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EXAME 2018 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 
das provas e das normas que regem Exame AMRIGS, ACM e AMMS.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 
devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente, com tinta 
azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 
qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão 
do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 30 (trinta) questões; 

- refere-se ao(s) pré-requisito(s) da(s) especialidade(s) para o qual realizou a inscrição; 

4. Cada questão oferece 4 (quatro) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C e D, 
sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 
preenchimento da grade de respostas. 

8. Os candidatos que deixarem o local de provas antes do tempo previsto poderão levar consigo a 
capa da prova, que contém, no verso, um espaço para anotação dos gabaritos. Será disponibilizado no 
site da AMRIGS, ACM e AMMS a prova padrão. 

9. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

10. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar 
a Ata de Prova. 

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 
Execução. 

 

Boa prova! 

 

7. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala a Grade de Respostas devidamente
 preenchida, a Pesquisa de Satisfação e a Prova, caso deixe o local de prova antes das 2h de início da
 prova. 
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Espaço para anotação dos gabaritos 

 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

          

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

          

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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PRÉ-REQUISITO: PSIQUIATRIA 

QUESTÃO 01 – Os conceitos de “mãe suficientemente boa”, “preocupação materna primária” e de 

“falso e verdadeiro self” foram desenvolvidos e estão associados a qual dos autores abaixo? 

 

A) Anna Freud. 

B) Donald Winnicott. 

C) Jean Piaget. 

D) Margaret Mahler. 

 

 

QUESTÃO 02 – Analise as assertivas abaixo em relação ao Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH): 

 

I. Estudos populacionais sugerem que o TDAH ocorre na maioria das culturas em cerca de 5% dos 

adultos.  

II. O TDAH é mais frequente no sexo masculino do que no sexo feminino na população em geral. 

III. Um dos critérios diagnósticos, segundo o DSM-5, é que os sintomas de desatenção e 

hiperatividade já devem estar presentes antes dos 12 anos. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas II e III. 

D) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 03 – Em relação aos transtornos de tique, analise as assertivas abaixo: 

 

I. O sexo masculino costuma ser mais afetado do que o feminino.  

II. O início dos tiques costuma ocorrer entre os 10 e 12 anos. 

III. O tratamento de primeira escolha são os antipsicóticos de baixa potência.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas II e III. 

D) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 04 – Em relação aos transtornos delirantes, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) Na síndrome de Capgras, há a crença de que uma pessoa familiar foi substituída por um 

impostor.  

B) A prevalência, ao longo da vida, de um transtorno delirante foi estimada em 0,2% da população e 

o subtipo persecutório é o mais frequente.  

C) Pacientes com delírios persecutórios, somáticos e eróticos costumam ter pior prognóstico do que 

aqueles com delírios de grandeza ou ciúme.  

D) Sexo feminino, início antes dos 30 anos e início súbito são considerados fatores de bom 

prognóstico.  

 

 

QUESTÃO 05 – O transtorno de Tourette compartilha fatores de suscetibilidade, tanto genéticos 

quanto não genéticos, principalmente com qual dos transtornos abaixo? 

 

A) Transtorno de ansiedade generalizada. 

B) Transtorno do pânico. 

C) Transtorno obsessivo-compulsivo. 

D) Transtorno de ansiedade social. 
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PRÉ-REQUISITO: PSIQUIATRIA 

QUESTÃO 06 – Em relação ao transtorno bipolar tipo II, analise as assertivas abaixo: 
 

I. A idade média de início do transtorno bipolar tipo II costuma ser mais tarde em relação ao 

transtorno bipolar tipo I e mais cedo em relação ao transtorno depressivo maior. 

II. Não há diferenças significativas entre as prevalências de tentativas de suicídio no transtorno 

bipolar tipo II e no transtorno bipolar tipo I. 

III. Um episódio hipomaníaco se caracteriza por um período distinto de humor anormal e 

persistentemente elevado, expansivo, ou irritável, e aumento anormal e persistente de atividade 

ou energia, com duração de pelo menos sete dias consecutivos e presente na maior parte do 

dia, quase todos os dias. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas II e III. 

D) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 07 – Em relação ao Transtorno Disruptivo da Desregulação do Humor (TDDH), analise as 

assertivas abaixo: 
 

I. O TDDH foi uma entidade diagnóstica incluída pela primeira vez na quarta edição do Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV) para abranger crianças cujos 

sintomas característicos consistem em irritabilidade crônica grave e explosões de raiva.   

II. Para satisfazer os critérios diagnósticos do TDDH, os sintomas principais devem estar presentes 

por pelo menos 12 meses. 

III. Estudos longitudinais demonstram que crianças com irritabilidade crônica grave apresentam 

mais risco de desenvolverem transtornos depressivos e de ansiedade do que desenvolverem 

transtorno bipolar.  
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas II e III. 

D) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 08 – Uma mulher de 35 anos com transtorno bipolar vem para uma consulta 

ambulatorial dois meses após internação por um episódio maníaco. Apresenta-se eutímica e 

retomou suas atividades laborativas, porém queixa-se de tremores afetando principalmente suas 

mãos. Qual dos medicamentos abaixo é provavelmente responsável pelos tremores da paciente? 
 

A) Carbamazepina. 

B) Gabapentina. 

C) Risperidona. 

D) Lítio. 
 

 

QUESTÃO 09 – Em relação à discinesia tardia, analise as assertivas abaixo: 
 

I. Movimentos periorais são os mais comuns e incluem movimentos bruscos de torção e protrusão 

de língua, movimentos mastigatórios laterais da mandíbula, contração dos lábios e caretas.  

II. Mulheres são mais propensas a ser afetadas do que homens.  

III. A clozapina deve ser evitada no tratamento da discinesia tardia.  
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas II e III. 

D) I, II e III. 
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PRÉ-REQUISITO: PSIQUIATRIA 

QUESTÃO 10 – John Bowlby foi um psiquiatra e psicanalista inglês cujo nome está associado a qual 

dos conceitos abaixo? 

 

A) Teoria da Separação-Individuação. 

B) Teoria das Relações Objetais. 

C) Teoria do Apego. 

D) Desenvolvimento Emocional Primitivo. 

 

 

QUESTÃO 11 – Em relação ao Transtorno de Personalidade Borderline (TPB), analise as assertivas 

abaixo: 

 

I. A prevalência é em torno de 1 a 2% da população geral e acomete duas vezes mais mulheres 

do que homens.  

II. As características principais desse transtorno de personalidade são: autoestima variável e 

vulnerável, com tentativas de regulação por meio da busca de atenção e aprovação, 

grandiosidade declarada ou encoberta, ideação suicida crônica e comportamento 

automutilatório. 

III. A terapia comportamental dialética mostrou-se claramente superior à psicoterapia focada na 

transferência e à terapia de mentalização no tratamento do TPB. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas II e III. 

D) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 12 – Em relação aos transtornos de ansiedade, analise as assertivas abaixo: 

 

I. O transtorno do pânico é uma ocorrência rara em crianças abaixo de 12 anos. 

II. A síndrome de Taijin Kyofusho costuma estar associada ao transtorno de ansiedade social.  

III. Crianças e adolescentes com transtornos de ansiedade respondem melhor aos ISRSs do que 

crianças e adolescentes com transtorno depressivo maior. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas II e III. 

D) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 13 – Em relação à clozapina, analise as assertivas abaixo: 

 

I. Por induzir o citocromo P450 1A2 (CYP 1A2), o cigarro diminui de forma significativa os níveis 

de clozapina.  

II. A associação da clozapina com convulsões não é dose-dependente. 

III. Em função do risco de agranulocitose, que ocorre em cerca de 3% dos pacientes que utilizam 

clozapina e que eventualmente pode ser até fatal, é necessário um controle hematológico 

periódico ao longo do tratamento.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas II e III. 

D) I, II e III. 
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PRÉ-REQUISITO: PSIQUIATRIA 

QUESTÃO 14 – Um aumento dos níveis séricos do lítio seria encontrado na associação com todas 

as medicações abaixo, EXCETO com: 

 

A) Ibuprofeno. 

B) Furosemida. 

C) Indometacina. 

D) Teofilina. 

 

 

QUESTÃO 15 – Em relação ao Transtorno Obsessivo-compulsivo (TOC), analise as assertivas 

abaixo: 

 

I. A apresentação do TOC costuma ser heterogênea e apresentar diversos padrões de sintomas. O 

padrão sintomático mais comum é uma obsessão de contaminação, seguida de lavagem ou 

acompanhada de evitação do objeto que se presume contaminado.  

II. Na idade adulta, mulheres apresentam uma prevalência duas a três vezes maior do que a 

encontrada em homens. 

III. Em geral, as doses dos antidepressivos utilizados no tratamento do TOC costumam ser menores 

do que as doses utilizadas no tratamento da depressão maior.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas II e III. 

D) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 16 – O lítio é uma medicação bastante eficaz e com comprovados efeitos antissuicidas. 

No entanto, apresenta alguns efeitos colaterais que devem ser monitorados pelo médico que o 

prescreve. A seguir, assinale a alternativa que INCORRETAMENTE descreve um desses efeitos 

colaterais. 

 

A) Os efeitos cardíacos do lítio assemelham-se aos de hipercalemia no ECG.  

B) A apresentação com menor probabilidade de causar diarreia é o citrato de lítio. 

C) O tremor induzido pelo lítio pode ser reduzido, por exemplo, por meio da divisão da dose diária, 

do uso de fórmula de liberação sustentada e/ou por diminuição da ingesta de cafeína. 

D) O efeito renal adverso mais comum causado pelo lítio é a poliúria com polidipsia secundária. 

 

 

QUESTÃO 17 – O tratamento psicofarmacológico é uma das pedras fundamentais da psiquiatria 

contemporânea. Portanto, princípios gerais de psicofarmacologia são conhecimentos essenciais para 

o psiquiatra. Abaixo, assinale a alternativa INCORRETA sobre alguns desses princípios.  

  

A) Alguns dos efeitos colaterais mais comuns dos antidepressivos tricíclicos são causados pelo 

bloqueio dos receptores muscarínicos de acetilcolina ou de receptores de histamina 2.  

B) Explicações de como os psicofármacos funcionam, basicamente a partir de elementos sinápticos, 

representam uma supersimplificação de uma série complexa de eventos.  

C) Os efeitos clínicos dos medicamentos são mais bem compreendidos em termos de 

farmacocinética que descreve o que o fármaco faz com o corpo e da farmacodinâmica que 

descreve o que o corpo faz com o fármaco.  

D) O índice terapêutico é uma medida relativa de toxicidade ou segurança de um fármaco e é 

definido como a razão entre a mediana da dose tóxica e a mediana da dose efetiva.  
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PRÉ-REQUISITO: PSIQUIATRIA 

QUESTÃO 18 – Via de regra, quanto mais subitamente um fármaco for descontinuado, e mais 

breve for sua meia-vida de eliminação, maior a probabilidade de que sintomas de abstinência 

significativos ocorram. Abaixo, são listados alguns psicofármacos, assinale aquele que possui menor 

possibilidade de indução de abstinência pós-retirada. 
 

A) Alprazolam. 

B) Triazolam. 

C) Venlafaxina. 

D) Fluoxetina. 
 

 

QUESTÃO 19 – A população idosa necessita de cuidados especiais ao serem prescritos 

psicofármacos. Analise as assertivas abaixo que se referem à prescrição de psicofármacos em 

idosos:  
 

I. Os psicofármacos podem ter uma relação causal com quedas em idoso. A descontinuação 

desses medicamentos resulta em uma redução em quedas.  

II. Mudanças na depuração renal e no metabolismo hepático relacionadas à idade sugerem ser 

importante adotar uma postura conservadora ao iniciar as doses de uma medicação.  

III. Fármacos que causam prejuízo cognitivo, como benzodiazepínicos e anticolinérgicos, podem 

imitar ou exacerbar sintomas de demência. 

IV. A síndrome de secreção inapropriada de hormônio antidiurético associada aos inibidores 

seletivos da receptação de serotonina e à hiponatremia relacionada à oxcarbazepina, por 

exemplo, ocorrem com mais frequência em pacientes mais idosos.  
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I, III e IV. 

D) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 20 – Os agentes antagonistas dos receptores B-adrenergicos têm sido utilizados em 

psiquiatria com diversas indicações terapêuticas. A seguir, assinale a única opção INCORRETA sobre 

o uso terapêutico desses agentes em psiquiatria.  
 

A) Transtornos de ansiedade.   

B) Tremor induzido por lítio.   

C) Acatisia aguda induzida por antipsicótico.  

D) Disfunção erétil. 
 

 

QUESTÃO 21 – Em relação ao uso de anticonvulsivantes em transtornos psiquiátricos, analise as 

seguintes assertivas e assinale V, se verdadeiras, ou F, falsas. 
 

(  ) Grande parte da gabapentina circula no sangue sem ligações e não é metabolizada de forma 

considerável em seres humanos. Sua eliminação inalterada ocorre por excreção hepática.  

(  ) O topiramato tem sido usado na prevenção de enxaquecas, interrupção do tabagismo, 

síndromes dolorosas, transtorno de estresse pós-traumático e tremor essencial.  

(  ) Os efeitos adversos mais comuns com o topiramato incluem parestesias, perda de peso, 

sonolência, anorexia, tonturas e problemas de memória.  

(  ) O benefício da pregabalina foi verificado para alguns pacientes com transtorno de ansiedade 

generalizada.  

(  ) A pregabalina possui grande ligação a proteínas plasmáticas e deve ser necessária a redução da 

sua dose em pacientes com disfunção hepática.  
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – F – V – F. 

B) V – F – F – F – V. 

C) F – F – V – F – V. 

D) F – V – V – V – F. 
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PRÉ-REQUISITO: PSIQUIATRIA 

QUESTÃO 22 – Sobre os Transtornos de movimento induzidos por medicamentos, analise as 

seguintes assertivas:  

 

I. Sintomas de parkinsonismo induzido por neuroléptico e parkinsonismo induzido por outros 

medicamentos incluem rigidez muscular, rigidez da roda denteada, marcha arrastada, postura 

curvada e sialorreia.  

II. A síndrome neuroléptica maligna é uma complicação potencialmente letal, na qual as mulheres 

são afetadas em maior frequência do que os homens, que pode ocorrer a qualquer momento 

durante o curso do tratamento com antipsicóticos.  

III. Embora seja mais comum com as doses intramusculares de antipsicóticos de alta potência, a 

distonia aguda pode ocorrer com qualquer antipsicótico.  

IV. A discinesia tardia é um efeito retardado de antipsicóticos e raras vezes ocorre antes de seis 

meses de tratamento. Consiste em movimentos coreoatetóicos irregulares, involuntários e 

anormais dos músculos da cabeça, dos membros e do tronco.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e IV. 

C) Apenas III e IV. 

D) Apenas I, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 23 – Qual dos antidepressivos abaixo teria um perfil benéfico para um paciente 

deprimido com características melancólicas, como insônia, perda de peso e agitação? 

 

A) Fluoxetina.  

B) Sertralina.  

C) Bupropiona. 

D) Mirtazapina.  

 

 

QUESTÃO 24 – Em 1944, Hans Asperger, um médico austríaco, descreveu uma síndrome que 

chamou de “psicopatia autista”.  A seguir, assinale a alternativa que descreve de forma INCORRETA 

o Transtorno de Asperger.  

 

A) Possui uma etiologia complexa que inclui contribuição genética e fatores ambientais e perinatais 

potenciais.  

B) A presença de interesses e de padrões de comportamentos restritos é comum; porém, quando 

forem sutis, podem não ser identificados de imediato. 

C) O diagnóstico diferencial inclui os transtornos de ansiedade social, obsessivo-compulsivo e de 

personalidade esquizoide.  

D) Crianças com esse transtorno são pouco verbais e apresentam dificuldades acadêmicas.  

 

 

QUESTÃO 25 – Dados sugerem que a prevalência desse transtorno de personalidade seja de 2 a 

4% da população em geral. Indivíduos com esse transtorno raramente buscam tratamento por si 

mesmos. Ao serem encaminhados para tratamento por um cônjuge ou empregador, conseguem se 

recompor e demonstrar falta de sofrimento. Em amostras clínicas, o transtorno é diagnosticado com 

maior frequência em homens do que em mulheres. A descrição de refere a que transtorno de 

personalidade? 

 

A) Esquizoide. 

B) Esquizotípica. 

C) Paranoide. 

D) Antissocial. 
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PRÉ-REQUISITO: PSIQUIATRIA 

QUESTÃO 26 – Sobre o Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), analise as assertivas abaixo: 

 

I. O TAG é uma condição incomum e a proporção de mulheres para homens é de 

aproximadamente 2:1.   

II. A maioria dos pacientes com esse transtorno relata apresentar estados ansiosos desde que 

podem se lembrar.  

III. Apenas um terço dos pacientes com TAG procura tratamento psiquiátrico. Muitos acabam por ir 

a clínicos gerais, cardiologistas, pneumologistas ou gastroenterologistas.  

IV. As principais abordagens psicoterápicas para o TAG são a cognitivo-comportamental, a de apoio 

e a de orientação analítica.   

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas IV. 

B) Apenas II e III. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 27 – O aspecto mais característico da distimia é a presença de um humor deprimido que 

dura a maior parte do dia e está presente quase continuamente. Em relação ao transtorno distímico, 

analise as seguintes assertivas e assinale V, se verdadeiras, ou F, falsas. 

 

(  ) A distimia é mais comum entre aqueles que possuem parentes em primeiro grau com 

Transtorno Depressivo Maior (TDM).  

(  ) A redução da latência do sono REM e o aumento de sua densidade são dois marcadores de 

estado de depressão no TDM que também ocorrem em uma proporção significativa de pacientes 

distímicos.  

(  ) Pacientes com distimia não costumam satisfazer os critérios para um transtorno relacionado ao 

uso de substâncias. 

(  ) Estima-se que apenas 10% dos pacientes com TDM também satisfaçam os critérios para 

distimia. 

(  ) Em geral, os dados indicam que os inibidores da receptação da serotonina, a venlafaxina e a 

bupropiona são tratamentos eficazes para pacientes distímicos.  

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) F – V – V – F – V. 

B) V – V – F – F – V. 

C) V – F – F – V – F. 

D) F – F – V – V – F. 

 

 

QUESTÃO 28 – Em relação à esquizofrenia, assinale a alternativa correta. 

 

A) O curso clássico da esquizofrenia é de estabilidade sintomatológica e deterioro, sem exacerbações 

e remissões.  

B) Os dados disponíveis indicam que os pacientes com esquizofrenia apresentam maior 

probabilidade de cometer homicídios do que a população geral.  

C) O suicídio é a principal causa de morte prematura entre pessoas com esquizofrenia.  

D) A psicoterapia cognitivo-comportamental não tem sido utilizada no tratamento da esquizofrenia 

uma vez que não tem revelado bons resultados em melhorar as distorções cognitivas comuns 

nesses pacientes.  
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QUESTÃO 29 – O curso típico dessa modalidade de psicoterapia é de 12 a 20 sessões ao longo de 

um período de 4 ou 5 meses. Essa psicoterapia desenvolve-se em três etapas definidas: 1) A fase 

inicial em que é identificada a área-problema que será alvo do tratamento; 2) A fase intermediária 

em que se trabalha a área problemática e 3) A fase de terminação que se concentra em consolidar 

os ganhos obtidos durante o tratamento. As áreas problemáticas são, ainda, identificadas como: 1) 

luto e perda; 2) transição de papeis; 3) disputa de papeis e 4) déficits. A descrição se refere a que 

modalidade de tratamento psicoterápico? 

 

A) Terapia comportamental dialética. 

B) Terapia cognitivo-comportamental. 

C) Psicoterapia narrativa. 

D) Terapia interpessoal. 

 

 

QUESTÃO 30 – Em cada fase do desenvolvimento libidinal, componentes específicos dos impulsos 

evocam defesas do ego características. Os mecanismos de defesa podem ser agrupados de forma 

hierárquica de acordo com o grau relativo de maturidade. Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, 

associando algumas descrições desses mecanismos ao nome desses mecanismos de defesa. 

 

Coluna 1 

1. Introjeção. 

2. Negação. 

3. Repressão. 

4. Formação reativa. 

5. Ascetismo. 

 

Coluna 2 

(  ) Afeta a percepção da realidade externa, mais do que a da realidade interna.  

(  ) Se o objeto for perdido, esse mecanismo de defesa anula ou nega a perda assumindo as suas 

características, de certo modo preservando o objeto. 

(  ) Esse mecanismo de defesa administra os impulsos inaceitáveis, permitindo a sua expressão na 

forma antitética. 

(  ) Esse mecanismo de defesa é direcionado contra todo o prazer “básico” percebido de modo 

consciente e a gratificação, portanto, é derivada da renúncia.  

(  ) Consiste em expelir ou retirar da consciência uma ideia ou um sentimento.  

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 2 – 1 – 4 – 5 – 3. 

B) 2 – 1 – 4 – 3 – 5. 

C) 1 – 2 – 3 – 5 – 4. 

D) 1 – 2 – 5 – 4 – 3. 

 

 


