
 
 
 
 

 
 

 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DATA: 22/09/2013 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 
� Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 

(cinco) opções cada. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal de sala um outro caderno. Não serão 
aceitas reclamações posteriores. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
LEGISLAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO: 11 a 15 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 16 a 20 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 

 
� O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 

da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

� As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, 
tinta preta ou azul escrita grossa. 

 

� Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno 
de questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 
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Leia o texto que se segue e responda às questões de 1 a 10. 

 
Sob o grande coreógrafo 
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A semana passada teve como destaques no mundo o atentado de Boston e a tensão pós-eleitoral na 
Venezuela, mas o colunista confessa que tem um fraco pela Coreia do Norte, e lamenta haverem arrefecido as 
ameaças e os filmetes mostrando os preparativos de guerra naquele país. A diversão era garantida. 

No dia 30 de março, o governo de Pyongyang declarou-se em estado de guerra contra o inimigo do sul, e 
ameaçou um ataque, inclusive nuclear, que “explodiria” as bases americanas no Pacífico e “reduziria a cinzas” 
as instalações governamentais da Coreia do Sul. 

O comunicado foi lido na televisão, em nome do presidente Kim Jong-un, por um apresentador de terno 
escuro e gravata cinza, que enfatizava com voz forte, em certos momentos quase aos gritos, a gravidade da 
situação. O fundo era de um azul igualmente escuro, de céu na iminência de tempestade, e acordes heroicos 
abriram e fecharam a transmissão. 

Uma primeira evidência, com base no que as transmissões de televisão (estatal, naturalmente) filtram do 
país, é que a Coreia do Norte não conhece o teleprompter. Eis um fato de cuja relevância os dirigentes não se 
dão conta. Os apresentadores, seja o homem de terno cinza, seja uma mulher que às vezes também lê os 
comunicados oficiais, têm sempre os olhos baixos, colados ao texto sobre a mesa. 

Na época em que havia duas Alemanhas, a comunista começou a ruir quando seus cidadãos, ao 
conseguirem captar a televisão do outro lado, se deram conta da diferença entre as transmissões coloridas, 
com variadas opções, existentes por lá, e a TV em preto e branco, monocórdia e oficial, que lhes atazanava a 
paciência de seu lado. 

Os líderes da Coreia do Norte inverteram suas prioridades; investiram na bomba atômica, em vez de no 
teleprompter. A experiência alemã indica que modernizar a televisão é instrumento mais útil para a 
sobrevivência de um regime do que armas nucleares. 

Aos comunicados, acrescentava-se a divulgação de filmetes com desfiles e exercícios militares. Os 
desfiles com soldados em passos rigorosamente sincronizados, a indicar que um Grande Coreógrafo, de par 
com o Grande Irmão, zela pelos norte-coreanos, já conhecemos de outras crises. 

Mais inovadores foram os exercícios, como um que mostrava os soldados, dois a dois, envolvidos numa 
luta de judô, ou parecida com judô. Presumia-se que o país se preparava para uma tática que combinava o 
ataque nuclear com luta corporal. Em outro filme, os soldados treinavam tiros de pistola. 

À bomba nuclear e à luta corporal, juntava-se o tiro de pistola no plano de combate. Os soldados também 
eram mostrados em exercícios de ginástica cujos movimentos sincronizados igualmente traíam o dedo do 
Grande Coreógrafo. 

A grande estrela dos filmetes era, claro, Kim Jong-un, o novel líder máximo, o terceiro da dinastia no 
poder. Baby Kim foi mostrado dando instruções aos generais (o menino sabe mandar!), perscrutando o 
horizonte de binóculo (o menino enxerga longe!), e até, ele também, testando a mão numa pistola (ele está 
pronto para lutar!). 

A insistência com que aquela quase criança, ainda com o mesmo ar cândido com que foi fotografado 
numa visita clandestina à Disneylândia de Tóquio, era mostrada em tão adultas e graves poses sugere que o 
menino, no meio dos generais, na verdade não manda, não enxerga além do próprio nariz, nem está pronto 
para lutar. Ele é apenas a peça de arremate, a figura central de que o Grande Coreógrafo necessita para fazer 
mover o conjunto da engrenagem. 

Tudo seria muito mais divertido se não se soubesse que o Grande Coreógrafo vai além de sincronizar 
movimentos exteriores. Ele atua igualmente na orquestração das emoções. Na Coreia do Norte multidões 
choram em conjunto, como se viu nos funerais de Kim Jong-II, o pai de Baby Kim, e casais fazem visitas 
devocionais à estátua gigante de Kim II-sung, o avô. 

São exteriorizações do controle das mentes. E o controle das mentes, como se sabe desde Orwell, 
caracteriza os regimes totalitários, distinguindo-os das simples ditaduras. Na Coreia do Norte, o totalitarismo, 
mais presente do que em qualquer outro regime atual, cumpre com eficiência sua função de infantilizar e dopar 
a população. 

  
TOLEDO, Roberto Pompeu de. Sob o grande coreógrafo. Revista Veja. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/tag/roberto-pompeu-de-toledo. 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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01. Quanto ao título do texto, marque a opção CORRETA. 
 

(A) Pode-se afirmar que ele faz alusão às contagiantes coreografias de artistas pop da Coreia do Norte. 
(B) Sugere o estado de alienação da população, advindo do controle estatal norte-coreano. 
(C) Deixa de manter relação de sentido com o texto, pois a temática não se refere a nenhum tipo de dança. 
(D) Trata-se de um trocadilho com a palavra Coreia, sem vinculação com a temática do texto, que é política. 
(E) Faz alusão a alguma figura do cenário músico-cultural coreano. 

 
02. O trecho abaixo que confirma a resposta CORRETA da questão anterior encontra-se na opção: 
  

(A) “Os soldados também eram mostrados em exercícios de ginástica cujos movimentos sincronizados 
igualmente traíam o dedo do Grande Coreógrafo” (linhas 28 a 30). 

(B) “Na Coreia do Norte, o totalitarismo, mais presente do que em qualquer outro regime atual, cumpre com 
eficiência sua função de infantilizar e dopar a população” (linhas 45 a 47). 

(C) “À bomba nuclear e à luta corporal, juntava-se o tiro de pistola no plano de combate” (linha 28). 
(D) “Tudo seria muito mais divertido se não se soubesse que o Grande Coreógrafo vai além de sincronizar 

movimentos exteriores” (linhas 40 e 41). 
(E) “A insistência com que aquela quase criança, ainda com o mesmo ar cândido com que foi fotografado 

numa visita clandestina à Disneylândia de Tóquio (...)” (linhas 35 e 36). 
 
03. A única passagem abaixo que serve de reescritura do trecho seguinte “São exteriorizações do controle das 

mentes. E o controle das mentes, como se sabe desde Orwell, caracteriza os regimes totalitários, distinguindo-
os das simples ditaduras” (linhas 44 e 45) é: 

 
(A) São exteriorizações ao controle das mentes, mas o controle delas, como se sabe a partir Orwell, 

caracteriza os regimes totalitários, distinguindo eles das simples ditaduras. 
(B) São exteriorizações controladoras das mentes. E o controle daquelas, como se sabe através de Orwell, 

caracteriza os regimes totalitários, os distinguindo das simples ditaduras. 
(C) São exteriorizações que controlam as mentes. E o controle disto, como se sabe por meio de Orwell, 

caracteriza os regimes totalitários, distinguindo-os das simples ditaduras. 
(D) São exteriorizações do controle das mentes e este, como é sabido desde Orwell, caracteriza os regimes 

totalitários, diferenciando-os das simples ditaduras. 
(E) São exteriorizações do controle das mentes, as quais, como se sabe desde Orwell, caracterizam os 

regimes totalitários, distinguindo eles das simples ditaduras. 
 
04. O vocábulo arrefecido (linha 02) pode ser substituído, sem que se altere o sentido do trecho, por: 
 

(A) esquentado      
(B) aumentado 
(C) extinguido 
(D) desaparecido 
(E) diminuído 

 
05. A utilização pelo autor do texto, no terceiro parágrafo, de expressões como “com voz forte” “quase aos gritos”; 

“céu na iminência de tempestade”, “acordes heroicos” serve para 
 

(A) pôr em evidência os excessos de comportamento do apresentador. 
(B) chocar o leitor por meio de expressões fortes. 
(C) dar um tom literário ao texto. 
(D) estabelecer nexo semântico-textual com a ideia principal do parágrafo anterior. 
(E) relevar a antipatia do autor do texto pela Coreia do Norte.  

 
06. Dentre os vocábulos abaixo, aquele que apresenta a mesma regra de acentuação de “coreógrafo” (título do 

texto) é: 
 

(A) “país” (linha 03). 
(B) “Pacífico” (linha 05). 
(C) “também” (linha 13). 
(D) “traíam” (linha 29). 
(E) “líder” (linha 31). 
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07. Quanto à colocação pronominal, julgue as assertivas abaixo: 
 

I. No trecho “o governo de Pyongyang declarou-se em estado de guerra” (linha 04), a colocação do pronome 
“se” pode ocorrer também antes do verbo; 

II. No trecho “(...) seus cidadãos, ao conseguirem captar a televisão do outro lado, se deram conta da 
diferença entre as transmissões coloridas” (linhas 15 a 16), a colocação do pronome “se” pode ocorrer 
também depois do verbo; 

III. No trecho “À bomba nuclear e à luta corporal, juntava-se o tiro de pistola no plano de combate” (linha 28), 
a colocação do pronome “se” pode ocorrer também antes do verbo; 

IV. No trecho “(...) caracteriza os regimes totalitários, distinguindo-os das simples ditaduras” (linha 45), a 
colocação do pronome “os” está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. 

 
Assinale a opção CORRETA. 

 
(A) Somente o item I é verdadeiro. 
(B) Somente os itens I e II são verdadeiros. 
(C) Somente os itens I, II e III são verdadeiros. 
(D) Somente os itens II e IV são verdadeiros. 
(E) Todos os itens são verdadeiros. 

 
08. Quanto ao uso do acento grave, julgue as assertivas abaixo: 
 

I. No trecho “e “reduziria a cinzas” (...)” (linha 05), não se usa o acento grave no vocábulo “a” por ele se 
tratar de artigo feminino no singular e o substantivo que lhe acompanha encontrar-se no feminino plural; 

II. No trecho “a televisão é instrumento mais útil para a sobrevivência” (linhas 20 e 21), a troca da preposição 
“para” pela preposição “a” não acarretaria nenhuma necessidade de se empregar o acento grave antes do 
vocábulo “sobrevivência”; 

III. No trecho “À bomba nuclear e à luta corporal, juntava-se o tiro de pistola no plano de combate” (linha 28), 
as duas ocorrências de “a” com acento grave se justificam porque são expressões adverbiais com núcleo 
substantivo no feminino; 

IV. No trecho “casais fazem visitas devocionais à estátua gigante de Kim II-sung, o avô” (linhas 42 e 43), o 
uso do acento grave se justifica porque o vocábulo “devocionais” exige a preposição “a” e o vocábulo 
“estátua” admite o artigo feminino “a”. 

 
Assinale a opção CORRETA. 

 
(A) Somente o item I é verdadeiro. 
(B) Somente os itens I e II são verdadeiros. 
(C) Somente os itens I, II e III são verdadeiros. 
(D) Somente os itens II e IV são verdadeiros. 
(E) Todos os itens são falsos. 

 
09. Quanto ao uso da vírgula, julgue as assertivas abaixo: 
 

I. No trecho “Aos comunicados, acrescentava-se a divulgação de filmetes com desfiles e exercícios militares” 
(linha 22), a vírgula após o vocábulo “comunicados” pode ser retirada, uma vez que “Aos comunicados” é 
complemento do verbo “acrescentar”; 

II. No trecho “À bomba nuclear e à luta corporal, juntava-se o tiro de pistola no plano de combate” (linha 28), a 
vírgula após o vocábulo “corporal” pode ser retirada, uma vez que “À bomba nuclear e à luta corporal” é 
complemento do verbo “juntar-se”; 

III. No trecho “Na Coreia do Norte multidões choram em conjunto, como se viu nos funerais de Kim Jong-II” 
(linhas 41 e 42), é possível colocar uma vírgula após o vocábulo “Norte”, por se tratar de uma expressão 
adverbial deslocada indicadora de lugar; 

IV. No trecho “casais fazem visitas devocionais à estátua gigante de Kim II-sung, o avô” (linhas 42 e 43), a 
vírgula após o vocábulo “sung” é exigida por cumprir a função explicativa. 
 

Assinale a opção CORRETA. 
 

(A) Somente o item I é verdadeiro. 
(B) Somente os itens I e II são verdadeiros. 
(C) Somente os itens I, II e III são verdadeiros. 
(D) Somente os itens II e IV são verdadeiros. 
(E) Todos os itens são verdadeiros. 
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10. No trecho “Na época em que havia duas Alemanhas, a comunista começou a ruir quando seus cidadãos, ao 
conseguirem captar a televisão do outro lado, se deram conta da diferença entre as transmissões coloridas 
(...)” (linhas 15 a 16), serão feitas alterações (todas ao mesmo tempo ou não) morfossintáticas, lexicais e de 
pontuação (todas ao mesmo tempo ou não). Marque a opção em que tais alterações mantêm o enunciado de 
acordo com a Norma Padrão da língua portuguesa e com o mesmo sentido do trecho original. 

 
(A) Na época em que existiam duas Alemanhas, a comunista começou a desmoronar quando seus cidadãos, 

ao conseguirem captar a televisão do outro lado, deram-se conta da diferença entre as transmissões 
coloridas (...). 

(B) Na época, em que havia duas Alemanhas a comunista começou a ruir quando seus cidadãos, ao 
conseguirem captar a televisão do outro lado, se deram conta da diferença entre as transmissões 
coloridas (...). 

(C) Na época que havia duas Alemanhas, a comunista começou a ruir quando seus cidadãos ao conseguirem 
captar a televisão do outro lado, se deram conta da diferença entre as transmissões coloridas (...). 

(D) Na época em que havia duas Alemanhas, a comunista começou a ruir quando seus cidadãos, ao 
conseguirem captar a televisão do outro lado deram-se conta da diferença entre as transmissões coloridas 
(...). 

(E) Na época que havia duas Alemanhas a comunista começou a ruir quando sua população, ao conseguir 
captar a televisão do outro lado, se deram conta da diferença entre as transmissões coloridas (...). 

 
 
 
 
11. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou 

de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em 
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. De 
acordo com a lei 8.112/90, é CORRETO afirmar que: 

 
(A) A investidura em cargo público ocorrerá no momento da declaração da aprovação em concurso público. 
(B) A investidura em cargo público ocorrerá com a nomeação. 
(C) A investidura em cargo público ocorrerá com o aproveitamento do servidor. 
(D) A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. 
(E) A investidura em cargo público ocorrerá com a comprovação da aptidão para o exercício do cargo. 

 
12. Eloneide Pinho Beiroga, servidor público federal efetivo foi aposentado por invalidez. Após 01 (um) ano 

afastado das atividades no serviço público, uma junta médica oficial declarou insubsistentes os motivos da 
aposentadoria. Eloneide Pinho Beiroga teve de retornar às suas atividades. De acordo com a lei 8.112/90, a 
situação descrita representa o instituto da: 

 
(A) Reversão. 
(B) Recondução. 
(C) Remoção. 
(D) Reintegração. 
(E) Redistribuição. 

 
13. A lei 8.112/90 dispõe de modalidades de afastamentos e de licenças que estão previstas por legislação 

específica e relacionadas pela necessidade do servidor e da administração pública. De acordo com a lei, em 
relação às licenças e afastamentos do servidor público federal é INCORRETO dizer que: 

 
(A) A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias do término de outra da mesma espécie será considerada 

como prorrogação.  
(B) O servidor terá direito a licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha em 

convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante 
a Justiça Eleitoral. 

(C) A critério da Administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, mesmo 
estando o servidor em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 
três anos consecutivos, sem remuneração. 

(D) A licença sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de 
classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão terá 
duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada, no caso de reeleição, e por uma única vez. 

(E) Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da Administração, afastar-se 
do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três meses, para participar de curso 
de capacitação profissional. 

LEGISLAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO 
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14. Ariela Maciel da Silva é servidora federal, sendo remunerada em dois cargos públicos, sendo um de professora 
com carga horária de 20 horas e o outro cargo de natureza eminentemente técnico com carga horária de 40 
horas. Questionada pela Administração pela acumulação de cargos e de acordo com a lei 8.112/90, Ariela: 

 
(A) deverá comprovar compatibilidade de horário para poder permanecer nos dois cargos. 
(B) deverá obrigatoriamente fazer opção por um dos cargos. 
(C) deverá trocar o cargo técnico por um cargo eminentemente administrativo. 
(D) deverá apenas reduzir sua carga horária para permanecer nos dois cargos. 
(E) deverá ficar apenas no cargo técnico por ter maior carga horária. 

 
15. A lei 8.112/90, ao dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das 

fundações públicas federais trata diretamente dos institutos da posse e do exercício do cargo público. Sobre o 
que dispõe a lei sobre a posse e o exercício do cargo público, bem como as alterações produzidas na lei pela 
Emenda Constitucional 19 de 04 de junho de 1998, é INCORRETO afirmar que: 

 
(A) A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de provimento. 
(B) O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá 

estabilidade no serviço público ao completar 3 (três) anos de efetivo exercício. 
(C) É de 60 (sessenta) dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, 

contados da data da posse. 
(D) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 

probatório por período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto 
de avaliação para o desempenho do cargo. 

(E) O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de 
processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. 

 
 
 
 
 
16. Assinale a opção que completa a sentença a seguir de forma CORRETA. “O _______ é uma nova tecnologia 

de armazenamento considerada a evolução dos discos rígidos”. 
 
(A) LRV.          (B)  TCP.               (C)  SSD.           (D)  IP.         (E) WiFi. 

 
 
17. Leia as afirmações abaixo sobre o sistema operacional Linux e marque a opção CORRETA. 
 

(A) O código fonte do Linux está disponível sob a licença GPU. 
(B) GNOME é o nome dado ao gerenciador de usuários do Linux. 
(C) O núcleo do sistema operacional Linux é chamado de Shell. 
(D) O Konkeror é o exemplo de um editor de textos nativo do Linux.  
(E) O KDE é um exemplo de interface gráfica do Linux. 

 
18. Considere a planilha abaixo, construída no Microsoft Excel 2007 (Português Versão Padrão do Fabricante). O 

resultado da fórmula =(SOMA(A1:B5)+SOMA(B1:C5))*2 quando aplicado na célula D1 é: 
 

 
(A) 150 
(B) 112 
(C) 113 
(D) 32 
(E) 25 

 
 
 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
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19. Em uma rede TCP/IP, o protocolo TCP é utilizado na camada de: 
 

(A) Rede 
(B) Aplicação  
(C) Transporte 
(D) Física  
(E) Sessão 

 
20. Em Banco de Dados, acerca do modelo entidade-relacionamento, é CORRETO afirmar que: 
 

(A) Entidades podem ter atributos, mas relacionamentos não podem ter atributos. 
(B) Chave é um conjunto de atributos cujos valores identificam um relacionamento de maneira única. 
(C) A técnica de modelagem Bottom-Up se inicia partindo de entidades abstratas e aplicando transformações 

que permitem encontrar entidades menos abstratas e mais representativas do sistema que está sendo 
desenvolvido. 

(D) Um relacionamento é uma associação entre atributos. 
(E) Na notação de par ordenado (0,1):(1,N), o primeiro número do par indica a cardinalidade mínima e o 

segundo a máxima. A cardinalidade mínima indica uma exigência da participação de uma instância da 
entidade em relacionamentos. 

 
 
 
 
 
21. Em relação ao quadro de delirium, é INCORRETO afirmar que: 
 

(A) Trata-se de uma síndrome caracterizada por um distúrbio da consciência e rebaixamento cognitivo global, 
de início abrupto e curso flutuante. 

(B) Estão entre os fatores de risco para o aparecimento do delirium: idade acima de 65 anos, gênero 
masculino, demência prévia, estados carenciais, distúrbios metabólicos e abstinência alcoólica. 

(C) Em relação ao manejo ambiental do delirium, visando à proteção do paciente e evitação da estimulação 
excessiva do mesmo, deve-se: remover objetos perigosos próximos ao paciente; utilizar contenção física 
cuidadosamente e somente quando estritamente necessária; evitar visitas de familiares; manter o 
ambiente calmo, silencioso e permanentemente pouco iluminado. 

(D) Em relação ao manejo farmacológico da agitação e agressividade, pode-se utilizar antipsicóticos, como 
haloperidol, risperidona e olanzapina, iniciando-se em doses baixas, em especial em pacientes idosos. 

(E) Benzodiazepínicos, em geral, devem ser evitados, por poderem rebaixar o nível de consciência. Todavia, 
quando necessária uma associação com o antipsicótico – para manejar a agitação, por exemplo – dá-se 
preferência ao lorazepam, menos sedativo e de meia-vida mais curta que o diazepam. 

 
22. No que diz respeito à demência de Alzheimer, assinale a opção CORRETA. 
 

(A) O diagnóstico definitivo de demência de Alzheimer pode ser firmado com exames de imagem como 
Tomografia Computadorizada (CT) de crânio e SPECT (Tomografia por Emissão de Fóton Único). 

(B) Para o diagnóstico de demência vascular, é necessária a associação de quadro clínico demencial com 
alterações compatíveis (evidências de áreas de infarto cerebral e alargamento ventricular, por exemplo), 
em exames de imagem, como tomografia computadorizada e ressonância magnética de crânio. 

(C) As dosagens séricas de proteína precursora de amiloide e de colinesterase são marcadores biológicos 
importantes, no caso da doença de Alzheimer. 

(D) A doença de Pick é uma importante causa reversível de demência. 
(E) A demência dos corpos de Lewy é caracterizada por uma degeneração esponjosa do sistema nervoso 

central, causada por príons. 
 
23. Em relação aos transtornos psicóticos, analise as assertivas abaixo e assinale verdadeiro (V) ou falso (F). 
 

(    ) O transtorno psicótico breve caracteriza-se pela presença de sintomas psicóticos com duração de horas 
a menos de 01 dia. Os sintomas devem afetar significativamente a vida da pessoa e não são decorrentes 
de efeitos de uma substância ou relacionados a uma condição médica geral. 

(    ) O transtorno delirante caracteriza-se pela presença de delírios não-bizarros, na ausência de outros 
sintomas psicóticos, por pelo menos 01 mês. Os sintomas devem afetar significativamente a vida da 
pessoa e não são decorrentes de efeitos de uma substância ou relacionados a uma condição médica 
geral. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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(    ) Segundo o DSM-IV, para se fazer o diagnóstico de transtorno esquizoafetivo, é necessário um período 
de doença ininterrupto durante o qual, em algum momento, existe um episódio depressivo maior, 
maníaco ou misto. Além disso, durante o mesmo período de doença, devem ter ocorrido delírios ou 
alucinações, na ausência de sintomas proeminentes de humor. Os sintomas devem afetar 
significativamente a vida da pessoa e não são decorrentes de efeitos de uma substância ou relacionados 
a uma condição médica geral. 

(    ) Segundo o DSM-IV, o transtorno esquizofreniforme caracteriza-se pela presença de sintomas 
semelhantes aos da esquizofrenia, mas com duração de um mês a menos de seis meses. Os sintomas 
devem afetar significativamente a vida da pessoa e não são decorrentes de efeitos de uma substância 
ou relacionados a uma condição médica geral. 

 
Assinale a opção que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
(A) V-V-V-V 
(B) V-F-V-F 
(C) F-F-V-F 
(D) F-V-V-V 
(E) F-F-F-F 

 
24. Quanto à depressão, assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) A teoria mais aceita atualmente para a etiopatogenia da depressão maior é a de que o episódio 
depressivo resultaria de uma complexa interação entre fatores biológicos, psicológicos, ambientais e 
genéticos. 

(B) Entre os fatores de risco ambientais para a ocorrência de depressão maior, destacam-se: uso de 
substâncias psicoativas (como álcool, por exemplo), privação de sono e eventos adversos precoces (perda 
parental, baixo suporte social, percepção de falta de carinho dos pais e abuso físico ou sexual). 

(C) Como o transtorno depressivo maior apresenta uma alta taxa de recorrência, sempre se deve fazer uso de 
tratamento farmacológico, associado, ou não, à psicoterapia. 

(D) A depressão com características atípicas apresenta resposta melhor aos inibidores seletivos da 
receptação de serotonina do que aos antidepressivos tricíclicos. 

(E) Viroses como influenza, mononucleose, hepatites e HIV podem estar associadas à depressão. 
 
25. Analise as afirmativas abaixo. 
 

I. O transtorno bipolar do tipo I é uma doença grave, que atinge aproximadamente 1% da população geral e 
apresenta alta taxa de herdabilidade; 

II. A depressão bipolar distingue-se da unipolar pela presença mais frequente na primeira de agitação 
psicomotora e sintomas atípicos, enquanto sintomas psicóticos são mais comuns na segunda; 

III. Segundo o DSM-IV, o transtorno bipolar do tipo I caracteriza-se pela presença de episódio maníaco; 
IV. No transtorno bipolar na infância e adolescência, a irritabilidade é um dos sintomas mais frequentes, tanto 

na depressão como nos episódios maníacos, assim como em outras alterações psiquiátricas, o que 
dificulta o diagnóstico. 

 
Assinale a opção CORRETA. 

 
(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
(C) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
(D) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
(E) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

 
26. Sobre transtornos psíquicos, analise as afirmativas abaixo. 
 

I. A ciclotimia caracteriza-se como uma perturbação crônica e flutuante em que o paciente apresenta 
episódios hipomaníacos e períodos com sintomas depressivos leves, por pelo menos 1 ano de duração, 
com breves intervalos livres de sintomas (no máximo 2 meses); os sintomas devem trazer prejuízo 
significativo para o paciente; 

II. O transtorno bipolar do tipo II é um transtorno crônico, caracterizado pela presença de episódios 
hipomaníacos e episódios depressivos maiores; 

III. Os pacientes com transtorno bipolar do tipo I com ciclagem rápida apresentam um perfil de resposta 
medicamentosa diferente dos que não apresentam ciclagem rápida. 
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Assinale a opção CORRETA. 
 

(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Somente a afirmativa II está correta. 
(D) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
(E) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

 
27. Sobre os antipsicóticos, assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) A maior parte dos antipsicóticos de primeira geração age principalmente bloqueando receptores 
dopaminérgicos do tipo D2. Já vários antipsicóticos de segunda geração agem concomitantemente nos 
sistemas dopaminérgico e serotoninérgico, sendo, assim, benéficos para os sintomas negativos e levariam 
a menos efeitos colaterais extrapiramidais. 

(B) A clozapina tem ação principalmente em receptores dopaminérgicos D1 e D4, sendo um fraco bloqueador 
de receptor D2, o que explicaria a ausência de efeito extrapiramidal. 

(C) No tratamento da esquizofrenia, durante o quadro agudo, o antipsicótico deve ser introduzido em doses 
altas, com redução gradual no decorrer das semanas. 

(D) De forma geral, os antipsicóticos de segunda geração apresentam eficácia semelhante, exceção feita à 
clozapina, que tem demonstrado eficácia no tratamento de quadros refratários. 

(E) Em virtude do risco de alterações hematológicas, em especial agranulocitose, durante o uso da clozapina, 
deve-se realizar hemograma semanalmente nas 18 primeiras semanas de tratamento, e, a seguir, 
mensalmente, enquanto o paciente estiver fazendo tratamento. 

 
28. No que concerne ao tratamento farmacológico dos transtornos do humor, é CORRETO afirmar que: 
 

(A) Níveis séricos de lítio de 0,4 a 0,6 mEq/L são adequados para o tratamento de manutenção de pacientes 
com transtorno bipolar do tipo I. 

(B) Lítio, divalproato, olanzapina, quetiapina e aripiprazol são drogas de primeira linha para o tratamento de 
manutenção de pacientes com transtorno bipolar do tipo I. 

(C) Nunca se deve utilizar antidepressivos no tratamento da depressão bipolar, em virtude do risco de virada 
maníaca. 

(D) O divalproato é a droga de escolha para tratamento do transtorno bipolar durante a gestação, em virtude 
da não incidência de malformações. 

(E) Pacientes em episódio misto costumam responder melhor ao lítio do que ao divalproato ou à 
carbamazepina. 

 
29. Analise como verdadeiro (V) ou falso (F), as assertivas abaixo. 
 

(    ) O tratamento farmacológico de manutenção, com antidepressivos, de um episódio depressivo maior 
deve ter duração de 01 ano. 

(    ) A eficácia dos diferentes antidepressivos é semelhante, independentemente do subtipo de episódio 
depressivo. 

(    ) O objetivo do tratamento do episódio depressivo maior deve ser a obtenção da remissão completa dos 
sintomas. 

(    ) Os inibidores seletivos da receptação de serotonina podem ser considerados medicações de primeira 
escolha no tratamento farmacológico do transtorno do pânico. Em virtude da gravidade do transtorno, a 
medicação deve ser iniciada já em dose terapêutica, para uma resposta o mais breve possível. 

 
Assinale a opção que apresenta sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
(A) F-F-V-F 
(B) F-V-V-F 
(C) F-F-F-V 
(D) V-F-V-F 
(E) V-F-F-V 

 
30. Sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), leia as afirmativas abaixo. 

 
I. Inicia-se na infância, podendo, ou não, persistir na adolescência e na vida adulta. Entre as principais 

manifestações clínicas do TDAH na idade adulta estão: desorganização, falta de planejamento de 
atividades, dificuldades com noção de tempo, procrastinação e desconforto decorrente da inquietude; 
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II. Para realização do diagnóstico, além da avaliação clínica, são de grande valia exames funcionais de 
imagem, como o SPECT (Tomografia por Emissão de Fóton Único); 

III. Entre as principais medicações utilizadas no tratamento do TDAH estão o metilfenidato, a 
lisdexanfetamina, a atomoxetina, a imipramina e a bupropiona. 

 
Assinale a opção CORRETA. 

 
(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
(D) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão incorretas. 

 
31. A síndrome de Wernicke é um transtorno amnéstico persistente induzido pelo álcool e se caracteriza por um 

conjunto de sintomas neurológicos agudos, EXCETO: 
 

(A) Ataxia. 
(B) Confusão. 
(C) Disfunção vestibular. 
(D) Disartria. 
(E) Nistagmo horizontal. 

 
32. Em relação ao uso de Naltrexona, com doses abaixo de 200mg/dia, é CORRETO afirmar que: 
 

(A) É um agonista opioide puro.      
(B) É hepatotóxico.      
(C) Não contribui para o beber controlado. 
(D) Reduz os efeitos de recompensa do álcool. 
(E) Só pode ser utilizado com valores normais das enzimas hepáticas. 

 
33. Sobre o transtorno hipocondríaco, é INCORRETO afirmar que: 
 

(A) A característica essencial, segundo o DSM-IV, é a preocupação com o temor de possuir uma doença 
grave, baseado na interpretação errônea de sintomas corporais. 

(B) História de doença física no próprio paciente ou em familiar próximo é frequente. 
(C) Encontra-se associado com classes socioeconômicas baixas. 
(D) As queixas mais comuns são dor, sintomas cardiovasculares e gastrointestinais. 
(E) Os homens e as mulheres são, igualmente, afetados. 

 
34. JBS, 20 anos, universitário, busca atendimento psiquiátrico encaminhado pelo clínico geral. Diz que desde a 

infância fica “um pouco gago”, quando tem que falar na frente de pessoas estranhas e que, desde então, se 
preocupa com a possibilidade das pessoas repararem essa gagueira. Reconhece que a preocupação é um 
pouco exagerada. O problema, informa, é que ultimamente entra em “verdadeiro pânico”, quando tem que 
apresentar algum trabalho oral na Universidade. Fica com falta de ar, taquicardia, sudorese profusa, frio na 
barriga e levemente gago. Em uma apresentação, sofreu diarreia e sentiu que ia desmaiar. Diante disso, tem, 
nesse semestre letivo, evitado todas as situações que provoquem esses “ataques de pânico”. O diagnóstico 
provável desse indivíduo é: 

 
(A) Fobia social. 
(B) Fobia específica. 
(C) Transtorno de pânico.    
(D) Transtorno conversivo. 
(E) Transtorno de somatização. 

 
35. No caso anteriormente relatado, a abordagem terapêutica isolada possível é: 
 

(A) Terapia cognitivo-comportamental. 
(B) Propranolol. 
(C) Clomipramina. 
(D) Bromazepam. 
(E) Psicoterapia de orientação analítica. 
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36. MJB, 49 anos, sexo masculino, advogado, relata que, desde adolescente, tem predominantemente atração 
sexual por travestis e fantasias sexuais envolvendo o uso de roupas femininas. Casou-se 3 vezes com 
mulheres, tendo se separado de todas após 1 ou 2 anos de convivência. Há 4 anos conheceu um travesti, de 
40 anos de idade, e, desde então, encontra-se em uma união estável com o mesmo. Para obter excitação 
sexual, tanto na masturbação quanto no intercurso sexual, veste-se de mulher, mas, logo após o orgasmo 
sente um forte desejo de tirar as roupas femininas e de voltar a vestir as suas roupas habituais. A hipótese 
diagnóstica mais provável para esse quadro é: 

 
(A) Transexualismo.  
(B) Travestismo fetichista. 
(C) Fetichismo. 
(D) Travestismo de duplo papel. 
(E) Parafilia sem outra especificação. 

 
37. Assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) Está bem estabelecido que há uma resposta mais eficaz e duradoura no tratamento do transtorno 
obsessivo-compulsivo quando os inibidores seletivos da receptação de serotonina (isrss) são utilizados em 
combinação com a terapia comportamental. 

(B) Também está evidente que há uma melhor resposta no tratamento da depressão e do transtorno de 
pânico quando se associa a farmacoterapia e à terapia cognitivo-comportamental. 

(C) Uma técnica comportamental usada nas psicoterapias cognitivas é a exposição e a prevenção de 
resposta. 

(D) A psicoterapia cognitiva está baseada na premissa de que a maneira como as pessoas interpretam suas 
experiências anteriores determinam como elas se sentem e se comportam. 

(E) A psicoterapia cognitiva está contraindicada em caso de depressão com ideação suicida. 
 
38. Sobre o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), leia as assertivas a seguir. 

 
I. Na idade adulta, ambos os sexos estão igualmente propensos a serem afetados pelo TOC, mas entre 

adolescentes, os meninos são os mais afetados; 
II. No TOC, a ansiedade se agrava quando ocorrem as compulsões; 
III. Os pacientes tentam neutralizar os pensamentos obsessivos com outros pensamentos ou ações;  
IV. Boa parte dos pacientes com TOC fica assintomática com o uso dos inibidores seletivos ou não seletivos 

de receptação da serotonina em dose plena, utilizados conjuntamente com a terapia cognitiva. 
 

Assinale a opção CORRETA. 
 

(A) Somente I, II e III estão corretas. 
(B) Somente I e III estão corretas. 
(C) Somente II e IV estão corretas. 
(D) Somente IV está correta. 
(E) Todas as assertivas estão corretas. 

 
39. As seguintes características são consideradas essenciais ao diagnóstico de transtorno de estresse pós-

traumático, segundo o DSM-IV, EXCETO: 
 

(A) Lembranças recorrentes e intrusivas do evento traumático. 
(B) Evitação persistente de estímulos associados ao trauma. 
(C) Pesadelos recorrentes sobre o evento traumático. 
(D) Dificuldade em conciliar o sono. 
(E) Sentimento de medo e pânico, como se o evento traumático estivesse ocorrendo novamente. 

 
40. ACS, 30 anos de idade, com história de Transtorno de Pânico vem em uso de ISRSs há 8 meses, com 

considerável melhora do seu quadro, tendo nos últimos 4 meses desaparecido suas crises de pânico. Porém, 
continua se recusando a permanecer sozinha em casa ou ir ao supermercado. Diante deste caso, pode-se 
propor, como terapia complementar: 

 
(A) Psicanálise. 
(B) Psicoterapia de orientação analítica. 
(C) Técnicas de exposição. 
(D) Gabapentina. 
(E) Betabloqueadores. 
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41. Sobre os transtornos mentais devidos a condições médicas gerais ou ao efeito de substâncias, assinale a 
proposição CORRETA. 

 
(A) Uma vez que um paciente com transtorno depressivo recorrente tenha um quadro de hipertireoidismo 

diagnosticado, o diagnóstico psiquiátrico deve ser reformulado, segundo a CID-10, para “transtorno 
orgânico do humor”. 

(B) Na presença de alteração da consciência (quadro confusional), a observação de delírios e alucinações 
torna provável o diagnóstico de “transtorno delirante (esquizofreniforme) orgânico”. 

(C) Se um quadro psiquiátrico for decorrente de deficiência de vitamina B12, também estarão presentes 
manifestações neurológicas e aumento do volume corpuscular médio. 

(D) É plausível a associação do uso prolongado de metformina a quadros depressivos, por meio da indução 
da deficiência de vitamina B12. 

(E) Entre os fármacos com ação dopaminérgica, o pramipexol está mais associado à indução de quadros 
psicóticos que a levodopa. 

 
42. Sobre a esquizofrenia, assinale a opção INCORRETA. 

 
(A) A subtipificação da esquizofrenia em paranoide, desorganizada, catatônica e indiferenciada é de utilidade 

clínica e significado nosológico questionáveis, uma vez que é habitual que o quadro clínico de um mesmo 
paciente varie de um subtipo a outro em surtos sucessivos. 

(B) Em virtude do risco de indução de novos surtos, não se justifica a utilização de antidepressivos para 
atenuação de sintomas negativos da esquizofrenia. 

(C) No DSM-V, nem delírios bizarros e nem a audição de vozes que conversam entre si são, isoladamente, 
considerados suficientes para satisfazer o critério A para diagnóstico de esquizofrenia.  

(D) Entre as drogas não classicamente tidas como antipsicóticas, o anti-inflamatório celecoxib tem exibido, em 
alguns estudos, potencial terapêutico para esquizofrenia. 

(E) Com a crescente preferência pelos antipsicóticos atípicos, a anterior preocupação com os para-efeitos 
extrapiramidais dos antipsicóticos típicos vem sendo substituída pela preocupação com a emergência de 
perturbações metabólicas. 

 
43. Sobre a esquizofrenia, assinale a opção CORRETA. 

 
(A) Na CID-10, o quadro de esquizofrenia simples se caracteriza pela presença de sintomas positivos em 

pequeno número, reduzida gravidade e boa resposta ao tratamento. 
(B) Quadros esquizofrênicos de instalação insidiosa tem maior probabilidade de ter bom prognóstico que 

quadros de instalação aguda. 
(C) A elevada afinidade por receptores D2 torna a risperidona mais propensa a causar hiperprolactinemia que 

fármacos como olanzapina e quetiapina. 
(D) Indivíduos com esquizofrenia de instalação tardia estão mais propensos a desenvolver perturbações da 

forma do pensamento e embotamento afetivo. 
(E) Discurso desorganizado é considerado sintoma negativo da esquizofrenia. 

 
44. Sobre os transtornos de personalidade (conforme classificados no DSM-IV-TR), é CORRETO afirmar que: 

 
(A) Há evidências de hipometabolismo de córtex pré-frontal no transtorno de personalidade borderline e da 

associação desse achado com a impulsividade e a dificuldade de regular emoções que se observam em 
tais pacientes. 

(B) Por ser bastante usual sua evolução para transtorno bipolar, o transtorno de personalidade borderline 
deve ser preferencialmente tratado com estabilizadores de humor, evitando-se os antidepressivos. 

(C) A maioria dos indivíduos com transtorno de personalidade esquizotípica eventualmente progride para um 
quadro de esquizofrenia, razão pela qual esse transtorno de personalidade é hoje visto como uma forma 
atenuada ou manifestação subsindrômica da esquizofrenia. 

(D) Como no transtorno obsessivo compulsivo (TOC), comportamentos compulsivos ego-distônicos dominam 
a cena clínica no transtorno de personalidade obsessivo compulsivo.  

(E) No recém lançado DSM-V, o transtorno de personalidade esquiva foi suprimido e os casos assim 
previamente diagnosticados passam a ser considerados formas mais leves de fobia social. 
 

45. Levando-se em conta as dimensões da personalidade do Five-FactorModel (Big Five), assinale a opção 
INCORRETA. 

 
(A) Os transtornos de personalidade esquizotípico e evitativo têm escores altos de gregariedade. 
(B) Os transtornos de personalidade histriônico e obsessivo compulsivo têm escores altos de impulsividade. 
(C) Os transtornos de personalidade obsessivo compulsivo e esquizoide têm escores altos de alexitimia. 
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(D) Os transtornos de personalidade borderline e evitativo têm escores altos de vulnerabilidade. 
(E) Os transtornos de personalidade antissocial e histriônico têm escores altos de busca por excitação. 

 
46. Sobre os transtornos alimentares, assinale a opção CORRETA. 

 
(A) A anorexia nervosa é cerca de duas vezes mais prevalente em mulheres que em homens. 
(B) A anorexia nervosa tem níveis surpreendentemente baixos de comorbidade com outros transtornos 

mentais, sendo o diagnóstico único em cerca de 85% dos pacientes. 
(C) Em países ocidentais, o nível socioeconômico se correlaciona positivamente com o transtorno do comer 

compulsivo e a obesidade, mas negativamente com a anorexia nervosa e bulimia nervosa. 
(D) Indivíduos com bulimia nervosa são tão resistentes aos tratamentos quanto os indivíduos com anorexia 

nervosa, o que repercute em taxas similares de recuperação parcial e total.  
(E) Comparados aos pacientes com bulimia, os pacientes com anorexia nervosa exibem mais rigidez, 

autocontrole, vidas sexuais mais pobres e menos problemas com álcool e drogas. 
 

47. Sobre o retardo mental, assinale a opção CORRETA. 
 

(A) Indivíduos com retardo mental estão predispostos a outros transtornos mentais de maneira indistinta dos 
indivíduos com funcionamento intelectual normal, e com taxas de prevalência muito semelhantes. 

(B) Para o diagnóstico de retardo mental, é necessário que a deficiência intelectual e o comprometimento da 
capacidade adaptativa se manifestem precocemente, até os 04 anos de idade. 

(C) Tipicamente, retardos mentais mais leves são mais fáceis de se avaliar que retardos mentais mais graves, 
o que faz com que suas causas sejam mais frequentemente determinadas. 

(D) A trissomia do cromossomo 21 é apenas uma das possíveis causas da síndrome de Down. 
(E) Curiosamente, nos cérebros de portadores de síndrome da Down com idades mais avançadas, é muito 

infrequente a presença placas senis e emaranhados neurofibrilares, o que sugere que tais indivíduos 
estejam mais protegidos contra a doença de Alzheimer. 

 
48. Entre as manifestações do delirium tremens, ou possíveis complicações durante de seu tratamento em âmbito 

hospitalar, assinale a menos usual: 
 

(A) Convulsões. 
(B) Coagulação intravascular disseminada. 
(C) Insuficiência renal. 
(D) Infecções respiratórias e urinárias. 
(E) Alterações glicêmicas e hidroeletrolíticas. 

 
49. Não tem espaço no tratamento da síndrome neuroléptica maligna: 

 
(A) Substituição imediata do antipsicótico de alta potência por um de baixa potência. 
(B) Monitoramento dos níveis de cpk. 
(C) Suporte ventilatório. 
(D) Dantrolene. 
(E) Bromocriptina. 

 
50. Deficiência intelectual (mais importante no sexo masculino que no feminino), face alongada, orelhas 

proeminentes, hipoplasia do terço médio da face, palato arqueado, macrorquidia, frouxidão articular e 
estrabismo constituem o fenótipo característico de: 

 
(A) Síndrome de Williams. 
(B) Síndrome do X frágil. 
(C) Síndrome de Prader-Willi. 
(D) Síndrome de Angelman. 
(E) Síndrome alcoólico-fetal. 

 
 


