta potência
apresentam mais efeitos anticolinérgicos do
que os de baixa potência.

29.
(CONCURSO MAURITI/2018) O
transtorno bipolar cursa com elevadas
taxas de morbidade e mortalidade e traz
prejuízos e custos significativos para seu
portador e para a sociedade. São fatores
associados com piora do curso deste
transtorno, EXCETO:

C) A clozapina é mais eficaz porque é mais
seletiva no seu antagonismo D2.
D) Pacientes em uso de antipsicóticos atípicos
devem ser frequentemente avaliados
clinicamente por conta dos riscos de
síndrome plurimetabólica.

A) Baixa adesão ao tratamento medicamentoso

E) A hiperprolactinemia associada ao uso de
antipsicóticos está relacionada o aumento
de dopamina na via mesocortical.

B) Comorbidades como TDAH e ansiedade
C) alto nível socioeconômico
D) eventos de vida negativos
E) sintomas psicóticos
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excitabilidade
complicações

30.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Julio, 58a, chega à UPA com alucinações
visuais,
agitação
psicomotora,
irritabilidade, tremores grosseiros e
insônia. Teve uma crise convulsiva há 4
horas. Nega epilepsia ou outras
comorbidades clínicas. Está há 2 dias
sem uso de álcool. Segundo a filha, após a
morte da esposa, há cerca de 2 anos,
passou a ficar mais isolado, triste,
chorando com facilidade, desinteressado
pelas atividades antes prazerosas. Nega
episódios depressivos ou de euforia
prévios. Desde então, vem aumentando a
quantidade de álcool ingerida, sempre
perdendo o controle quando sai para
beber. Relata que, sempre que pára a
libação alcóolica, apresenta sintomas
semelhantes, mas este episódio foi o mais
grave.

cerebral

e

evitar

31.
(CONCURSO MAURITI/2018) O
transtorno
obsessivo-compulsivo
apresenta
uma
prevalência
de
aproximadamente 2% ao longo da vida.
Com base no DSM-5, são características
deste transtorno:
A) Compulsões
são
comportamentos
repetitivos ou atos mentais sem objetivos
específicos.
B) Obsessões se caracterizam apenas por
pensamentos.
C) As compulsões nunca chegam a um grau de
serem de excessivas.
D) O indivíduo não tenta ignorar ou suprimir
os pensamentos intrusivos.

A partir do caso acima, assinale a
afirmativa incorreta quanto à condução
deste caso.

E) Crianças pequenas podem não ser capazes
de
enunciar
os
objetivos
desses
comportamentos ou atos mentais.

A) Deve-se fazer uso de clorpromazina e
prometazina IM para controlar os sintomas
psicóticos
e
diminuir
a
agitação
psicomotora.

32.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Sobre o Transtorno do Pânico (TP),
assinale a alternativa correta.

B) É recomendável começar tiamina 100mg
IM para evitar a síndrome de Wernicke.

A) Está sempre associado com agorafobia.

C) Para tratar a patologia dual, iniciar o uso de
um antidepressivo.

B) Os antipsicóticos atípicos, em baixas doses,
constituem o tratamento de primeira
escolha para o TP.

D) Mesmo que o paciente negue comorbidades
clínicas, faz-se necessário avaliação clínica
e laboratorial.

C) Há poucas evidências da importância da
psicoterapia para este transtorno.

E) Iniciar
benzodiazepínicos
(preferencialmente o lorazepam até
12mg/dia) a fim de diminuir a

D) O tratamento mais eficaz é a associação de
psicoterapia com psicofármacos.
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E) É raro a ocorrência de ataques de pânico
que não sejam relacionados ao TP.

35.
(CONCURSO MAURITI/2018) Os
transtornos de personalidade se referem
a um grupo de condições psiquiátricas
relacionadas ao desenvolvimento. Sobre
as características desses transtornos,
assinale a afirmativa correta.

33.
(CONCURSO MAURITI/2018) A
internação
de
adolescente
com
transtornos alimentares (anorexia ou
bulimia) é indicada quando:

A) São igualmente distribuídos entre homens e
mulheres, inclusive o transtorno de
personalidade antissocial.

A) perda de peso igual a 15%.
B) ideação suicida sem suporte social.

B) Caracterizam-se por um padrão de
comportamento estável, relacionado à
intensificação de padrões culturais e que
estão podem ser diagnosticaos desde a
infância.

C) alteração na mineralização óssea.
D) corrosão do esmalte dentário.
E) amenorréia

de

pelo

menos

3

ciclos

menstruais consecutivos

C) Os transtornos do grupo A, pelo DSM-5,
apresentam
comportamentos
de
impulsividade, falta de empatia, violação e
desrespeito às leis e aos direitos dos outros.

34.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Homem, 50a, gerente de banco, sofreu
assalto seguido de sequestro dos
familiares. Um ano após o ocorrido,
ainda apresenta-se tenso, sobressaltado,
com lembranças frequentes daqueles
momentos, sem conseguir voltar ao local
de trabalho onde ocorreu o evento. Qual
o tratamento mais indicado:
A) Inibidor seletivo de receptação
serotonina e benzodiazepínicos

D) Preocupações exageradas e grande apreço
pelas regras, organização e controle
caracterizam o transtorno de personalidade
evitativa.
E) A presença de distorções perceptivas é um
dos fatores que diferenciam o transtorno de
personalidade esquizotípica do transtorno
de personalidade esquizóide.

de
36.
(CONCURSO MAURITI/2018) Nos
transtornos da sexualidade e do
funcionamento
sexual,
o
termo
voyeurismo refere-se a:

B) Antipsicóticos e Benzodizepínicos
C) Carbonato de Lítio e Antipsicóticos
D) Inibidor Seletivo de Recaptação
Serotonia e Carbonato de Lítio

A) impulsos ou fantasias sexuais atípicos que
causam sofrimento ou prejuízo ao indivíduo
ou, eventualmente, a outrem.

de

E) Tricíclico e Carbonato de Lítio

B) tendência persistente a expor os genitais em
lugares públicos com intuito de excitação
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C) insatisfação com o próprio sexo biológico e
persistente identificação com o sexo oposto.

Transtornos Mentais - DSM-5 e a
medicação de primeira escolha para o
caso é:

D) observação rotineira de pessoas em
atividade sexual ou se despindo, o que leva
à excitação e à masturbação.
E) atração por determinada parte do corpo do
parceiro e não pelo todo.

A) transtorno de ansiedade; benzodiazepínicos
B) transtorno
tricíclicos

de

oposição

C) transtorno de déficit de
hiperatividade; metilfenidato

37.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Paciente com acatisia não tem indicação
de uso de:

desafiante;

atenção

e

D) transtorno depressivo; fluoxetina
E) transtorno psicóticos; risperidona

A) Biperideno
B) Propranolol
39.
(CONCURSO MAURITI/2018) São
fatores de risco paras Síndrome
Demenciais, exceto:

C) Clonazepam
D) Clonidina
E) Diazepam

A) Sexo feminino
B) Uso de AINE
38.
(CONCURSO MAURITI/2018) Um
menino de 7 anos de idade vem
apresentando notas baixas na escola em
decorrência
de
dificuldade
de
permanecer sentado durante a aula. Não
termina suas atividades, é desorganizado
com os seus pertences e briga
frequentemente com os colegas. Em casa,
está sempre se mexendo, fala demais e
interrompe os adultos. Os pais dizem que
não se concentra para assistir os
desenhos e, por vezes, parece que não os
escuta. Os sintomas observados ocorrem
há cerca de um ano e ele não está em uso
de medicação nem apresenta uma doença
clínica.

C) Terapia de reposição estrogênica
D) Uso de estatinas
E) Tabagismo

40.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
J.A.S., 20 anos de idade, comemorava
haver sido aprovado no vestibular, tendo,
na festa de comemoração, ingerido mais
bebida alcoólica do que costumava fazer.
Apresentou
quadro
de
agitação
psicomotora, aos gritos, chegando a
tentar agredir os colegas de farra. Foi
levado pelos amigos a um Serviço de
Emergência. Houve piora do quadro, e a
não-aceitação
da
abordagem
dos
profissionais que o atendiam. Frente a

O provável diagnóstico conforme o
Manual Diagnóstico e Estatístico de
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A) Sertralina

este quadro, qual das atitudes abaixo
deveria ser tomada?

B) Fluoxetina

A) Realizar contenção mecânica e administrar
haloperidol por via intramuscular.

C) Citalopram

B) Realizar contenção mecânica e administrar
benzodiazepínico por via intramuscular.

E) Fluvoxamina

C) Encaminhar
para
sua
residência,
aconselhando tomar benzodiazepínico VO,
administrar café forte e bastante líquido, até
passar a intoxicação.

43.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Paciente do sexo feminino, 27 anos,
atendida
ambulatorialmente
com
diagnóstico de transtorno do pânico e
epilepsia de longa data. Estava em uso de
Fenitoína e foi associado Sertralina
50mg/dia e clonazepam 0,5mg/dia.
Evoluiu com remissão dos ataques de
pânico. No entanto, retorna ao serviço 3
meses depois referindo recidiva dos
ataques de pânico. Refere que a
medicação anticonvulsivante havia sido
trocada por carbamazepina um mês
atrás. Qual a hipótese mais provável?

D) Paroxetina

D) Aplicar haloperidol e benzodiazepínico por
via intramuscular, repetindo as aplicações
por via intravenosa cerca de 1 hora após,
caso não haja melhora. Repetir as
aplicações a cada 2 horas, até a sedação.
E) Realizar contenção mecânica, administrar
clorpromazina e prometazina por via
intramuscular.

41.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Alguns antidepressivos e antipsicóticos
apresentam efeito anticolinérgico que se
caracteriza pelos seguintes sintomas
abaixo, exceto:

A) Crises

A) Constipação

D) Subdosagem da Sertralina

B) Taquicardia

E) Tolerância ao benzodiazepínico

parciais

complexas

com

sintomatologia autonômica
B) Indução enzimática pela carbamazepina
C) Hipotensão postural

C) Boca seca
D) Visão turva

44.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Sobre o uso de psicotrópicos na gestação
e amamentação, assinale a opção correta.

E) Retenção urinária

A) O uso de paroxetina deve ser evitado no
primeiro trimestre de gestação devido ao
maior risco de má formação cardíaca no
feto.

42.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Entre os Inibidores Seletivos de
Recaptação de Serotonina, apresentam
menos efeitos na função sexual:
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B) O efeito teratogênico do valproato ocorre
tardiamente, entre a 24a e a 26a semanas.

C) modo de produzir saúde em que duas ou
mais equipes, num processo de construção
compartilhada, criam uma proposta de
intervenção pedagógico-terapêutica.

C) Riscos como abortamento, malformações,
toxicidade
neonatal
e
sequelas
neurocomportamentais contraindicam o uso
de psicotrópicos na gestação.

D) quando a equipe de saúde mental promove
grupos terapêuticos na unidade básica de
saúde.

D) Na amamentação, a fluoxetina, por
apresentar meia-vida mais curta e menor
concentração no leite, deve ser o
antidepressivo de escolha.

E) atividade de prevenção e promoção de
saúde realizada pela equipe de saúde
mental.

E) O Carbonato de Lítio gera riscos durantes a
gestação, mas, por não ser excretado no
leite materno, é seguro durante a
amamentação.

47.
(CONCURSO MAURITI/2018) Estima-se
que ao menos um em cada três pacientes
fume. Impõe-se, portanto, a abordagem
do tabagismo na rotina de trabalho de
todos os profissionais de saúde,
independente de sua especialidade. Desde
que não haja contraindicações, como
deve ser o tratamento do transtorno
mental por uso de tabaco:

45.
(CONCURSO MAURITI/2018) Na
avaliação da imputabilidade penal em
infratores com transtornos mentais, a
legislação penal brasileira utiliza o
critério:

A) Terapia substitutiva e antidepressivos
B) Terapia substitutiva e antipsicóticos

A) Biológico

C) apenas antidepressivos

B) Psicanalítico

D) apenas antipsicóticos

C) Biopsicossocial

E) apenas benzodiazepínicos

D) Aquiliano
E) Biopsicológico

48.
(CONCURSO MAURITI/2018) O
tratamento do transtorno bipolar (TB) é
considerado um desafio na clínica
psiquiátrica. Sobre essa questão, assinale
a resposta CORRETA:

46.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Sobre o matriciamento, temos:
A) ocorre quando o médico da unidade básica
de saúde encaminha o paciente para o
psiquiatra do CAPS.

A) A associação de antidepressivos e
antipsicóticos é recomendada no TB, exceto
a combinação fluoxetina-olanzapina.

B) atendimento pelo psiquiatra dos pacientes
de um território na unidade básica de saúde
correspondente.
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B) A monoterapia com topiramato ou
gabapentina não é recomendada para o
tratamento da mania aguda.

E) Transtorno
obsessivo-compulsivo;
clomipramina e antipsicótico em baixas
doses.

C) Após a introdução dos inibidores seletivos
de recaptação de serotonina, o tratamento
do TB não apresenta mais dificuldades.

50.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Assinale a alternativa incorreta em
relação
à
psicofarmacologia
dos
ansiolíticos.

D) Não há indicação de eletroconvulsoterapia
para o tratamento do transtorno bipolar.

A) Entre as vantagens do clonazepam sobre o
alprazolam encontra-se um menor risco de
desenvolver fenômenos de supressão menos
graves.

E) O lítio, apesar de não ser consenso em
monoterapia no tratamento da depressão
bipolar, pode ser usado por sua propriedade
antissuicídio.

B) O alprazolam é o benzodiazepínico mais
importante no tratamento do transtorno
misto de ansiedade e depressão.

49.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Paciente na faixa dos 27 anos
experimentou crise repentina com
hiperventilação, taquicardia, sensação de
morte iminente, percepção de que irá
perder o controle sobre si mesmo. Foi
levado ao pronto-socorro cardiológico,
que nada constatou em área cardíaca. O
diagnóstico mais provável e a melhor
proposta terapêutica é:

C) O clonazepam e o alprazolam são eficazes
no transtorno do pânico com e sem
agorafobia e fobia social.
D) A buspirona é um ansiolítico não
benzodiazepínico que apresenta potencial
de abuso menor que os benzodiazepínicos.
E) Os benzodiazepínicos clordiazepóxido,
diazepam, clobazam e clonazepam são mais
utilizados como ansiolíticos por serem
medicação de meia vida curta.

A) Transtorno de ansiedade generalizada;
Diazepam associado à psicanálise
B) Transtorno
depressivo
recorrente;
Antidepressivo e benzodiazepínico
C) Esquizofrenia
atípico

paranóide;

antipsicótico

D) Transtorno do pânico; antidepressivo,
benzodiazepínico e terapia cognitivocomportamental.
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