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LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES: 

 
 

 

� Verifique, nos espaços devidos do CARTÃO-RESPOSTA, se o número de controle é o mesmo que 

está ao lado do seu nome na folha de chamada. Caso o número de controle não corresponda ao 

que está nessa folha, comunique imediatamente ao fiscal de prova. Não se esqueça de assinar 

seu nome no primeiro retângulo. 

� Marque as respostas das questões no CARTÃO-RASCUNHO, a fim de transcrevê-las, com caneta 

esferográfica preta, de ponta grossa, posteriormente, no CARTÃO-RESPOSTA. 

� Não pergunte nada ao fiscal, pois todas as instruções estão na prova. Lembre-se de que uma 

leitura competente é requisito essencial para a realização da prova. 

� Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO-RESPOSTA, para que ele não seja rejeitado pela 

leitora. 
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Língua�Portuguesa��

As questões de 01 a 08 deverão ser respondidas com base no texto abaixo: 

 
 

 

om as crianças aprendemos sempre. Mas 

quando elas adoecem, transformam-se em 

didatas ainda mais impressionantes. A 

perplexidade diante da doença, o temor do 

desconhecido e a confissão dos medos sem 

dissimulação enternecem este convívio. Não apenas 

pelo olho aceso no apelo desesperado por ajuda, 

mas pela incapacidade do médico de ser uma coisa 

só, sucumbindo à dualidade entre o técnico rigoroso 

e o resíduo instintivo de pai ou mãe que cada um de 

nós carrega, não importa a combinação dos 

cromossomas. 

Respeito a opinião dos que condenam 

o envolvimento afetivo nesta situação, sob o 

pretexto de que isso poderia comprometer a isenção 

do juízo médico, mas festejo, encantado, a legião 

dos que não conseguem evitar. 

O Bernardo nasceu com um defeito 

congênito, descoberto aos quatro anos de idade, 

depois de uma série de infecções pulmonares. Na 

noite anterior à cirurgia, rodeado de pais e avós, 

ouviu as explicações do que seria feito, tudo 

cuidadosamente elaborado para que chegasse ao 

seu nível de entendimento e sem gerar uma 

ansiedade desnecessária. Terminada a conversa, 

com o olhinho mais inocente, perguntou: “E você 

sabe fazer isso?” 

Como é impossível deixar de pensar 

que aquela figurinha miúda, enrolada no lençol, 

poderia ser um filho ou um neto, é fácil entender 

porque os pediatras de vocação são os médicos mais 

carinhosos. O exercício da doçura adoça as pessoas. 

O Wendel gastou mais da metade dos 

seus escassos 14 anos em internações complicadas, 

terapias intensivas de alto risco, longos períodos de 

respiração artificial e, depois de tudo, submeteu-se 

a um transplante duplo de pulmões. Como as placas 

de facilitação não acompanham sua trilha, fez uma 

complicação num dos brônquios implantados do 

doador, necessitando correção cirúrgica. 

Novamente no bloco cirúrgico, nos 

encontramos. Cumpridos os abraços e beijos, veio o 

comentário, com uma cara gorducha e séria. “Estou 

nas suas mãos.” Quando respondi, meio debochado: 

“Você sempre esteve!”. 

Ele completou : “Pois vê se não erra 

desta vez!”. 

Límpidos assim, nascemos. Uma pena 

que, ao longo da vida, preocupados em construir a 

blindagem para o convívio social, percamos muito 

dessa pureza original. 

 

*J.J. Camargo é cirurgião torácico e chefe do Setor de Transplantes da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre 

Caderno VIDA, Zero Hora, 31/03/2012 
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1 

O título do texto faz referência  
 

(a) à inocência característica das crianças. 

(b) à pureza dos que tratam com a saúde. 

(c) à candura dos pequenos doentes. 

(d) à debilidade de quem adoece. 

(e) à fragilidade dos médicos pediatras. 

2�

Das afirmações abaixo, 

 

I) Na linha 16, isso se refere a envolvimento 
afetivo. 

II) Na linha 25, seu se refere a do menino. 

III) Na linha 45, suas se refere a do médico. 

 
está(ao) correta(s) 
 
(a) apenas a I e a III. 

(b) a I, a II e a III. 

(c) apenas a II e a III. 

(d) apenas a III. 

(e) apenas a I. 

3�

O pressuposto instaurado no 2º período 
do texto é de que 

 
(a) somente a doença permite que aprendamos 

alguma coisa com as crianças. 

(b) as crianças sabem ensinar a si mesmas. 

(c) as crianças nos ensinam sempre. 

(d) as crianças são muito impressionáveis. 

(e) a capacidade das crianças em ensinar os adultos 

é surpreendente. 

4�

Na palavra incapacidade, o elemento in 
tem o mesmo sentido de  

 
(a) en, em entendimento. 

(b) i, em inocente. 

(c) des, em desnecessário. 

(d) in, em infecção. 

(e) trans, em transplante. 

5�

Das afirmações abaixo, 

 

I) O instinto maternal é inerente ao homem. 

II) Há alguns médicos que aprovam o envolvimento 

afetivo médico-paciente, e outros o condenam. 

III) Quanto maior for a afetividade do médico em 

relação ao paciente, menor será a possibilidade 

de cura. 

 
está(ao) correta(s), segundo o texto,  
 
(a) a I, a II e a III. 

(b) apenas a II e a III. 

(c) apenas a II. 

(d) apenas a I e a II. 

(e) apenas a III. 

6�

Das afirmações abaixo, 

 

I) Na linha 20, congênito poderia ser substituído, 

sem alteração de sentido, por congênere. 

II) Na linha 32, há um equívoco do autor na grafia 

da palavra porque, pois deveria ser grafada na 

forma por que. 

III) Na linha 38, o nexo Como estabelece uma 

relação de comparação. 

 
está(ão) correta(s) 
 
(a) apenas a I e a III. 

(b) apenas a II. 

(c) apenas a III. 

(d) apenas a I e a II. 

(e) apenas a I. 
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7�

A única alternativa em que os elementos 
estabelecem uma relação de causa/consequência, 
segundo o texto, é 

 
(a) envolvimento afetivo/comprometimento da 

isenção do juízo médico (linhas 15 e 16). 

(b) técnico rigoroso/resíduo instintivo de pai ou mãe 
(linhas 10 e 11). 

(c) perplexidade diante da doença/temor do 
desconhecido (linhas 4 e 5). 

(d) temor do desconhecido/confissão dos medos sem 
dissimulação (linhas 4, 5 e 6). 

(e) internações complicadas/terapias intensivas 
(linhas 35 e 36). 

8�

Segundo o texto, 
 

(a) no decorrer do tempo, o médico se torna mais 
acessível ao paciente. 

(b) se não fosse pela influência do convívio social, o 
ser humano seria desprovido de sentimento. 

(c) trabalhar como pediatra exige uma capacidade 
muito grande de convencimento. 

(d) independente da profissão, todo adulto se 
enternece no convívio com a criança. 

(e) o homem precisa, muitas vezes, ir de encontro à 
sua natureza para garantir seu lugar na 
sociedade. 

 

Conhecimentos�específicos�

9�

Na avaliação de Risco de Suicídio, é 

considerado fator de Alto Risco: 

 
I) tentativa impulsiva de suicídio. 

II) história familiar de suicídio. 

III) laços afetivos frágeis ou ausentes. 

 
Das afirmações acima, está(ão) correta(s) 
 

(a) apenas II e III. 

(b) apenas I. 

(c) apenas II. 

(d) apenas III. 

(e) I, II e III. 

10�

É temor característico do terceiro trimestre 
da gestação 

 
(a) o medo de malformações. 

(b) aversões alimentares. 

(c) a personificação do feto. 

(d) o medo de não conseguir amamentar. 

(e) o medo de ficar com o corpo alterado. 

 

 

 

 

11�

João, 38 anos, hospitalizou-se por litíase 

renal. Após dois dias de internação, o cálculo foi 

eliminado, os sintomas que o levaram ao hospital 

haviam desaparecido e o paciente queria alta. Os 

exames laboratoriais, no entanto, constataram 

alterações sugestivas de uma leucemia. Ao ser 

comunicado, o paciente mudou o comportamento 

com seu médico, ficando irritado e mostrando-se 

desconfiado, hostil e agressivo. Em termos do 
relacionamento médico-paciente, o que se passou 
com o paciente ao receber o resultado dos 
exames é denominado 

 
(a) transferência positiva. 

(b) reação paranóide aguda. 

(c) transferência negativa. 

(d) regressão. 

(e) contratransferência. 

12�

Quando um doente terminal manifesta 
raiva 

 
(a) pode estar fazendo uma identificação introjetiva. 

(b) pode gerar uma contratransferência positiva. 

(c) deve ser medicado. 

(d) pode estar fazendo uma transferência positiva. 

(e) não deve ser reprimido. 
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13�

Das afirmativas abaixo sobre gravidez, parto 

e puerpério: 

 
I) Sendo o funcionamento defensivo na gravidez 

mais rígido, desejos e fantasias inconscientes 
são menos perceptíveis. 

II) O filho imaginário é o filho que a mãe imagina ter 
todas as qualidades, é um filho como sua própria 
mãe gostaria de ter tido, mas ela não foi. 

III) Pela impossibilidade de controle do processo de 
parto, é importante levarmos em conta a 
vivência de morte. 

 
Está(ão) correta(s) 
 

(a) apenas II e III. 

(b) apenas I. 

(c) apenas II. 

(d) apenas III. 

(e) I, II e III. 

14�

“Para Ivan Ilych apenas uma questão era 
importante: seu caso era sério ou não? Mas o médico 
ignorou esta pergunta tola. Do ponto de vista dele esta 
não era a questão; a questão real era decidir entre um rim 
flutuante, catarro crônico ou apendicite. Não era uma 
questão de vida ou morte mas entre um rim flutuante e 
apendicite.” (Tolstoy. A morte de Ivan Ilych) 

Para a devida compreensão e identificação 
da situação vivida pelo paciente acima, a 
capacidade exigida ao médico é 

 
(a) diagnóstico abrangente. 

(b) autoconhecimento. 

(c) empatia. 

(d) contratransferência. 

(e) transferência.  

15�

De acordo com Freud, a elaboração de 
teorias imaginárias sobre a filiação em período 
edipiano visa  

 
(a) à proteção de imagens parentais das desilusões 

da criança. 

(b) a introjeções e incorporações primitivas. 

(c) à denegação de pulsões de morte. 

(d) à identificação com os pais. 

(e) ao extravazamento de pulsões de morte.  

16�

Winnicott denominou a Preocupação Materna 

Primária como 

 

I) a capacidade materna de empatia com o recém-

nascido. 

II) estado específico de doença normal, que 

permite à mãe atingir sensibilidade aumentada. 

III) identificação projetiva da mãe com o bebê. 

 
Das afirmações acima, está(ão) correta(s) 
 

(a) apenas I. 

(b) apenas II. 

(c) apenas III. 

(d) apenas II e III. 

(e) I, II e III. 

17�

De acordo com Freud, as fobias são 
 

(a) consequências de um repertório comportamental 

inadequado. 

(b) uma luta interna entre pulsões. 

(c) a repressão de desejos inconscientes. 

(d) decorrências de deslocamentos inconscientes. 

(e) a negação de conflitos inconscientes. 

18�

Ana tem 34 anos, fez uma mastectomia 

radical e está fazendo quimioterapia. Na consulta, diz 

ao seu médico que sente revolta e indignação e, por 

vezes, ainda não acredita ter tido um câncer, por mais 

que veja os exames. Pretende mudar seu estilo de 

vida, adquirir hábitos mais saudáveis e esquecer esse 

pesadelo. O que está se passando com a paciente 
é 

 
(a) negação. 

(b) processo de luto. 

(c) identificação projetiva. 

(d) contratransferência. 

(e) processo regressivo. 
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19�

Em relação à negação da doença, é 
correto dizer que 

 
(a) deve ser estimulada quando é uma doença sem 

cura e mortal. 

(b) costuma se associar a projeções. 

(c) não se associa a isolamento afetivo. 

(d) nunca deve ser estimulada. 

(e) costuma gerar sentimentos empáticos. 

20�

Quando um paciente concorda com as 
orientações médicas, mas não consegue segui-
las, 

 
(a) deve-se pensar em transferência negativa. 

(b) deve-se pensar em transferência regressiva. 

(c) costuma gerar contratransferênca negativa. 

(d) costuma gerar contratransferência positiva. 

(e) deve-se pensar em transferência positiva. 

21�

O risco de comportamento violento em 
uma sala de emergência 

 
(a) deve-se a pacientes com transtorno mental, 

responsáveis pela grande maioria das 
ocorrências. 

(b) não está associado necessariamente a pacientes 
com transtorno mental. 

(c) deve-se a pacientes com Transtorno Bipolar, mais 
frequentemente agressivos do que aqueles com 
Esquizofrenia. 

(d) deve-se a pacientes na vigência de Transtorno 
Dissociativo que raramente se tornam violentos. 

(e) deve-se a pacientes com Esquizofrenia 
Hebefrênica, mais frequentemente agressivos do 
que aqueles com Esquizofrenia Simples. 

22�

No tratamento farmacológico de 
demências, em estágios leves e moderados, está 
bem estabelecido na literatura o uso de 

 
(a) benzodiazepinos. 

(b) hipnóticos. 

(c) anticolinesterásicos. 

(d) barbitúricos. 

(e) antagonistas dos receptores NMDA. 

23�

O uso de lítio, em idosos, 
 

(a) deve ser iniciado com dose usual e acompanhado 

por litemias mais frequentes. 

(b) está contraindicado por não ser seguro. 

(c) deve ser usado da maneira igual à usada em 

qualquer população. 

(d) por mecanismos ainda não elucidados, 

apresentam um risco menor de intoxicação. 

(e) deve ser iniciado em dose inferior às usuais e 

acompanhado por realizações de litemias com 

mais frequência. 

24�

Considera-se contraindicação para o uso 
de clozapina 

 
(a) íleo paralítico. 

(b) leucócitos < 5.000 mm
3
. 

(c) neutrófilos < 3.500 mm
3
. 

(d) esquizofrenia refratária. 

(e) discinesia tardia. 

25�

Dentre os mecanismos de defesa, 
predominantemente envolvidos na transferência e 
na contratransferência, citam-se 

 
(a) formação reativa, deslocamento e repressão. 

(b) projeção, identificação projetiva e idealização. 

(c) humor, supressão e inversão. 

(d) repressão, dissociação e forclusão. 

(e) projeção, supressão e deslocamento. 

26�

A memantina, utilizada no tratamento de 
demências, é um medicamento que age no 
sistema 

 
(a) serotoninérgico. 

(b) dopaminérgico. 

(c) noradrenérgico. 

(d) glutamatérgio. 

(e) colinérgico. 
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27�

Em relação ao período da gestação, é 
correto afirmar que 

 
(a) temores presentes durante toda a gestação não 

são suficientes para mobilizarem defesas 

importantes como reações maníacas. 

(b) o companheiro (futuro pai) não apresenta 

alterações psicológicas observadas nas 

gestantes. 

(c) a aproximação do parto não aumenta os medos 

devido às fantasias de morte  em mulheres que 

não apresentam transtornos mentais. 

(d) há consenso de que a gestação protege a mulher 

das doenças mentais, mesmo na adolescência. 

(e) a confirmação da gestação sempre desperta 

ansiedade, mesmo em gestações planejadas. 

28�

Sabe-se que uma hierarquia de ansiedade 

está relacionada com vários níveis de 

desenvolvimento. Dentre as alternativas abaixo, a 
forma mais madura de ansiedade é 

 
(a) medo de aniquilamento ou fusão com outra 

pessoa. 

(b) ansiedade do superego, o medo de desapontar 

os próprios valores. 

(c) ansiedade persecutória. 

(d) ansiedade relacionada com a separação de um 

objeto de amor. 

(e) ansiedade de castração. 

29�

Tem como mecanismo de ação o 
antagonismo de dupla ação sobre recaptação de 
serotonina 2A e inibição da recaptação de 
serotonina, a seguinte medicação 

 
(a) Reboxetina. 

(b) Fluvoxamina. 

(c) Mirtazapina. 

(d) Trazodona. 

(e) Buspirona. 

30�

Para o manejo da poliúria secundária ao 
uso de lítio, é indicado 

 
(a) usar concomitantemente diuréticos. 

(b) dar preferência ao uso fracionado em detrimento 

da administração em dose única. 

(c) realizar diálise. 

(d) aumentar a dose já em uso, mesmo que o 

paciente esteja estável. 

(e) associar benzodiazepínicos. 

31�

Em relação ao diagnóstico do transtorno 

autista: 

 

I) atraso ou ausência total de desenvolvimento da 

linguagem falada. 

II)  preocupação persistente com partes de objetos. 

III) fracasso em desenvolver relacionamentos com 

seus pares apropriados ao nível de 

desenvolvimento. 

 
Das afirmações acima está(ão) correta(s) 
 

(a) apenas I. 

(b) apenas II. 

(c) apenas III. 

(d) apenas II e III. 

(e) I, II e III. 

32�

No tratamento de pacientes com dependência 

química, uma grande dificuldade é que eles 

reconheçam e identifiquem seus sentimentos 

internos. Por isso é importante que, no tratamento, 
o terapeuta 

 
(a) estimule o uso de ações para expressar 

sentimentos. 

(b) estimule o uso de palavras que descrevam seus 

estados internos. 

(c) espere o momento propício para tratar de afetos. 

(d) ignore os sentimentos por estarem inconscientes. 

(e) estimule a repressão afetiva. 
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33�

São sintomas de Esquizofrenia catatônica  

 

I) vozes alucinatórias que ameaçam o paciente ou 

lhe dão ordens. 

II) diminuição marcante da reatividade ao meio-

ambiente. 

III) delírios de prejuízo, influência e referência. 

IV) negativismo ativo ou passivo. 

V) rigidez ou flexibilidade cérea. 

 
Das afirmações acima, estão corretas 
 

(a) apenas II, III e IV. 

(b) apenas I, III e V.  

(c) apenas II, IV e V. 

(d) apenas I, II e IV.  

(e) apenas II e III.  

34�

Os antidepressivos tricíclicos são contra-
indicados 

 
(a) em portadores de marcapasso cardíaco. 

(b) em gestantes, a partir do segundo semestre da 

gravidez. 

(c) em pacientes bipolares que não estejam usando 

estabilizador de humor. 

(d) em pacientes que utilizaram IMAO até trinta dias 

antes. 

(e) em associação com heterocíclicos. 

35�

Em relação ao suicídio, é correto afirmar 
que 

 
(a) a maioria dos suicidas já haviam tido tentativas 

prévias.  

(b) é muito rara sua ocorrência na velhice avançada. 

(c) quem diz que pretende suicidar-se, dificilmente o 

concretiza. 

(d) os homens tentam mais o suicídio do que as 

mulheres. 

(e) é rara sua ocorrência na esquizofrenia. 

36�

A demência na Doença de Alzheimer 
 

(a) tem início abrupto. 

(b) apresenta sequelas neurológicas. 

(c) tem início e evolução incidiosas. 

(d) é acompanhada de delírios e alucinações.  

(e) apresenta flutuação dos sintomas. 

37�

Das afirmações abaixo sobre o diagnóstico 

definitivo de dependência química: 

 

I) Só há controle da quantidade consumida depois 

de haver dano físico. 

II) Ocorrem sintomas de abstinência, quando o uso 

é reduzido ou suspenso. 

III) Há uma compulsão consciente e irresistível para 

consumir a substância. 

IV) Devem ser ingeridas doses decrescentes para 

obter os efeitos da substância. 

 
Dessas afirmações, estão corretas 

 

(a) apenas II e IV. 

(b) apenas I e II. 

(c) apenas I e IV. 

(d) apenas II e III. 

(e) apenas III e IV. 

38�

São critérios diagnósticos do ataque de 
pânico 

 
(a) sudorese, vômitos e diarréia. 

(b) Tremore, abalos, agitação psicomotora. 

(c) falta de ar, náuseas e hiperestesias. 

(d) calafrios, vertigens, autismo. 

(e) palpitações, tremores, sensação de asfixia. 
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39�

Das características abaixo sobre os critérios 

diagnósticos de Depressão maior: 

 

I) sensação de ter os pensamentos conhecidos 

pelos outros e insônia. 

II) humor deprimido na maior parte do tempo e 

fadiga. 

III) diminuição de interesse ou prazer nas atividades 

e pensamento lentificado. 

IV) insônia ou hipersonia e tristeza. 

V) fadiga ou perda de energia e alucinados 

auditivos. 

 
Estão corretas  
 

(a) apenas II, III e IV. 

(b) apenas II, III e V. 

(c) apenas III, IV e V. 

(d) apenas I, IV e V. 

(e) apenas I, II e III. 

40�

A intoxicação por “cola de sapateiro” 

caracteriza-se por 

 

I) hipertonia muscular e taquilalia. 

II) tontura e incoordenação. 

III) nistagno e tontura. 

IV) fala arrastada e incoordenação. 

 
Das afirmações acima, estão corretas 
 

(a) apenas I, II e III. 

(b) apenas I, III e IV. 

(c) apenas II e IV. 

(d) apenas II, III e IV. 

(e) apenas I e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


