
UFAL

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE DOCENTES DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
EDITAL Nº 77 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 PUBLICADO NO D.O.U. EM 01/12/2021
FAMED
34 - Psiquiatria

A1

PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA ESCRITA

ORIENTAÇÕES:
 Neste documento o examinador deverá descrever as questões e aspectos relevantes em cada critério de avaliação 

para obtenção da nota mínima para aprovação.

EXAMINADOR INSTITUIÇÃO 

 Valfrido Leão de Melo Neto FAMED

PONTO SORTEADO

Transtornos de Ansiedade

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

1. Apresentação 
(introdução, 
desenvolvimento, 
conclusão)

Na apresentação, espera-se que o candidato desenvolva seu raciocínio de modo lógico e 
didático. Traga aspectos históricos dos transtornos de ansiedade, como também 
definição de conceitos, para em seguida, baseado nas principais classificações vigentes, 
nos apresentar a epidemiologia de cada transtorno de ansiedade, características 
importantes de destaque para a definição clínica do transtorno em questão, 
apresentando referências relevantes sobre o assunto. Trazer referências importantes, 
tanto as clássicas quanto as mais atuais sobre o que tem se discutido 
internacionalmente sobre o transtorno. Chamar atenção para aspectos do diagnóstico 
diferencial e discutir aspectos referentes ao tratamento em suas diversas possibilidades, 
de preferência baseado em diretrizes recentes e internacionalmente aceitas. Por fim 
abordar os caminhos que a pesquisa tem seguido no assunto e apontar um aspecto que 
considere importante aprofundar a investigação. Concluindo, trazer de volta os pontos 
de destaque sobre os transtornos de ansiedade ressaltando a importância de se estudar 
tal tema.

2. Conteúdo 
(conhecimento da 
matéria e 
fundamentação 
teórica)

Espera-se que o candidato possa destacar o conceito de ansiedade, características que 
identificam angústia, medo e fobia, manifestações clínicas da ansiedade, de acordo com 
os principais diagnósticos segundo as principais classificações (DSM-5, CID-10, CID-11). 
Espera-se citação à Freud e seu conceito de neurose de angústia, bem como ao marco 
do DSM-III e à separação entre transtornos fóbicos e estados de ansiedade. A evolução 
nos diagnósticos até se chegar às classificações atuais supracitadas. Listar os 
diagnósticos de transtornos de ansiedade e discorrer sobre cada um deles 
individualmente, destacando seus critérios diagnósticos e principais achados 
psicopatológicos. Destacar sobre o papel do sistema límbico nos transtornos de 
ansiedade. Descrever sua associação com os principais neurotransmissores e com o eixo 
do estresse (hipotálamo-hipófise-adrenal). Mencionar explicações de vertentes 
diferentes como a psicodinâmica e a cognitivo-comportamental. Apresentar os dados 
epidemiológicos baseados nos principais estudos, mundialmente conhecidos, ECA e NCS. 
Discorrer sobre a ocorrência de transtornos de ansiedade em contextos não 
psiquiátricos, no hospital geral e com comorbidades não psiquiátricas. Apresentar as 
principais abordagens de tratamento seja psicoterápica ou psicofarmacológica, baseado 
em diretrizes internacional baseadas em evidência científica. Destacar pontos relevantes 
das pesquisas sobre o tema, na atualidade apontando algum aspecto que merece 
aprofundamento. 

ASSINATURAS: Maceió– AL, 02 de Maio de 2022.
                                                                                                       

Valfrido Leão de Melo Neto        
Examinador(a) 
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3. Linguagem (uso 
adequado da 
terminologia técnica, 
clareza, objetividade)

O uso de português adequado, construção lógica do raciocínio nas frases e na ligação 
entre elas. Utilização termos psiquiátricos tecnicamente precisos e que fazem parte do 
dia-dia do psiquiatra.

ASSINATURAS: Maceió– AL, 02 de Maio de 2022.
                                                                                                       

Valfrido Leão de Melo Neto        
Examinador(a) 
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PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA ESCRITA

ORIENTAÇÕES:
 Neste documento o examinador deverá descrever as questões e aspectos relevantes em cada critério de avaliação 

para obtenção da nota mínima para aprovação.

EXAMINADOR INSTITUIÇÃO 

 MILMA PIRES DE MELO MIRANDA FAMED UFAL

PONTO SORTEADO

TRANSTORNOS DE ANSIEDADE

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

1. Apresentação 
(introdução, 
desenvolvimento, 
conclusão)

Contextualização histórica
Encadeamento de idéias

2. Conteúdo 
(conhecimento da 
matéria e 
fundamentação 
teórica)

Classificação e critérios diagnósticos
Fatores ambientais associados
Fatores biológicos associados
Epidemiologia
Tratamento e prevenção

3. Linguagem (uso 
adequado da 
terminologia técnica, 
clareza, objetividade)

Uso adequado da terminologia técnica, 
Clareza, 
Objetividade

ASSINATURAS: _________________________________ – AL, ____ de ______________ de 2022.
                                                                                                       Cidade

___________________________         
Examinador(a) 




