CADERNO DE PROVA

MÉDICO PSIQUIATRA
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:
1- CONFIRA SEU NOME E CARGO NA FOLHA DE RESPOSTAS.
2- ASSINE A FOLHA DE RESPOSTAS.
3- CONFIRA SEU CADERNO DE PROVAS: COMUNIQUE IMEDIATAMENTE AO FISCAL SE HOUVER
QUALQUER IRREGULARIDADE, TAIS COMO IMPERFEIÇÕES GRÁFICAS OU SE A SEQUÊNCIA DE
QUESTÕES NÃO ESTÁ CORRETA.
4- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA.
5- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE PERGUNTA AOS FISCAIS QUANTO À INTERPRETAÇÃO
DAS QUESTÕES.
6- NÃO AMASSE, DOBRE OU MANCHE A FOLHA DE RESPOSTAS, ELA NÃO SERÁ SUBSTITUÍDA.
7- ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO.
8- É PROIBIDO O USO DE CELULARES E DEMAIS APARELHOS ELETRÔNICOS, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO, OS PERTENCES DO CANDIDATO DEVEM SER ACONDICIONADOS EMBAIXO DA
CARTEIRA OU EMBAIXO DA CADEIRA, DESLIGADOS, OU EM LOCAL INDICADO PELO FISCAL.
9- PREENCHA COMPLETAMENTE A ALTERNATIVA NA FOLHA DE RESPOSTAS, COMO NO EXEMPLO
A SEGUIR:

10- SÓ ENTREGUE A FOLHA DE RESPOSTAS DEPOIS DE TRANSCORRIDOS 30 (TRINTA) MINUTOS
DO SEU INÍCIO.
11- APÓS O PERÍODO MÍNIMO, AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO DEVE SE RETIRAR
IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PROVAS, EM SILÊNCIO, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
12- OS TRÊS ÚLTIMOS CANDIDATOS DEVERÃO ASSINAR O TERMO DE ENCERRAMENTO DA
PROVA, LACRAR O ENVELOPE E RETIRAR-SE SIMULTANEAMENTE DA SALA DE PROVAS.

BOA PROVA!
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LÍNGUA PORTUGUESA

(__) A sentença “Elas obedeceram o pai que estava
doente” está correta com relação à regência verbal.

1) Leia o poema a seguir, de Camões:
“Amor é fogo que arde sem se ver;
É ferida que dói, e não se sente;
É um contentamento descontente;
É dor que desatina sem doer.
É um não querer mais que bem querer;
É um andar solitário entre a gente;
É nunca contentar-se de contente;
É um cuidar que se ganha em se perder.
É querer estar preso por vontade;
É servir a quem vence, o vencedor;
É ter com quem nos mata, lealdade.
Mas como causar pode seu favor
Nos corações humanos amizade,
Se tão contrário a si é o mesmo Amor?”
De acordo com a análise do poema, é CORRETO
afirmar que:
a) Trata-se de um soneto.
b) Trata-se de um poema com três quartetos.
c) Trata-se de uma epifania.
d) Trata-se de um poema com três tercetos.
e) Trata-se de um haikai.
2) Assinale a única alternativa que apresenta um
período composto:
a) Aquela velha senhora mostrava suas fotos com
orgulho.
b) Ontem, a vendedora nos convenceu.
c) Não precisamos de mais atividades em um dia.
d) Os carros estavam estacionados quando o
policial chegou.
e) Os meninos brincavam no salão de festas.
3) Sobre regência verbal, analise as sentenças a
seguir e marque V para a(s) sentença(s)
verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s):
(__) A sentença “Ontem assistimos o show dos
Paralamas” está correta com relação à regência
verbal.
(__) A sentença “Chegamos ao nosso destino com
sucesso” não está correta com relação à regência
verbal.
(__) A sentença “Eles aspiraram ao cargo de
delegados” está correta com relação à regência
verbal.

Agora, assinale a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
a) F – V – F – V.
b) F – F – V – F.
c) V – F – V – F.
d) V – V – F – V.
e) V – V – F – F.
4) Acerca da colocação pronominal, relacione o
exemplo de acordo com o código:
I- Próclise.
II- Mesóclise.
III- Ênclise.
(__) Conte-me mais sobre o incidente.
(__) Falar-te-ei o que aconteceu.
(__) Ele nunca se engana.
Agora, assinale a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
a) I – II – III.
b) I – III – II.
c) III – II – I.
d) II – I – III.
e) II – III – I.
5) Leia o texto a seguir:
“A COVID-19 é uma doença causada por um vírus
da família dos coronavírus e provoca sintomas
como febre, tosse e dificuldade respiratória. Os
primeiros casos da doença surgiram no final do ano
de 2019, na China. No primeiro semestre de 2020,
a doença já havia atingido todos os continentes,
sendo classificada como uma pandemia.”
Fonte:
disponível
em:
<https://mundoeducacao.uol.com.br/doencas/covid-19.htm>.
Acesso em: 24 out. 2021.

De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que:
a) A COVID-19 foi considerada pandemia no
segundo semestre de 2020.
b) Os primeiros casos da doença surgiram na China
em 2020.
c) Febre e tosse não são sintomas da COVID-19.
d) A COVID-19 é causada por uma bactéria
pulmonar.
e) A dificuldade respiratória é um sintoma da
COVID-19.

INFORMÁTICA
6) No Windows 10, o botão “INICIAR”, pode ser
acionado por meio do atalho:
a) CTRL + ESC.
b) SHIFT + TAB.
c) FIXA + ESC.
d) F9 + TAB.
e) ALT + SETA PARA DIREITA.
7) No Sistema Operacional Windows, Paint é um
tipo de software utilizado para:
a) Anotações.
b) Edição de imagens.
c) Criação de planilhas.
d) Apresentação de slides.
e) Baixar e ouvir músicas.
8) Analise a imagem a seguir, retirada do Excel
2016:

c) Padrão; contextual.
d) Discricionário; estilístico.
e) Expandido; condensado.
10) Sobre as teclas de atalho, para manipular
janelas, no Windows 10, ao acionar SHIFT +
F10, temos:
a) fecha a janela atual.
b) mostra a janela de ajuda dos aplicativos do
Office.
c) equivale a pressionar o botão direito do mouse
sobre um controle, trazendo assim o seu menu de
contexto.
d) aciona o menu do sistema da janela, no qual você
poderá minimizá-la ou maximizá-la.
e) fecha a janela do documento atual. Isso só
funciona em determinados tipos de programas,
como processadores de texto e planilhas, que
permitem que vários documentos sejam abertos ao
mesmo tempo.

CONHECIMENTOS GERAIS

Com base na imagem, analise as afirmações a
seguir acerca da formatação do texto e células:
I- No intervalo de células C4:E4 foi adicionado
preenchimento e, somente, bordas de contorno.
II- No intervalo B2:E2 foi adicionado contorno
externo e o texto está em negrito.
III- No intervalo B5:E8 foram adicionadas bordas
internas e de contorno.
Estão CORRETAS:
a) I, somente.
b) I e II.
c) II e III.
d) II, somente.
e) III, somente.
9) Ao selecionar o modo avançado de
configuração de fontes, no Microsoft 2016, além
de normal, as opções de espaçamento de fonte
são:
a) Elevado; rebaixado.
b) Escala de 0 a 100%.

11) A Índia é um dos componentes do BRICS e
vem apresentando um bom desempenho
econômico nos últimos anos. Umas das
características marcantes deste país é a
desigualdade, cuja origem é religiosa. Embora o
sistema de castas tenha sido abolido pelo
governo indiano, a cultura ainda existe. Sobre a
religião
que
propõe
uma
sociedade
hierarquizada, pautada no sistema de castas,
assinale a alternativa CORRETA:
a) Taoísmo.
b) Xintoísmo.
c) Islamismo.
d) Hinduísmo.
e) Confucionismo.
12) Cuba e Porto Rico foram as últimas áreas
coloniais a se libertarem da Coroa espanhola.
No final do século XIX, a guerra pela
independência de Cuba, ganhou fôlego e os
Estados Unidos entraram no conflito contra os
espanhóis. Sobre a situação política de Cuba e
Porto Rico após o fim do conflito, analise as
afirmativas:
IPorto Rico passou a pertencer aos Estados
Unidos, porém não mais na condição de colônia.
IICuba tornou-se independente da Espanha,
mas tornou-se colônia dos EUA, situação vigente
até os dias atuais.

IIIOs espanhóis assinaram a Declaração de
Independência de Cuba e Porto Rico foi cedida aos
EUA como indenização de guerra.
Agora, assinale a alternativa CORRETA:
a) Somente a afirmativa II está correta.
b) Somente a afirmativa III está correta.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) As afirmativas I, II e III estão corretas.
e) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
13) No processo de independência do Brasil,
alguns grupos se destacaram. Entre eles
estavam aqueles, cujos membros pertenciam às
camadas médias urbanas. Este grupo defendia a
ruptura com Portugal, a instalação de uma
república e o fim da escravidão. Sobre este
grupo político, assinale a alternativa
CORRETA:
a) Partido Verde.
b) Liberais radicais.
c) Partido Português.
d) Partido conservador.
e) Partido monárquico.
14) Centenas de pessoas se reuniram em
Glasgow para estimular os líderes mundiais a
agirem contra as mudanças climáticas, à
véspera da COP26. Muitas pessoas caminharam
até Glasgow, dando início às manifestações que
antecedem a conferência do clima da ONU.
Sobre os objetivos e debates na COP 26, assinale
a afirmativa CORRETA:
Disponível
em:
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/10/comgreta-centenas-de-defensores-do-clima-se-reunem-emglasgow-na-vespera-da-cop26.shtml. Acesso em: 04 nov.
2021.

a) Aumentar a produção de biomassa.
b) Reduzir a captação de água dos reservatórios
subterrâneos.
c) Acelerar ações em direção aos objetivos do
Acordo de Paris.
d) Reduzir o uso de agentes químicos que causam
o buraco na camada de ozônio.
e) Ampliar o número de parques urbanos em
cumprimento do Protocolo de Kyoto.
15) Apesar de contar com uma pequena parcela
do território nacional e da população do Brasil,
a economia do Estado Catarinense se destaca
pela geração empregos, mesmo em meio a um
cenário de pandemia. Sobre o segmento

econômico e atividade que vem se destacando na
geração de empregos neste cenário, assinale a
alternativa CORRETA:
Disponível
em:
https://ndmais.com.br/economiasc/economia-catarinense-cresce-e-se-fortalece-em-meio-aosdesafios/. Acesso em: 1 nov. 2021.

a) Setor terciário: serviços.
b) Setor primário: apicultura.
c) Setor secundário: comércio.
d) Setor primário: extrativismo.
e) Setor secundário: indústria de móveis.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) De acordo com o artigo 196 da Constituição
da República Federativa do Brasil – CRFB a
saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
____________ às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação. Assinale a
alternativa que preenche, corretamente, a
lacuna do texto:
a) universal e igualitário.
b) integral e descentralizado.
c) preventivo e humanitário.
d) promocional e protetivo.
e) regionalizado e hierarquizado.
17) De acordo com o artigo 198 da CRFB, são
diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS:
a) universalidade de acesso aos serviços de saúde
em todos os níveis de assistência; integralidade de
assistência, entendida como conjunto articulado e
contínuo das ações e serviços preventivos e
curativos, individuais e coletivos, exigidos para
cada caso em todos os níveis de complexidade do
sistema; igualdade da assistência à saúde, sem
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
b) universalidade de acesso aos serviços de saúde
em todos os níveis de assistência; integralidade de
assistência, entendida como conjunto articulado e
contínuo das ações e serviços preventivos e
curativos, individuais e coletivos, exigidos para
cada caso em todos os níveis de complexidade do
sistema; participação da comunidade.
c) universalidade de acesso aos serviços de saúde
em todos os níveis de assistência; atendimento
integral, com prioridade para as atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais; participação da comunidade.

d) descentralização, com direção única em cada
esfera de governo; divulgação de informações
quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua
utilização pelo usuário; igualdade da assistência à
saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie.
e) descentralização, com direção única em cada
esfera de governo; atendimento integral, com
prioridade para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais; participação da
comunidade.
18) De acordo com o artigo 45 da Lei Orgânica
de Saúde 8080/90, em tempo de paz e havendo
interesse recíproco, os serviços de saúde das
Forças Armadas poderão integrar-se ao Sistema
Único de Saúde (SUS), conforme se dispuser em
____________ que, para esse fim, for firmado.
Assinale a alternativa que preenche,
corretamente, a lacuna do texto:
a) contrato.
b) comodata.
c) concurso.
d) convênio.
e) licitação.
19) Analise, abaixo, os itens extraídos da Lei
Orgânica de Saúde 8080/90:
I- identificação e divulgação dos fatores
condicionantes e determinantes da saúde.
II- divulgação de informações quanto ao potencial
dos serviços de saúde e a sua utilização pelo
usuário.
III- capacidade de resolução dos serviços em todos
os níveis de assistência.
IV- controle da prestação de serviços que se
relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
NÃO são princípios do Sistema Único de Saúde, os
citados em:
a) I e II, apenas.
b) II e III, apenas.
c) I e IV, apenas.
d) III e IV, apenas.
e) I, II e III, apenas.
20) De acordo com o artigo 15 da Lei Orgânica
de Saúde 8080/90, a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios exercerão, em seu
âmbito administrativo, as seguintes atribuições,
EXCETO:
a) elaboração e atualização periódica do plano de
saúde.

b) formular, avaliar e apoiar políticas de
alimentação e nutrição.
c) participação na formulação e na execução da
política de formação e desenvolvimento de
recursos humanos para a saúde.
d) propor a celebração de convênios, acordos e
protocolos internacionais relativos à saúde,
saneamento e meio ambiente.
e) promover a articulação da política e dos planos
de saúde.
21) De acordo com a Lei n° 8.142/90, os recursos
do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão
alocados como:
I- Despesas de custeio e de capital do Ministério da
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração
direta e indireta.
II- Investimentos previstos em lei orçamentária, de
iniciativa do Poder Executivo e aprovados pelo
Congresso Nacional.
III- Investimentos previstos no Plano Anual do
Ministério da Saúde.
Sobre os itens, acima, está CORRETO o que se
afirma em:
a) I, II, III.
b) I e II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, apenas.
e) II, apenas.
22) De acordo com o Decreto nº 7.508/2011,
analise os itens a seguir:
I- Região de Saúde - descrição geográfica da
distribuição de recursos humanos e de ações e
serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela
iniciativa privada, considerando-se a capacidade
instalada existente, os investimentos e o
desempenho aferido a partir dos indicadores de
saúde do sistema.
II- Portas de Entrada - serviços de atendimento
inicial à saúde do usuário no SUS.
III- Comissões Intergestores - instâncias de
pactuação consensual entre os entes federativos
para definição das regras da gestão compartilhada
do SUS.
Sobre os itens, acima, está CORRETO o que se
afirma em:
a) I, II, III.
b) I e II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, apenas.

e) II, apenas.
23) De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, o
Contrato Organizativo de Ação Pública de
Saúde observará as seguintes diretrizes básicas
para fins de garantia da gestão participativa:
I- estabelecimento de estratégias que incorporem a
avaliação do usuário das ações e dos serviços,
como ferramenta de sua melhoria.
II- apuração a cada dez anos das necessidades e
interesses do usuário.
III- publicidade dos direitos e deveres do usuário
na saúde em todas as unidades de saúde do SUS,
inclusive nas unidades privadas que dele
participem de forma complementar.
Sobre os itens, acima, está CORRETO o que se
afirma em:
a) I, II, III.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, apenas.
e) II, apenas.
24) Com base no artigo 7º da Portaria nº 2.436,
de 21 de setembro de 2017 assinale a alternativa
INCORRETA quanto as responsabilidades
comuns a todas as esferas do governo para com
a Atenção Básica:
a) Estimular a judicialização da saúde.
b) Contribuir para a reorientação do modelo de
atenção e de gestão com base nos princípios e nas
diretrizes contidas na portaria.
c) Apoiar e estimular a adoção da Estratégia Saúde
da Família - ESF como estratégia prioritária de
expansão, consolidação e qualificação da Atenção
Básica.
d) Contribuir com o financiamento tripartite para
fortalecimento da Atenção Básica.
e) Estabelecer, nos respectivos Planos Municipais,
Estaduais e Nacional de Saúde, prioridades,
estratégias e metas para a organização da Atenção
Básica.
25) De acordo com a Portaria nº 2.436, de 21 de
setembro de 2017, a Atenção Básica considera a
pessoa em sua singularidade e inserção
sociocultural,
buscando
produzir
___________________, incorporar as ações de
vigilância em saúde - a qual constitui um
processo contínuo e sistemático de coleta,
consolidação, análise e disseminação de dados
sobre eventos relacionados à saúde - além disso,

visa o planejamento e a implementação de ações
públicas para a proteção da saúde da população,
a prevenção e o controle de riscos, agravos e
doenças, bem como para a promoção da saúde.
Assinale
a
alternativa
que
completa
corretamente a lacuna:
a) a diminuição de direitos.
b) o controle social.
c) a saúde particularizada.
d) o atendimento limitado.
e) a atenção integral.
26) São fármacos Psicoestimulantes:
a) Metilfenidato e Modafilina.
b) Monossialogangliosídeo e Riluzol.
c) Zolpidem e Flurazepam.
d) Dexmedetomidina e Betaistina.
e) Sulpirida e Levetiracetam.
27) Dos antidepressivos Inibidores da
monoaminoxidase (IMAO), são seletivos e
reversíveis os seguintes, EXCETO:
a) Brofaromina.
b) Moclobemida.
c) Toloxatona.
d) Befloxatona.
e) Tranilcipromina.
28) Qual dos antidepressivos, abaixo, enquadrase no grupo dos Inibidores seletivos de
recaptura de serotonina (ISRS)?
a) Maprotilina.
b) Citalopram.
c) Clomipramina.
d) Venlafaxina.
e) Tianeptina.
29) Ao avaliar uma criança com transtornos
mentais, o médico observa que a criança atende,
passiva e imediatamente, sem questionar, todas
as solicitações dele e da mãe. O Psiquiatra, neste
caso, descreve uma atitude global:
a) Simuladora.
b) Dissimuladora.
c) Querelante.
d) Submissa.
e) Esquiva.
30) Quando se verificam alucinações
audioverbais em pacientes com nível de
consciência normal, com forte convicção, sem
insight e crítica, havendo ausência de transtorno
do humor, a hipótese que se impõe é a de:

a) Transtorno bipolar.
b) Depressão unipolar.
c) Esquizofrenia paranoide.
d) Personalidade borderline.
e) Transtorno dissociativo.
31) É uma alteração do humor que se
caracteriza pelo aspecto infantil, simplório,
regredido. O indivíduo ri ou chora por motivos
banais; sua vida afetiva é superficial, sem afetos
profundos, consistentes e duradouros. Trata-se
do achado semiológico denominado:
a) Disforia.
b) Puerilidade.
c) Hipotimia.
d) Distimia.
e) Abulia.
32) Tal ansiedade é vivida por um sujeito que
teme perder seus objetos bons; teme que estes
(internalizados ou reais, externos ou internos)
sejam destruídos ou desintegrados, e,
juntamente com eles, seu próprio Eu. Trata-se
da:
a) Angústia de morte.
b) Ansiedade aniquilante.
c) Ansiedade depressiva.
d) Angústia paranoide.
e) Angústia de castração.
33) Nesta conceitualização, a psicopatologia
passa a ser vista como o campo de estudo dos
princípios e dos métodos do adoecimento
mental, a ciência introdutória e prévia à
psiquiatria clínica. Ela visaria a elucidar as
bases conceituais e epistêmicas da psiquiatria
como ciência, bem como os pressupostos
filosóficos e metodológicos que fundamentam o
estudo dos transtornos mentais. Trata-se da:
a) Psicopatologia como propedêutica psiquiátrica.
b) Psicopatologia como semiologia psiquiátrica.
c) Psicopatologia como “psicologia (especial) do
patológico.
d)
Psicopatologia
como
“patologia
do
psicológico”.
e) Psicopatologia como chave da normalidade.
34) Em psicopatologia, quando há relações
intensas, entre dois fenômenos, podem sugerir
causalidade. Nomeamos, a este fato:
a) Reversibilidade.
b) Plausibilidade.
c) Dose-resposta.

d) Força de associação.
e) Resiliência.
35) Considere a alternativa que descreve,
corretamente, uma atitude dissimuladora de um
portador de transtorno mental:
a) hiperemocional, quer chamar a atenção, dá
grande expressão a coisas corriqueiras.
b) tenta parecer que tem um sintoma ou problema
que realmente não tem.
c) discute ou briga com o entrevistador, por se
sentir ofendido ou prejudicado.
d) contato, extremamente, fácil, próximo
fisicamente, trata como se conhecesse o
entrevistador há anos, fala e pergunta sobre
intimidades, sem inibição.
e) tenta ocultar sintomas ou fatos de sua vida com
algum intuito.
36) Pacientes ______________ descrevem uma
pressão do tempo, como se o tempo de que
dispõem fosse sempre insuficiente; “sinto que
nunca vou dar conta de fazer o que devo fazer,
em determinado período”. Assinale a
alternativa que preenche, corretamente, a
lacuna do texto:
a) Depressivos.
b) Ansiosos.
c) Maníacos.
d) Psicóticos.
e) Compulsivos.
37) A atividade imaginativa pode, de fato, ser
muito intensa, tanto em crianças como em
alguns adultos com ou sem transtorno mental.
Algumas vezes, o indivíduo normal vive, tão
intensamente, a sua atividade imaginativa que
chega a ter dificuldade em diferenciá-la da
experiência real. Quais termos podem ser
utilizados para descrever esse tipo de vivência?
a) anedonia e Capgras inverso.
b) percepção gerenciada e engramação.
c) memória cognitiva e campo elemental.
d) imagem representativa e alucinação negativa.
e) pseudologia fantástica e mitomania.
38) Leia:
“Esta é, possivelmente, a forma mais relevante de
memória para a clínica neurológica, psiquiátrica e
neuropsicológica. Trata-se de uma forma de
memória explícita e declarativa relacionada a
eventos específicos da experiência pessoal do
indivíduo, ocorridos em determinado contexto.”

O trecho discorre sobre a memória:
a) Simbiótica.
b) Semântica.
c) Episódica.
d) Semiológica.
e) Ocupacional.
39) Nos quadros ___________, diminuição da
atenção voluntária e aumento da atenção
espontânea,
com
hipervigilância
e
hipotenacidade. A atenção do indivíduo em fase
maníaca salta, rapidamente, de um estímulo
para outro, sem se fixar em algo. Assinale a
alternativa que preenche, corretamente, a
lacuna do texto:
a) Maníacos.
b) Depressivos.
c) Agorafóbicos.
d) Histéricos.
e) Psicóticos.
40) Analise os excertos sobre as alterações dos
sentimentos e emoções nos transtornos mentais:
I- É a incapacidade total ou parcial de obter e sentir
prazer com determinadas atividades e experiências
da vida.
II- Perda profunda de todo tipo de vivência afetiva.
Ao contrário da apatia, que é, basicamente,
subjetiva, este tipo de alteração é observável,
constatável por meio da mímica, da postura e da
atitude do paciente.
Os excertos discorrem sobre:
a) Anedonia (I) e Abulia (II).
b) Abulia (I) e Indiferença Afetiva (II).
c) Indiferença Afetiva (I) e Anedonia (II).
d) Anedonia (I) e Embotamento Afetivo (II).
e) Abulia (I) e Embotamento Afetivo (II).

