Prova tipo B
Candidato:_______________________________________________________ Nº Inscrição:__________

QUESTÃO 01:
Um homem de 39 anos, casado há 15, pai de dois filhos, começa a acreditar que a sua esposa está traindo-o,
depois que a mesma realizou uma viagem de trabalho com o seu chefe. Desde que voltou dessa viagem, M.
começou a bisbilhotar as gavetas e bolsas da esposa à procura de uma prova da traição. Toda vez que saem juntos,
tem certeza que os demais homens olham fixamente para a sua esposa e que eles sabem que é um homem traído.
Na entrevista diagnóstica, nega qualquer tipo de alucinação ou alteração significativa do humor. Apesar de todos
os argumentos da esposa e de familiares, ele persiste com o ciúme, situação que ocorre há pelo menos três meses.
Com base nessas informações sobre M., qual a hipótese diagnóstica sobre o caso, conforme as categorias
diagnósticas da CID-10?
a)
b)
c)
d)
e)

Transtorno fóbico-ansioso
Esquizofrenia simples
Transtorno delirante persistente
Transtorno esquizotípico
Transtorno obsessivo-compulsivo

QUESTÃO 02:
Com base na CID-10, qual das alternativas indica corretamente os sintomas fundamentais relativos aos
Transtornos Depressivos Recorrentes?
a)
b)
c)
d)
e)

Humor deprimido, Anedonia e Fatigabilidade
Apetite diminuído, Humor Deprimido, Idéias de culpa e inutilidade
Sono Perturbado, Apetite Diminuído, Auto-Estima e autoconfiança reduzidas
Sono Perturbado, Atenção e concentração diminuídas, Fatigabilidade
Anedonia, Idéias de culpa e inutilidade, Auto-Estima e autoconfiança reduzidas

QUESTÃO 03:
D. chega ao acolhimento do CETAD em busca de tratamento para o uso de cocaína. Decide procurar a
instituição depois do seguinte episódio: ter usado cocaína sem interrupção durante o último final de
semana e só parar quando começou a ver animais correndo pelas paredes. Pensou que o garfo que
comia tinha pernas e andava, diz ter perdido a noção do tempo e espaço, sem conseguir distinguir o que
sentia. Relata que os colegas tentavam falar com ela, mas por um momento não respondia, referindo
uma sensação de perplexidade. Afirma que depois que parou de usar essa substância, as sensações
cessaram em poucas horas e não retornaram. Nunca havia sentido nada parecido. De acordo com o
relato de D., é possível concluir que os sintomas apresentados são referentes a um quadro de:
a)
b)
c)
d)
e)

Esquizofrenia
Abstinência
Psicose tóxica
Psicose induzida pelo uso de substâncias psicoativas
Transtorno delirante

QUESTÃO 04:
Num serviço de atenção aos usuários de álcool e outras drogas, o acolhimento, enquanto porta de
entrada, configura-se como estratégia que melhor avalia o diagnóstico situacional de quem procura esse
tipo de instituição. Nesse momento, entende-se que alguns aspectos fundamentais devem ser
observados em uma entrevista com pacientes, a fim de formular uma hipótese diagnóstica e situacional
sobre o caso, para posterior encaminhamento. Caso você recebesse a incumbência de apresentar à sua
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equipe de trabalho tais aspectos, quais deles você destacaria como imprescindíveis numa entrevista
diagnóstica em psicopatologia?
a)
b)
c)
d)
e)

Queixa e demanda, história da doença atual, exame das funções psíquicas
Empatia, anamnese, exames clínicos
Psicodiagnóstico, teste psicológico projetivo, entrevista com a família
Atenção flutuante, transferência, associação livre
Espontaneidade, escuta, transtornos mentais.

QUESTÃO 05:
J. é um homem de 32 anos que foi levado pelos familiares ao CAPS. Segundo J., seus pensamentos estão
sendo tirados de sua cabeça e usados para criar uma novela da Globo. Tem certeza de que a Rede Globo
está envolvida, pois a mesma se comunica com ele por meio de um microchip que foi implantado em
seu cérebro. Refere ouvir os cochichos daqueles que roubam os seus pensamentos. Sente-se frustrado
por estarem tirando vantagem dele. Seus familiares comentam que desde quando estas idéias
começaram, J. tem ficado mais quieto, como se estivesse distante. De acordo com as informações sobre
J., qual a hipótese diagnóstica de acordo com a CID-10 que mais se aproxima da descrição acima.
a)
b)
c)
d)
e)

Transtorno delirante persistente
Esquizofrenia paranóide
Esquizofrenia hebefrênica
Transtorno bipolar tipo I, com sintomas psicóticos
Transtorno esquizoafetivo

QUESTÃO 06:
P., 16 anos, é trazido pela mãe ao CAPS, depois que ele começou a falar coisas estranhas, fora do
comum e a ter comportamentos incomuns. Diz ter surpreendido o filho no banheiro com o sabonete na
boca e que na hora ele não soube explicar o que fazia. Outro evento relatado foi quando P. começou a
falar que as pipas que empinava voaram para outro país, foram encontrar os “nezos”, diz. Passou a ouvir
vozes em sua cabeça, ordenando-lhe fazer coisas. Na entrevista, por diversas vezes, dava risadas
aleatórias, sem conexão com o conteúdo da sua fala. Apesar de continuar a freqüentar a escola, desde
que iniciaram tais sintomas, tem ficado cada vez mais sozinho e afastado dos amigos. A partir da leitura
do caso, indique quais foram os sintomas apresentados pelo paciente.
a)
b)
c)
d)
e)

Atos impulsivos, delírio de perseguição, automatismo mental, mania.
Atos bizarros, divulgação dos pensamentos, humor rebaixado, lentificação do pensamento
Autonegligência, despersonalização, descarrilamento dos pensamentos, desrealização
Maneirismos, alucinações visuais, alucinações auditivas, eco do pensamento.
Neologismo, alucinações auditivas, afeto inadequado, retraimento social.

QUESTÃO 07:
R. chega ao posto de saúde trazido pela mulher, pois chegou em casa vomitando e passando mal. No
atendimento, o enfermeiro constata que R. está com o nível de consciência alterado, demonstrando
agressividade e humor instável. Sua mulher relata que ele acabara de chegar em casa após dois dias sem
aparecer, afirmando ainda, que costumeiramente, ele chega embriagado após ir ao bar. Segundo a
descrição feita pelo enfermeiro do posto de saúde sobre o quadro de R., é possível concluir que ele
apresenta-se em um quadro de:
a)
b)
c)
d)

Tolerância
Abstinência ao álcool
Intoxicação alcoólica
Fissura
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e) Delirium tremens
QUESTÃO 08:
F. é internado em um centro de recuperação por sua família. Informa aos acolhedores do centro que usa
crack praticamente todos os dias, há cerca de um ano. É a primeira vez que aceita ir a um centro, após
muita insistência de sua família. Nos primeiros dias de internação sente uma ansiedade aguda,
inquietação constante. Não consegue ficar parado, além de sentir náuseas acompanhadas de tremores e
sudorese. A descrição feita por F. do que passou a sentir depois que chegou ao centro de recuperação
corresponde a que aspecto clínico dos quadros de uso de substâncias psicoativas?
a)
b)
c)
d)
e)

Transtorno de ansiedade generalizada
Episódio depressivo
Overdose
Síndrome de abstinência
Delirium

QUESTÃO 09:
P. diz que começou a usar crack há dois anos e que nos últimos meses usa até cinco pedras por dia.
Trabalha fazendo biscate no seu bairro e refere que, toda vez que pega em dinheiro, sente uma vontade
extrema para o consumo. Refere que mesmo sem pensar na droga, ao pegar no dinheiro, a primeira
coisa que lhe vem é em gastar com a droga. A descrição feita por P., do que sente quando pega em
dinheiro, é correlata a que aspecto clínico dos quadros de uso de substâncias psicoativas?
a)
b)
c)
d)
e)

Tolerância
Abstinência
Intoxicação
Abuso
Fissura

QUESTÃO 10:
Considere ainda o texto “Por que os Humanos usam drogas?” e marque a opção que melhor explica à
afirmativa: “Não são as drogas que fazem os humanos – já foi dito – mas são os humanos que fazem as
drogas” (NERY FILHO, A., 2011):

a) Desde a antiguidade o homem produz e utiliza substâncias psicoativas. Nesse sentido, são os
humanos que fazem as drogas.

b) O uso de Substâncias Psicoativas tem efeitos biopsicossociais que determinam o comportamento
humano, por isso os humanos usam drogas.

c) O encontro com as drogas foi a melhor saída encontrada pelos humanos para lidar com o
sofrimento determinado pela exclusão social.

d) O homem é um ser determinado pelo princípio do prazer, nesse sentido, não são as drogas que
fazem os humanos, mas os humanos encontram nas drogas uma possibilidade de prazer imediato
tão recorrente na modernidade.
e) Cada humano consumirá drogas na medida de suas necessidades subjetivas e sociais.
QUESTÃO 11:
“Nos últimos anos, sempre que sou solicitado a falar sobre drogas para algum grupo, os mais diferentes
(estudantes, profissionais da saúde, religiosos, professores, profissionais do direito, médicos e tantos
outros), tenho me valido de um expediente relativamente simples: solicito que respondam, sem assinar,
a esta pergunta aparentemente simples – por que os humanos usam drogas? Rapidamente percebi que
as respostas, independentemente da categoria, idade ou cultura, giravam sempre em torno de
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concepções verdadeiras, em sua maioria, mas descontextualizadas, explicitando certo saber comum,
quase banal para não dizer jornalístico”. (NERY FILHO, A. 2011, p.10)
Considere o texto “Por que os humanos usam drogas?” (NERY FILHO, A. 2011), que inclui o fragmento
destacado acima, e assinale qual afirmativa melhor responde a questão que o intitula:
a) Os humanos usam drogas porque são humanos e o uso de drogas é, e sempre será, uma questão
humana.
b) Os humanos usam drogas para fugir dos problemas, para não sentir dor, para não enfrentar a
realidade dura da vida.
c) Os humanos usam drogas por curiosidade, para fazer parte de grupos sociais, para fazer amigos.
d) Os humanos usam drogas para sentir prazer, em uma sociedade marcada pela dor.
e) Os humanos usam drogas porque são marcados pela miséria, pela exclusão, pela falta de acesso e
oportunidades de vida.
QUESTÃO 12:
Segundo Freud (1930), quais as três direções a partir das quais o sofrimento ameaça-nos, enquanto
humanos?
a)
b)
c)
d)
e)

O desprazer, a ausência de felicidade e o narcisismo.
O narcisismo, o erotismo e a ação no mundo.
A ilusão, a imaginação e o delírio.
O corpo, o mundo externo e o relacionamento com outros homens.
A religião, as substâncias tóxicas e a psicose.

QUESTÃO 13:
Freud afirma que “A vida, tal como a encontramos, é árdua demais para nós; proporciona-nos muitos
sofrimentos, decepções e tarefas impossíveis. A fim de suportá-la, não podemos dispensar as medidas
paliativas”. E, ao citar Theodor Fontane, “Não podemos passar sem construções auxiliares”, Freud
nomeia três medidas que podem funcionar como essas construções. Quais são essas medidas?
a)
b)
c)
d)
e)

Derivativos poderosos, satisfações substitutivas e substâncias tóxicas.
A religião, derivativos poderosos e substâncias tóxicas.
Satisfações substitutivas, ilusões e a arte.
A poesia, a arte e substâncias tóxicas.
Ilusões, religião e a arte.

QUESTÃO 14:
O entendimento sobre a felicidade, em Freud, passa pela seguinte afirmativa desse autor: “A felicidade,
no reduzido sentido em que a reconhecemos como possível, constitui um problema da economia da
libido do indivíduo. Não existe uma regra de ouro que se aplique a todos: todo homem tem de descobrir
por si mesmo de que modo específico ele pode ser salvo” (FREUD, 1930, p. 103). Segundo esse trecho e
seus conhecimentos sobre o texto do qual ele foi extraído, qual das alternativas abaixo melhor explicita
a idéia do autor:
a)
b)
c)
d)
e)

É impossível ao indivíduo alcançar a felicidade.
Cada indivíduo pode descobrir um modo particular com o qual ele encontre a felicidade.
Todo indivíduo deve encontrar uma salvação para si mesmo.
A felicidade é a salvação dos indivíduos.
A felicidade é um problema para economia libidinal de cada indivíduo.
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