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ADOLESCÊNCIA 
 

 

 

 

INSTRUÇÕES 
 

1) Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão corretos. 
2) O caderno de prova deverá conter 25 (Vinte e cinco) questões de múltipla escolha. 
3) A duração da prova com início às 08:00 e término às 09:00, incluindo o preenchimento do 

Cartão-Resposta. 
4) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas 

perguntas aos Fiscais. 
5) A prova é INDIVIDUAL, sendo vetada a comunicação entre os candidatos durante sua 

realização. 
6) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de 

comunicação. 
7)  Em cada questão, há somente uma resposta correta. 
8) Não copie as respostas para comparar com o resultado, pois a ordem das alternativas 

publicadas poderá ser diferente da apresentada neste caderno de provas. 
9) O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o Cartão-Resposta. 
10) Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma: 

a) Verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) Assine no local indicado; 
c) Marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul 

ou preta o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada questão; 
d) Não o amasse, nem dobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    

 

 

 
 

PROVA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E DA 
ADOLESCÊNCIA 

 
 

 

 

1. Com relação ao conceito de família ampliada, alargada ou extensa (também dita consanguínea), 

assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) É uma estrutura familiar formada por primos que se casaram entre si.                                   

b) É uma estrutura mais ampla, que consiste na família nuclear, mais os parentes diretos, existindo 

uma extensão das relações entre pais e filhos para avós, pais e netos, tios e sobrinhos. 

c) É uma estrutura formada apenas pela família nuclear.              

d) É uma estrutura que abrange duas ou mais famílias sem laços afetivos e consanguíneos. 

 

2. Em relação à clínica da psicose, de início na infância, é INCORRETO afirmar: 

 

a) A Esquizofrenia de início precoce é uma forma rara e grave de esquizofrenia caracterizada pelo 

surgimento de sintomas psicóticos antes dos 12 anos de idade.                                  

b) A Esquizofrenia de início precoce é mais rara que a esquizofrenia de início na adolescência e na 

idade adulta, e quase não há relatos de início antes dos 5 anos.                

c) A etiologia da esquizofrenia de início na infância não é multifatorial.                         

d) A sobreposição de sintomas entre esquizofrenia de início na infância e outros transtornos que 

também cursam com graves alterações do neurodesenvolvimento fez com que, por muitos anos, os 

diagnósticos de esquizofrenia de início na infância, autismo e retardo mental não fossem 

diferenciados. 

 

3. Em relação aos Transtornos ansiosos, de ansiedade de separação, é INCORRETO afirmar que: 

 

a) É um fenômeno evolutivo universal em humanos. Surge nos bebês antes de 1 ano de idade e 

marca a conscientização da criança de uma separação entre ela e sua mãe ou seu cuidador primário. 

b) Crianças pequenas com esse padrão de inibição comportamental têm menor risco de desenvolver 

Transtorno de Ansiedade Social, Transtorno de Ansiedade Generalizada e Fobia Social. 

c) A criança entre 12 e 18 meses suporta bem as breves ausências da mãe e reage às ausências 

prolongadas.                                       

d) Tem seu pico entre os 9 e 18 meses. 

 

 



                                                                                                                    

 

4. Em relação ao diagnóstico de Transtorno de Ansiedade Generalizada, é CORRETO afirmar que: 

 

a) No critério A do DSM 5, há ansiedade e preocupação excessivas (expectativa apreensiva), 

ocorrendo na maioria dos dias por pelo menos seis meses, com diversos eventos ou atividades (tais 

como desempenho escolar ou profissional).                        

b) No critério B do DSM 5, o indivíduo considera fácil controlar a preocupação.                      

c) No critério C do DSM 5, a ansiedade e a preocupação estão associadas com três (ou mais) dos 

seguintes seis sintomas: Sensação de quietude ou de paz, aumento de energia, aumento na 

concentração, alegria, relaxamento muscular e sono normal.                      

d) No critério D do DSM 5, a ansiedade, a preocupação ou os sintomas físicos não causam 

sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras 

áreas importantes da vida do indivíduo. 

 

5. Em relação aos Transtornos de Humor na Infância e Adolescência, sobre o diagnóstico pelo DSM 5, 

do Transtorno Bipolar tipo I, pode-se AFIRMAR que: 

 

a) O paciente apresenta um período distinto de humor anormal e persistentemente elevado, 

expansivo ou irritável.                                       

b) Durante o período de perturbação do humor e aumento da energia ou atividade representam uma 

mudança notável do comportamento habitual.               

c) A perturbação do humor pode ser suficientemente grave a ponto de causar prejuízo acentuado no 

funcionamento social ou profissional e necessitar de hospitalização a fim de prevenir dano a si 

mesmo ou a outras pessoas, ou existem características psicóticas.             

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

6. Em relação ao Deficit Intelectual, é INCORRETO afirmar que: 

 

a) No critério A do DSM 5, há déficits em funções intelectuais como raciocínio, solução de problemas, 

planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e aprendizagem pela 

experiência confirmados tanto pela avaliação clínica quanto por testes de inteligência padronizados e 

individualizados.                 

b) Há déficits em funções adaptativas que resultam em fracasso para atingir padrões de 

desenvolvimento e socioculturais em relação a independência pessoal e responsabilidade social. 

c) Sem apoio continuado, os déficits de adaptação limitam o funcionamento das atividades diárias, 

como comunicação, participação social e vida independente, e em múltiplos ambientes, como em 

casa, na escola, no local de trabalho e na comunidade.                       

d) A identificação dos déficits intelectuais e adaptativos ocorrem após o primeiro período do 

desenvolvimento. 



                                                                                                                    

7. Em relação à Abordagem da Criança e Adolescente com Transtorno Psiquiátrico na Emergência, 

no que se refere aos maus tratos, é INCORRETO afirmar: 

 

a) Abuso físico, emocional ou sexual contra crianças e adolescentes são considerados maus tratos. 

b) A fabricação de sintomas em crianças e adolescentes, tal como no transtorno factício imposto a 

outro (Münchausen por procuração), atualmente não é considerado maus tratos.      

c) Os casos de abuso físico e sexual de crianças e adolescentes atendidos na emergência precisam 

ser notificados às autoridades competentes (Conselho Tutelar).           

d) Na síndrome do bebê sacudido (shaken baby syndrome) pode ocorrer encefalopatia aguda com 

hemorragia subdural e retiniana. 

 

8. Em relação às Epilepsias, considere o caso a seguir: 

Um adolescente de 15 anos sofreu uma crise convulsiva durante o horário escolar. Nesse caso, a 

pessoa que presta socorro deve colocá-lo em local seguro e, em seguida: 

 

a) Segurá-lo firmemente para evitar convulsões.               

b) Proteger sua cabeça para evitar traumas.                                                

c) Oferecer água com açúcar para ajudá-lo na recuperação.                                             

d) Puxar sua língua para evitar que ela o sufoque. 

 

9.  O tratamento para epilepsia é algo corriqueiro na prática clínica da neurologia, e o domínio da 

farmacologia é essencial para essa prática. Assinale a alternativa que identifica o anticonvulsivante 

que pode apresentar tremor e intolerância no trato gastrointestinal e como evento grave, pode 

promover a encefalopatia por hiperamonemia, pancreatite e malformações fetais. 

 

a) Carbamazepina                               

b) Pregabalina                                         

c) Valproato de sódio                                          

d) Fenitoína 

 

10. Sobre os exames de imagens na prática psiquiátrica, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) A neuroimagem multimodal não melhora a definição da zona epileptigênica em pacientes com 

epilepsia.                                          

b) A Tomografia computadorizada é um feixe calibrado de raios X usado para irradiar toda a cabeça. 

Esse feixe atravessa os tecidos com diferentes propriedades.             

c) De acordo com o grau de atenuação dos raios X incidem por meio do cérebro em uma cintilação 

cristalina, age como receptor da imagem e faz o registro.                        

d) A RNM tem como vantagem a capacidade de alinhar seus átomos, com o campo magnético. É 

extremamente útil para estudo de partes moles. 



                                                                                                                    

11. Sobre o Transtorno de ansiedade separação (TAS), assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) O TAS é um dos Transtornos de  ansiedade mais frequente na infância antes dos 12 anos.  

b) O principal sintoma é a ansiedade excessiva em situações nas quais a criança necessita afastar-se 

de casa ou de figuras de apego importantes.                     

c) O transtorno de ansiedade de separação é mais comum em crianças pequenas do que em 

adolescentes, e relatos indicam que ele não ocorre igualmente em meninos e meninas.                 

d) Fatores de riscos mais comuns são: apego, ansiedade e depressão nos pais, presença de 

estressores no ambiente familiar, como perdas, conflito conjugal, ausência paterna. 

 

12. Sobre o tratamento dos transtornos ansiosos, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Sertralina é uma das opções com menores efeitos colaterais.             

b) Psicoeducação dos familiares e capacitação dos professores são uns dos pilares do tratamento do 

transtorno de ansiedades na infância e adolescência.                                    

c) As psicoterapias são eficazes e primeira opção no tratamento com crianças.                                  

d) Amitriptilina é uma medicação de primeira linha nas indicações dos tratamentos 

psicofarmacológicos dos transtornos ansiosos. 

 

13. Sobre encoprese assinale alternativa FALSA. 

 

a) O subtipo - Com constipação e incontinência tem aspecto das fezes malformadas e ocorre mais 

durante o dia.                                          

b) O subtipo -Sem constipação e incontinência geralmente as fezes tem aspecto normais.           

c) No subtipo - Sem constipação e incontinência o tratamento envolve uso de laxantes.                  

d) O transtorno de eliminação envolve causa multifatorial, podendo ter diferentes apresentações 

clínicas. 

 

14. Sobre enurese assinale a alternativa FALSA: 

 

a) Enurese constitui um grupo muito comum de distúrbios na infância que apresentam uma taxa de 

prevalência semelhante em todo mundo.                                   

b) A maioria das crianças com enurese não têm risco de desenvolver distúrbios comportamentais. 

c) Apesar de uma elevada taxa de remissão, ainda 1% a 2% de todos os adolescentes apresentam 

enurese noturna e menos de 1% por enurese diurna.            

d) A Imipramina, tem sido usada há muito tempo nos casos de enurese, mas em decorrência da 

possibilidade de arritmias cardíacas, um eletrocardiograma deve ser solicitado para assegurar o uso 

da medicação. 

 

 



                                                                                                                    

 

15. Sobre os efeitos colaterais dos ansiolíticos, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Sedação, tontura, ganho de peso, boca seca e retenção urinária, são efeitos adversos que podem 

apresentar na classe dos anti-histamínicos tais como prometazina e hidroxizina.                

b) As vantagens dos benzodiazepínicos com meias-vidas longas sobre aqueles com meias-vidas 

breves incluem dosagem menos frequente, menor variação na concentração plasmática e fenômenos 

de abstinência menos graves.               

c) Os Anti-histamínicos são usados com frequência no tratamento de diversos transtornos 

psiquiátricos devido a suas atividades sedativas e anticolinérgicas.             

d) Nas desvantagens, destacam-se: acumulação do fármaco, diminuição do risco de prejuízo 

psicomotor durante o dia e menor sedação diurna. 

 

16. Considerando na clínica os sintomas do TOC, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Testes clínicos ainda não demonstraram a segurança dos ISRS fluoxetina, sertralina e fluvoxamina 

(sozinho ou combinado com TCC) em crianças e adolescentes com TOC.                   

b) O curso do TOC é heterogêneo. O início dos sintomas pode ser abrupto ou lento, e as 

manifestações variam consideravelmente de paciente para paciente.                  

c) Também é frequente que os sintomas mudem com o passar do tempo, apesar de que eles 

geralmente mantem uma certa consistência temática.                         

d) É vital diferenciar entre sintomas obsessivos-compulsivos e o comportamento ritualista normal da 

infância, típico de fases específicas do desenvolvimento, tais como ritual na hora de comer e na hora 

de dormir. 

 

17. Com relação ao TOD, Transtorno opositor desafiador, como um padrão persistente de 

comportamento desafiador, opositor e antagonista em relação a adultos, podemos afirmar que: 

I) Esse transtorno é definido pela ausência de atos de agressão ou comportamento antissocial mais 

severos associados ao transtorno de conduta. 

II) Os Sintomas são relativamente estáveis na faixa etária entre 5 e 10 anos, mas tendem a declinar a 

partir desse ponto. 

III)- Fatores temperamentais na primeira infância, como irritabilidade, impulsividade e intensidade das 

reações a estímulos negativos, não contribuem para o desenvolvimento de um padrão de 

comportamento desafiador e opositor. 

IV)- O treinamento de manejo parental baseado nos princípios da teoria da aprendizagem social é 

uma peça chave no tratamento do TOD. 

As assertivas CORRETAS são: 

 

a) I-III e IV.                      

b) I-II-IV. 



                                                                                                                    

                    

c) I-II-III-IV.                    

d) Somente a II. 

 

18. Em relação ao delirium, assinale a assertiva INCORRETA: 

 

a) Existem importantes razões clínicas para avaliar o delirium pediátrico e levá-lo a sério. O delirium é 

uma insuficiência cerebral aguda e as consequências de tal insuficiência podem ser graves.  

b) O estresse neurometabólico do delirium provavelmente não tem um impacto negativo no desfecho 

e na recuperação de uma doença crítica.                           

c) Um delirium hiperativo é acompanhado por vários riscos, como a retirada de catéteres intravenosos, 

auto-extubação, sair ou cair da cama, etc.                          

d) É estressante para o paciente, que pode experimentar alucinações aterrorizantes ou delírios (às 

vezes sem amnésia) que podem levar a um transtorno de estresse pós- traumático (TEPT).  

 

19. O tratamento farmacológico pode ser considerado para reduzir sintomas como ansiedade, 

agitação, alucinações, distúrbios do sono nos casos mais emergenciais. A farmacocinética em 

crianças é diferente dos adultos. Antes de iniciar o tratamento farmacológico, o risco de efeitos 

colaterais, as interações com outros medicamentos e a via de administração devem ser considerados 

e ponderados em relação aos potenciais benefícios do tratamento. A escolha da medicação exige 

muito cuidado para corresponder a estes quadros mais graves como no uso de: 

1- Antipsicoticos tipicos e atipicos,                                       

2- Benzodiazepinicos e clonidina,                                       

3- clonidina e metadona,                                

4-Clorpromazina e levomepromazina. 

As sequências corretas para uso destas medicações de cima para baixo na coluna é: 

(  ) No tratamento do delirium devido à abstinência de opiáceos.             

(  ) Agitações e delirium.                            

(  ) Delirium por abstinência de benzodiazepínicos.                         

(  ) Nos processos emergenciais que exigem perfil sedativos. 

 

a) 1-4-3-2.                    

b) 4-2-1-3.                                         

c) 3-1-2-4.                       

d) 2-3-1-4. 

 

20. A teoria do apego foi desenvolvida a partir de uma gama de áreas de conhecimento anteriormente 

separadas e diversas. É um corpo integrado de teoria e prática que permite estabelecer vínculos 

entre o comportamento e as representações internas dos relacionamentos, e entre as experiências de 

uma geração e os cuidados que eles prestarão à próxima - isto é, aspectos transgeracionais da 



                                                                                                                    

paternidade. O apego pode ser definido como um vínculo emocional duradouro, caracterizado por 

uma tendência a procurar e manter a proximidade de figuras específicas, principalmente quando está 

sob estresse. 

O maior responsável por esta teoria foi: 

 

a) John Bowlby                                                                                   

b) Jean Piaget                               

c) Donald W. Winnicott                             

d) René Spitz 

 

21. Alguns conceitos conforme o DSM-5, sugerem formas culturais de compreender e descrever a 

vivência de doenças que podem vir à tona durante a consulta. Eles influenciam a sintomatologia, a 

busca por auxílio, as apresentações clínicas, as expectativas de tratamento, a adaptação à doença e 

a resposta ao tratamento. Assinale a alternativa que melhor corresponde a estes conceitos: 

 

a) Síndrome cultural é um grupo de sintomas concorrentes, relativamente invariáveis, encontrados 

em um grupo cultural, em uma comunidade ou em um contexto específico (p. ex., expresses como, 

ataque de nervos). A síndrome pode ou não ser reconhecida como uma doença dentro da própria 

cultura, mas tais padrões culturais de sofrimento e características de doenças podem, ainda assim, 

ser reconhecidos por um observador de fora.        

b) Idioma cultural de sofrimento é uma expressão linguística, ou frase, ou forma de falar sobre 

sofrimento entre indivíduos de um grupo cultural (p. ex., etnia e religião semelhantes) que se refere a 

conceitos compartilhados de patologia e formas de expressar, comunicar ou denominar 

características essenciais de sofrimento. Um idioma cultural de sofrimento não precisa estar 

associado a sintomas específicos, síndrome nem causas percebidas. Ele pode ser usado para 

transmitir uma ampla gama de desconforto, incluindo experiências do cotidiano, condições 

subclínicas ou sofrimento decorrente de circunstâncias sociais em vez de transtornos mentais. Por 

exemplo, a maioria das culturas apresenta signos corporais de aflição comuns usados para expressar 

uma ampla gama de sofrimento e preocupações.        

c) Explicação cultural ou causa percebida é um rótulo, atribuição ou aspecto de um modelo 

explanatório que fornece uma etiologia ou causa concebida culturalmente para sintomas, doenças ou 

sofrimento. Explicações causais podem ser aspectos evidenciados de classificações populares de 

doença usadas por leigos ou curandeiros.             

d) Todas são correspondentes. 

 

 

22. Sobre o Diagnóstico do Transtorno do Estresse Pós-traumático (TEPT) é CORRETO afirmar: 

 

 

 



                                                                                                                    

 

a) Para o diagnóstico de TEPT é necessário que o indivíduo tenha sofrido um evento traumático ou 

que ele tenha visto algum evento traumático através da mídia (atentado terrorista ou desastre natural 

transmitido pela TV).                    

b) Indivíduos que apresentam TEPT e despersonalização ou desrealização são classificados, de 

acordo com o DSM-5, com TEPT subtipo dissociativo.                          

c) Em crianças, o TEPT é diagnosticado somente quando a própria criança foi vítima do evento 

traumático, não sendo suficiente ter presenciado ou sabido de eventos ocorridos com pessoas 

próximas (pais).                             

d) Comportamento de risco ou autodestrutivo seguindo-se ao evento traumático não faz parte dos 

critérios diagnósticos do DSM-5 para TEPT. 

 

23. Qual a comorbidade psiquiátrica mais comumente associada ao Transtorno do Espectro Autista 

(TEA): 

 

a) Deficiência intelectual.                  

b) Transtorno obsessivo compulsivo.                             

c) Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.                                                

d) Síndrome de Tourette 

 

24. Os fenômenos elementares revelam um caráter estrutural característico da clínica da psicose. 

São eles reveladores importantes para o diagnóstico diferencial e condução do tratamento. Assinale a 

alternativa que NÃO corresponde a estes fenômenos: 

 

a) Automatismo mental.                                        

b) Escuta de vozes.                                                    

c) Manifestações relativas ao corpo .                                      

d) Dúvidas persistentes. 

 

25. Assinale a opção que NÃO está relacionada com Anorexia Nervosa nos Transtornos Alimentares: 

 

a) As adolescentes são as mais acometidas, enquanto a Bulimia Nervosa é um transtorno mais 

comum em adultos jovens.                                        

b) O tratamento é um processo complexo que envolve atendimento não só de uso de medicações, 

mas também orientação nutricional, psicoterapia e tratamento às complicações clínicas, quando 

presentes.                           

c) A AN é associada com alta taxa de mortalidade.               

d) A infância e a adolescência são períodos de menor vulnerabilidade, em função da maior 

plasticidade cerebral destes períodos. 

 



                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    

 

 

 

GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL)                                                                 
VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRENTE OU VERSO DESTE 

DOCUMENTO, SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO CARTÃO-RESPOSTA                                                                                                                            
Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferencia. 
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