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Instruções 

1. Só abra este caderno quando o fiscal autorizar. 
2. Verifique se o seu nome está correto na capa deste caderno e se corresponde à área 

profissional em que você se inscreveu. Informe ao fiscal de sala eventuais divergências. 
3. Verifique se o caderno está completo. Ele deve conter 20 questões de múltipla escolha, 

compostas da raiz da questão e de quatro alternativas. Informe ao fiscal de sala eventuais 
divergências. 

4. Durante a prova, são vedadas a comunicação entre candidatos e a utilização de qualquer 
material de consulta, eletrônico ou impresso, e de aparelhos de telecomunicação. 

5. A prova deverá ser feita utilizando caneta esferográfica com tinta azul. 
6. Duração da prova: 01h00. Tempo mínimo de permanência obrigatória: 00h30. Não haverá 

tempo adicional para transcrição de respostas. 
7. Uma foto sua poderá ser coletada para fins de reconhecimento facial, para uso exclusivo da 

FUVEST, nos termos da lei. 
8. Ao final da prova, é obrigatória a devolução da folha de respostas acompanhada deste 

caderno de questões. 
 

Declaração 
Declaro que li e estou ciente das informações que constam na capa desta prova, na folha de 
respostas, bem como dos avisos que foram transmitidos pelo fiscal de sala. 

 

 

 

___________________________________________________ 
ASSINATURA 

O(a) candidato(a) que não assinar a capa da prova será considerado(a) ausente da prova. 
  



TABELA DE VALORES LABORATORIAIS NORMAIS 
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Psiquiatria 
(Ano Adicional) 

 
 
01 
Homem de 38 anos, é usuário de crack e vive em situação de 
rua. Foi avaliado no pronto-socorro e encaminhado para o CAPS. 
Entre as alternativas abaixo, qual está correta quanto ao 
acolhimento recomendado? 
 
(A) O cartão do SUS é fundamental para o registro. 
(B) Para o tratamento, demanda-se frequência diária. 
(C) O acolhimento depende da disponibilidade de vaga na 

agenda. 
(D) O lugar de fala do usuário deve ser preservado. 
 

02 
No planejamento de ações voltadas para pacientes pré-
adolescentes, qual das alternativas abaixo indica abordagens 
adequadas? 
 
(A) Apresentação sobre as substâncias. 
(B) Desenvolvimento de autocontrole.  
(C) Controle da curiosidade. 
(D) Controle dos impulsos. 
 

03 
Ao realizar o acolhimento de uma mulher de 31 anos, casada, 
com uso diário e excessivo de benzodiazepínicos, para o 
planejamento do projeto terapêutico singular, foi necessário 
avaliar o potencial de contratualidade da usuária. Qual a 
definição mais adequada para o potencial de contratualidade? 
 
(A) Distinguir em quais circunstâncias a usuária procurou o 

serviço e qual foi sua trajetória anterior. 
(B) Identificar sua disponibilidade e sua flexibilidade de horários 

visando a facilitação de uso do serviço. 
(C) Levantar o interesse da usuária por insumos de proteção à 

saúde e à vida (ex. preservativos, alimentação etc.). 
(D) Fazer o diagnóstico psiquiátrico e o levantamento de traços 

de personalidade viáveis para o tratamento. 
 

04 
Durante o acolhimento de um usuário de 25 anos, homem, 
solteiro e dependente de crack, foi feito um levantamento de 
demandas de carências e necessidades. Qual das alternativas 
abaixo indica esta etapa de ação específica? 
 
(A) Ações de reparação. 
(B) Ações de potenciação. 
(C) Ações de emancipação. 
(D) Ações de pertencimento. 

 
 

05 
Mulher, 30 anos, solteira. Entrou em conflito com outra usuária 
do serviço e ameaçou agredi-la. As técnicas de redução na 
escalada de crise utilizadas no CAPS são condutas para o manejo 
de situações iminentes de comportamento agitado e ou 
agressivo. Assinale a alternativa que corresponde a uma técnica 
indicada para a crise descrita acima. 
 
(A) Contenção física e química da usuária. 
(B) Elaboração do conflito em assembleia. 
(C) Isolamento da usuária durante a crise. 
(D) Proporcionar espaço à usuária em crise. 
 

06 
Homem de 31 anos é dependente de crack e vive em situação 
de rua. Ele percebe que o crack é um problema, mas não vê a 
possibilidade de parar de usar a substância, nem de controlar 
seu uso, e diz que “vai se jogar” no uso. Entre as ações abaixo 
que o profissional técnico pode realizar, indique a que 
representa uma estratégia de redução de danos. 
 
(A) Aconselhamento sobre a gravidade associada ao uso de 

álcool e outras drogas. 
(B) Manejo do estigma a partir da proteção do sujeito na 

estrutura do CAPS. 
(C) Adoção de postura de baixa exigência diante da 

ambivalência do usuário. 
(D) Apresentar o usuário como participante do CAPS para a 

comunidade local. 
 

07 
Homem de 18 anos está fazendo uso recorrente de cannabis. 
Foi indicada uma ação de redução de danos (RD). Assinale a 
alternativa que corresponde a alguns dos princípios desta 
estratégia de saúde pública. 
 
(A) Ética do cuidado e valorização da vulnerabilidade. 
(B) Ética do cuidado e reconhecimento de singularidades. 
(C) Ética profissional e reconhecimento de vulnerabilidades. 
(D) Ética social e política e diminuição de vulnerabilidades. 
 

08 
No planejamento de ações preventivas para o uso de álcool e 
outras drogas em escolas da região de atuação do CAPS, foi 
solicitada uma sequência de passos fundamentais para a 
implantação das ações. Indique qual das alternativas abaixo 
apresenta uma sequência correta desses passos. 
 
(A) 1º definir o problema; 2º definir o contexto; 3º tomar 

decisões baseadas em resultados prévios. 
(B) 1º considerar diferentes opções de ação; 2º definir o 

contexto; 3º presumir os resultados esperados. 
(C) 1º definir o contexto; 2º definir o problema; 3º pesquisar 

evidências sobre políticas e/ou ações anteriores. 
(D) 1º pesquisar evidências sobre políticas e/ou ações 

anteriores; 2º definir o contexto; 3º definir o problema. 
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09 
Homem de 52 anos apresenta quadro de excitação 
psicomotora, transpiração excessiva, sensibilidade à luz e 
insônia. A síndrome de abstinência do álcool envolve 
alterações na neurotransmissão cerebral, como a redução 
da atuação do neurotransmissor GABA. Qual outra 
alteração no sistema GABA pode ser observada? 
 
(A) Maior sensibilidade dos receptores GABA-A. 
(B) Aumento da latência da liberação de GABA. 
(C) Menor sensibilidade dos receptores GABA-A. 
(D) Sensibilidade reduzida da liberação de GABA. 
 

10 
Homem de 52 anos apresenta quadro de abstinência do 
álcool. Tem história de baixa tolerabilidade com os 
benzodiazepínicos. Com relação ao tratamento 
farmacológico da síndrome de abstinência do álcool, qual 
medicação abaixo demonstrou melhor tolerabilidade e 
menor duração do tratamento? 
  
(A) Carbamazepina. 
(B) Clonidina.  
(C) Valproato. 
(D) Fenitoína. 
 

11 
Homem de 37 anos, casado, com boa recuperação pós-
síndrome de abstinência do álcool. É usuário eventual de 
cannabis e de cocaína. Vai começar o tratamento de 
manutenção com naltrexona. Quais condições devem ser 
verificadas para a indicação da medicação? 
 
(A) Histórico de pancreatite aguda e de uso de opioides. 
(B) Uso de opioides e alterações das enzimas hepáticas. 
(C) Convulsões generalizadas e quadro de pancreatite. 
(D) Uso de opioides e quadro prévio de gastrite antral. 
 

12 
Homem de 54 anos, com quadro de dependência do 
álcool e diversas tentativas anteriores de tratamento. O 
paciente se mostra decidido a seguir um tratamento 
específico e pede "aquele remédio que se eu beber vai dar 
ruim na hora”. Com relação ao uso do dissulfiram, assinale 
a alternativa que corresponde a uma recomendação 
importante. 
 
(A) O dissulfiram precisa ser usado por alguns dias para 

que a reação aversiva seja mais intensa. 
(B) O dissulfiram é uma medicação segura desde que não 

haja ingestão concomitante de álcool. 
(C) É preciso cuidado, pois o efeito aversivo máximo do 

dissulfiram começa desde a primeira tomada. 
(D) A adesão ao tratamento com o dissulfiram não 

depende de supervisão no uso da medicação. 
 
 

 

13 
Mulher de 31 anos com quadro de sobrepeso, deseja 
parar de fumar sem ganhar peso. A proposta seria usar a 
bupropiona antidepressivo atípico, cujo mecanismo de 
ação envolve sistemas dopaminérgicos e noradrenérgicos 
com indícios de uma ação específica antitabágica. Assinale 
a alternativa que corresponde à referida ação? 
 
(A) Agonista não competitivo da acetilcolina. 
(B) Antagonista parcial alfa-2 adrenérgico. 
(C) Agonista parcial de receptores nicotínicos. 
(D) Antagonista não competitivo da nicotina. 
 

14 
Mulher de 35 anos, com quadro de dependência de 
tabaco, refere ter apresentado reação alérgica ao adesivo 
de nicotina. Quais as alternativas de tratamento 
disponíveis no Brasil para a dependência do tabaco? 
 
(A) Vareniclina, goma de mascar e cigarros eletrônicos. 
(B) Bupropiona, pastilhas de nicotina e vareniclina. 
(C) Vareniclina, spray nasal e goma de mascar de nicotina. 
(D) Bupropiona, inaladores e spray nasal de nicotina. 
 

15 
Homem de 24 anos, solteiro, é usuário recorrente de 
cocaína há mais de 3 anos. O paciente faz uso eventual de 
álcool e de cannabis. Nega problemas clínicos relevantes 
e está abstinente de cocaína há 5 dias. O modafinil tem 
resultados mistos em ensaios para o tratamento da 
dependência da cocaína, não sugerindo eficácia 
significativa. Aparentemente, o modafinil mostrou 
eficácia em algumas subpopulações. Qual alternativa 
abaixo corresponde às características tanto do paciente 
quanto dessas subpopulações? 
 
(A) Poliusuário de cocaína e de álcool, mas abstinente. 
(B) Usuário de cocaína sem comprometimento clínico. 
(C) Usuário de cocaína sem uso de álcool comórbido. 
(D) Usuário recorrente de cocaína clinicamente estável. 
 

 
 

Texto para as questões 16 e 17 
 
 
Mulher de 62 anos, casada, auxiliar de enfermagem, 
iniciou o uso de diazepam há mais de 2 anos e não acredita 
que vai conseguir parar de tomar o remédio.  
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16 
A paciente tentou parar o remédio uma vez por apenas 
2 semanas, tendo experimentado sintomas de abstinência 
importantes.  
Quanto tempo pode durar a abstinência de sedativos e 
hipnóticos? 
 
(A) De 4 semanas a 2 meses. 
(B) Um mês, mas às vezes um ano. 
(C) Algumas semanas, em geral. 
(D) De 3 meses até mais de 1 ano. 

 
17 
Nos últimos tempos a paciente em questão tem aumentado a 
dose da medicação.  
Qual a recomendação geral para a REDUÇÃO da dose do 
benzodiazepínico? 
 
(A) Retirar 50% da dose em 15 dias, depois retirar mais 50% a 

cada semana. 
(B) Retirar no máximo um quarto da dose diária total a cada 2 

semanas. 
(C) Retirar 25% da dose a cada 2 dias e manter uma medicação 

de resgate. 
(D) Substituir a medicação por outra de meia vida maior com 

50% da dose. 
 

18 
Mulher de 57 anos, casada, sem atividade profissional, procura 
atendimento acompanhada pela filha, que relata que a mãe faz 
uso diário de álcool em grandes quantidades, geralmente 
escondida no quarto. A paciente apresenta sintomas 
depressivos importantes e ideação de menos-valia. A associação 
entre problemas relacionados ao uso de álcool e transtorno 
depressivo resulta em prognóstico desfavorável. Qual 
alternativa abaixo indica um fator para este prognóstico? 
 
(A) Piores resultados do funcionamento social. 
(B) Maior risco de complicações clínicas graves. 
(C) Menor taxa de adesão ao tratamento em geral. 
(D) Menor resposta ao tratamento farmacológico. 
 

19 
Homem de 22 anos, dá entrada no pronto-socorro durante a 
madrugada, acompanhado de um amigo que relata uso de 
ecstasy em balada. O paciente apresenta taquicardia, alterações 
da pressão arterial, evoluindo para arritmia. Qual o mecanismo 
de ação da 3,4- metilenodioximetanfetamina responsável por 
este efeito no sistema cardiovascular? 
 
(A) Reação imunomediada no sistema ventricular. 
(B) Estimulação de receptores pós-sinápticos 5-ht. 
(C) Aumento da demanda de oxigênio no miocárdio. 
(D) Lesão miocárdica decorrente de hipertermia. 

 

 
 

20 
Homem de 27 anos, usuário de 4 cigarros de maconha por dia, 
com queixa de tosse, chiado e falta de ar aos esforços. A 
associação entre fumar maconha e o desenvolvimento de 
doença pulmonar obstrutiva crônica é bem conhecida. O padrão 
de uso indicado acima pode ser responsável por alterações 
histológicas equivalentes ao consumo de quantos cigarros de 
tabaco por dia? 
 
(A) 10. 
(B) 40. 
(C) 05. 
(D) 20. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 






