CONCURSO PÚBLICO
Edital no 01/2005

TÉCNICO JUDICIÁRIO
MÉDICO PSIQUIATRA JUDICIAL
Código 104

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.
Este caderno contém as provas de Língua Portuguesa, Noções de Direito e Conhecimentos Específicos.
Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no fim deste caderno.
Ao receber a Folha de Respostas:
. Confira seu nome, seu número de inscrição e o cargo de opção.
. Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
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Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
. Use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
. Preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão.
. Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não
será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas.
. NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
. A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
CUIDE BEM DELA, ELA É A SUA PROVA.
No período previsto para a realização deste conjunto de provas, está
incluído o tempo necessário à transcrição das respostas para a Folha de
Respostas.

DURAÇÃO TOTAL DAS PROVAS: QUATRO HORAS
FUN DEP

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa

ATENÇÃO
Senhor(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém,
ao todo, 60 (sessenta) questões de múltipla escolha
constituída de 4 (quatro) alternativas

cada uma

, assim distribuídas:

18 (dezoito) questões de Língua Portuguesa, 20 (vinte) questões de Noções de Direito e 22 (vinte e duas) questões de Conhecimentos Específicos.
Havendo algum problema, informe-o imediatamente ao aplicador
de provas, para que ele tome as providências necessárias.
Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá
qualquer reclamação ou recurso posteriores.
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 Língua Portuguesa
INSTRUÇÃO: As questões de 01 a 18 relacionam-se com o texto abaixo. Leia atentamente todo o texto antes de responder a elas.

HISTÓRIA DA CIDADANIA
(Introdução)
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Afinal, o que é ser cidadão?
Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei: é, em resumo, ter direitos civis. É também participar no destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Os direitos civis e políticos não
asseguram a democracia sem os direitos sociais, aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva: o direito à educação, ao trabalho, ao salário
justo, à saúde, a uma velhice tranqüila. Exercer a cidadania plena é ter direitos
civis, políticos e sociais. [...]
Cidadania não é uma definição estanque, mas um conceito histórico, o que
significa que seu sentido varia no tempo e no espaço. É muito diferente ser cidadão na Alemanha, nos Estados Unidos ou no Brasil (para não falar dos países em
que a palavra é tabu), não apenas pelas regras que definem quem é ou não titular
da cidadania (por direito territorial ou de sangue), mas também pelos direitos e
deveres distintos que caracterizam o cidadão em cada um dos Estados-nacionais
contemporâneos. Mesmo dentro de cada Estado-nacional, o conceito e a prática da
cidadania vêm se alterando ao longo dos últimos duzentos ou trezentos anos. Isso
ocorre tanto em relação a uma abertura maior ou menor do estatuto de cidadão
para sua população (por exemplo, pela maior ou menor incorporação dos imigrantes à cidadania), ao grau de participação política de diferentes grupos (o voto da
mulher, do analfabeto), quanto aos direitos sociais, à proteção social oferecida pelos Estados aos que dela necessitam.
A aceleração do tempo histórico nos últimos séculos e a conseqüente rapidez
das mudanças faz com que aquilo que, num momento, podia ser considerado subversão perigosa da ordem, no seguinte, seja algo corriqueiro, “natural” (de fato,
não é nada natural, é perfeitamente social). Não há democracia ocidental em que a
mulher não tenha, hoje, direito ao voto, mas isso já foi considerado absurdo, até
muito pouco tempo atrás, mesmo em países tão desenvolvidos da Europa como a
Suíça. Esse mesmo direito ao voto já esteve vinculado à propriedade de bens, à
titularidade de cargos ou funções, ao fato de se pertencer ou não a determinada
etnia, etc. Ainda há países em que os candidatos a presidente devem pertencer a
determinada religião (Carlos Menem se converteu ao catolicismo para poder governar a Argentina), outros em que nem filho de imigrante tem direito a voto e por
aí afora. A idéia de que o Poder Público deve garantir um mínimo de renda a todos
os cidadãos e o acesso a bens coletivos, como saúde, educação e previdência, dei3

35 xa ainda muita gente arrepiada, pois se confunde facilmente o simples assistencialismo com dever do Estado.
Não se pode, portanto, imaginar uma seqüência única, determinista e necessária para a evolução da cidadania em todos os países. [...] Isso não nos permite,
contudo, dizer que inexiste um processo de evolução que marcha da ausência de
40 direitos para sua ampliação, ao longo da história.
A cidadania instaura-se a partir dos processos de lutas que culminaram na
Declaração dos Direitos Humanos, dos Estados Unidos da América do Norte, e na
Revolução Francesa. Esses dois eventos romperam o princípio de legitimidade que
vigia até então, baseado nos deveres dos súditos, e passaram a estruturá-lo com
45 base nos direitos do cidadão. Desse momento em diante, todos os tipos de luta foram travados para que se ampliasse o conceito e a prática de cidadania e o mundo
ocidental os estendesse para mulheres, crianças, minorias nacionais, étnicas, sexuais, etárias. Nesse sentido, pode-se afirmar que, na sua acepção mais ampla, cidadania é a expressão concreta do exercício da democracia.
PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi (Orgs.). História da cidadania.
São Paulo: Contexto, 2003. p. 9-10. (Texto adaptado)

Questão 01
“Afinal, o que é ser cidadão?” (linha 1)
É CORRETO afirmar que a resposta a essa pergunta, que introduz o texto, é construída
sob a forma de uma
A) admoestação.
B) citação.
C) definição.
D) reiteração.

Questão 02
“Os direitos civis e políticos não asseguram a democracia sem os direitos sociais...” (linhas 4-5)
Com base na leitura do texto, é CORRETO afirmar que, nessa frase, se confere aos direitos sociais, numa democracia, principalmente, um papel
A) coadjuvante.
B) essencial.
C) expressivo.
D) intermediário.
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Questão 03
“Cidadania não é uma definição estanque, mas um conceito histórico...” (linha 9)
Com base na leitura do texto, é CORRETO afirmar que a expressão destacada nessa frase
autoriza considerar-se cidadania como um conceito
A) absoluto.
B) indefinido.
C) ilimitado.
D) relativo.

Questão 04
Considerando-se as informações do texto, é CORRETO afirmar que a prática da cidadania NÃO é
A) diferenciada.
B) evolutiva.
C) homogênea.
D) multifacetada.

Questão 05
“Esse mesmo direito ao voto já esteve vinculado à propriedade de bens, à titularidade de
cargos ou funções, ao fato de se pertencer ou não a determinada etnia, etc.” (linhas 2830)
É CORRETO afirmar que as informações contidas nesse trecho permitem inferir que as
instituições políticas nem sempre são
A) confiáveis.
B) exeqüíveis.
C) imutáveis.
D) presumíveis.
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Questão 06
“Isso não nos permite, contudo, dizer que inexiste um processo de evolução que marcha
da ausência de direitos para sua ampliação, ao longo da história.” (linhas 38-40)
É CORRETO afirmar que as informações contidas nesse trecho são, no texto,
A) criticadas.
B) fundamentadas.
C) refutadas.
D) subestimadas.

Questão 07
“Esses dois eventos romperam o princípio de legitimidade que vigia até então, baseado
nos deveres dos súditos, e passaram a estruturá-lo com base nos direitos do cidadão.” (linhas 43-45)
Com base nas informações desse trecho, é CORRETO afirmar que os direitos de cidadania orientam um processo de
A) elitização.
B) hierarquização.
C) moderação.
D) modernização.

Questão 08
“... todos os tipos de luta foram travados para que se ampliasse o conceito e a prática de
cidadania...” (linhas 45-46)
Com base na leitura desse trecho, é CORRETO afirmar que o conceito e a prática de cidadania podem ser considerados
A) ambíguos.
B) contraditórios.
C) deterministas.
D) dinâmicos.
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Questão 09
“... pode-se afirmar que, na sua acepção mais ampla, cidadania é a expressão concreta do
exercício da democracia.” (linhas 48-49)
É CORRETO afirmar que as informações contidas nessa frase permitem inferir que cidadania e democracia se
A) excluem.
B) implicam.
C) parecem.
D) projetam.

Questão 10
“A idéia de que o Poder Público deve garantir um mínimo de renda a todos os cidadãos
[...] deixa ainda muita gente arrepiada...” (linhas 33-35)
É CORRETO afirmar que, nessa frase, a expressão destacada configura o emprego de
uma linguagem
A) erudita.
B) figurada.
C) hermética.
D) incorreta.

Questão 11
“É também participar no destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos.”
(linhas 3-4)
É CORRETO afirmar que, quanto ao seu emprego, as duas formas verbais destacadas
diferem
A) na pessoa.
B) na voz.
C) no modo.
D) no tempo.
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Questão 12
“Cidadania não é uma definição estanque, mas um conceito histórico...” (linha 9)
É CORRETO afirmar que, nesse período, a palavra destacada estabelece entre as orações
uma relação de
A) alternância.
B) comparação.
C) concomitância.
D) oposição.

Questão 13
“É muito diferente ser cidadão na Alemanha, [...] ou no Brasil [...] não apenas pelas regras que definem quem é ou não titular da cidadania [...] mas também pelos direitos e
deveres distintos que caracterizam o cidadão em cada um dos Estados-nacionais contemporâneos.” (linhas 10-15)
É CORRETO afirmar que, nesse período, as expressões destacadas estabelecem entre
orações uma relação de
A) adição.
B) causalidade.
C) conformação.
D) finalidade.

Questão 14
“Não se pode, portanto, imaginar uma seqüência única [...] para a evolução da cidadania
em todos os países.” (linhas 37-38)
É CORRETO afirmar que, nessa frase, a palavra destacada veicula um sentido de
A) concessão.
B) conclusão.
C) consecução.
D) explicação.
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Questão 15
“Esses dois eventos romperam o princípio de legitimidade que vigia até então, baseado
nos deveres dos súditos, e passaram a estruturá-lo com base nos direitos do cidadão.” (linhas 43-45)
Considerando-se as formas verbais presentes nesse período, é CORRETO afirmar que
A) uma delas pertence a verbo da terceira conjugação.
B) duas delas pertencem a verbos da segunda conjugação.
C) três delas estão empregadas em formas de plural.
D) todas elas estão empregadas em tempo pretérito.

Questão 16
Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, a palavra destacada se classifica como
pronome relativo.
A) “A aceleração do tempo histórico [...] faz com que aquilo que, num momento, podia
ser considerado subversão perigosa da ordem, no seguinte, seja algo corriqueiro...”
B) “A idéia de que o Poder Público deve garantir um mínimo de renda a todos os cidadãos [...] deixa ainda muita gente arrepiada...”
C) “Ainda há países em que os candidatos a presidente devem pertencer a determinada
religião...”
D) “... todos os tipos de luta foram travados para que se ampliasse o conceito e a prática
de cidadania...”

Questão 17
“Os direitos civis e políticos não asseguram a democracia sem os direitos sociais [...]: o
direito à educação, [...] a uma velhice tranqüila.” (linhas 4-7)
É CORRETO afirmar que o sinal gráfico empregado na palavra destacada nessa frase é
denominado
A) acento agudo.
B) acento grave.
C) crase.
D) trema.
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Questão 18
“Desse momento em diante, todos os tipos de luta foram travados para que se ampliasse o
conceito e a prática de cidadania e o mundo ocidental os estendesse para mulheres, crianças, minorias nacionais...” (linhas 45-47)
É CORRETO afirmar que o gênero e o número do pronome destacado nesse período se
devem ao fato de que ele substitui a expressão
A) “mulheres, crianças, minorias nacionais”.
B) “o conceito e a prática da cidadania”.
C) “o mundo ocidental”.
D) “todos os tipos de luta”.
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 Noções de Direito
Questão 19
Segundo o que dispõe a Constituição da República sobre o Poder Legislativo, é
INCORRETO afirmar que
A) a disciplina sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis deve constar
de Lei Complementar.
B) a representação de cada Estado e do Distrito Federal no Senado é renovada de quatro
em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.
C) cada Estado e, também, o Distrito Federal elegem três Senadores, com mandato de
8 anos.
D) o número total de Deputados Federais e a representação por Estado, por território e
pelo Distrito Federal, são definidos em Lei Complementar.

Questão 20
Com observância dos requisitos da Constituição da República, Pedro Brasil é nomeado
Ministro de Estado da Defesa.
Considerando-se essa hipótese, é INCORRETO afirmar que
A) algumas atribuições do Presidente da República podem ser outorgadas ou delegadas a
Pedro.
B) o mandado de segurança contra ato praticado pelo novo Ministro é julgado pelo Supremo Tribunal Federal.
C) Pedro é brasileiro nato.
D) Pedro é maior de 21 anos.
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Questão 21
De acordo com a disciplina do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Minas
Gerais, analise estas afirmativas:
I. A criação de cargo público depende sempre de lei.
II. As atribuições inerentes a uma carreira funcional podem ser indistintamente cometidas aos funcionários de suas diferentes classes.
III. Os cargos isolados não integram classes.
A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) apenas a afirmativa I está correta.
B) apenas a afirmativa II está correta.
C) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
D) as três afirmativas estão corretas.

Questão 22
Considerando o que prevê o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, analise estas afirmativas:
I. A avaliação de Juiz de Direito para fins de vitaliciamento constitui competência da
Corregedoria-Geral de Justiça.
II. A elaboração do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, que é veiculado por resolução, é da competência da Corte Superior.
III. O julgamento de recurso contra decisão de Juiz de Direito que impõe pena disciplinar
é da competência da Corte Superior.
A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) apenas a afirmativa I estiver correta.
B) apenas a afirmativa II estiver correta.
C) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
D) as três afirmativas estão corretas.

12

Questão 23
Considerando o que dispõe a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais sobre o regime disciplinar dos servidores do Poder Judiciário do Estado de
Minas Gerais, analise estas afirmativas:
I. A pena de advertência será aplicada por escrito ou oralmente, dependendo da gravidade da infração cometida e dos danos que provierem para o Serviço Público.
II. A pena de suspensão não poderá exceder a 90 dias.
III. O servidor inativo não é passível de punição disciplinar.
A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) apenas a afirmativa I está correta.
B) apenas a afirmativa II está correta.
C) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
D) as três afirmativas estão corretas.

Questão 24
Tem sido veiculada na imprensa de todo o País a realização de referendo concernente à
proibição de comercialização de armas de fogo.
É INCORRETO afirmar que o instituto do referendo
A) pressupõe a existência prévia de ato ou medida de governo.
B) se trata de instrumento de participação direta do povo na formação dos atos de governo.
C) se trata de instrumento previsto na Constituição da República.
D) se trata de instrumento utilizado, entre outros fins, para submeter à vontade popular a
formação de novos Estados e Municípios.
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Questão 25
Considerando-se o que determina a Constituição da República sobre a organização do
Poder Judiciário, é INCORRETO afirmar que
A) a jurisdição própria das Varas do Trabalho em Comarcas onde estas não forem instituídas poderá ser atribuída a juízes de direito.
B) as leis e atos normativos do Poder Público só podem ser declarados inconstitucionais
pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal competente.
C) o ingresso da carreira da Magistratura, cujo cargo inicial é o de Juiz Substituto, se dá
mediante concurso público, exigindo-se do Bacharel em Direito, pelo menos, três
anos de atividade jurídica.
D) o Poder Judiciário é dotado de autonomia administrativa e financeira.

Questão 26
Consoante a Lei Federal que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis, é INCORRETO
afirmar que
A) é facultativa a assistência de advogado nas causas de valor até 20 salários mínimos.
B) poderá ser verbal, inclusive para a concessão de poderes especiais, o mandato ao
advogado.
C) não se admite no processo qualquer forma de intervenção de terceiros nem de assistência.
D) não se admite que pessoas jurídicas proponham ação perante o Juizado Especial.

Questão 27
Determinado Município do Estado de Minas Gerais possui 22 mil habitantes.
Considerada a hipótese, é CORRETO afirmar que esse Município
A) deverá contar, obrigatoriamente, com órgão da Defensoria Pública, caso se constitua
em Comarca.
B) terá sua Câmara Municipal composta de, no máximo, 19 Vereadores.
C) não poderá despender mais que 3% de sua receita com a remuneração dos Vereadores.
D) não preenche o requisito de população mínima para se constituir, isoladamente, em
Comarca.
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Questão 28
Nomeado já na vigência da Constituição da República de 1988, Fulano de Tal é Ministro
do Supremo Tribunal Federal.
Considerando-se essa situação, é INCORRETO afirmar que o Ministro Fulano de Tal
A) foi nomeado pelo Presidente da República após a aprovação de seu nome pelo Senado Federal.
B) goza de garantia da irredutibilidade de subsídios, nos termos da Constituição.
C) pode ser também, e concomitantemente, membro do Tribunal Superior Eleitoral.
D) tem, no mínimo, 35 e, no máximo, 65 anos de idade.

Questão 29
Segundo o que dispõe a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas
Gerais sobre o Tribunal do Júri, é CORRETO afirmar que
A) compete aos jurados aplicar o direito, a partir dos quesitos que lhes forem formulados.
B) é de primeiro grau a jurisdição exercida pelo Tribunal do Júri.
C) funciona o Tribunal do Júri em qualquer dos Municípios que componham a Comarca.
D) será convocado o Tribunal do Júri a se reunir, independentemente da existência de
processo a ser julgado, mensalmente na comarca de Belo Horizonte e bimestralmente
nas demais.

Questão 30
Segundo determina a Constituição da República, os dois cidadãos que compõem o Conselho Nacional de Justiça são indicados
A) ambos pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
B) ambos pelo Supremo Tribunal Federal.
C) um pela Câmara dos Deputados e o outro pelo Senado Federal.
D) um pelo Presidente da República e o outro pelo Congresso Nacional.
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Questão 31
Com base no que determina a Constituição do Estado de Minas Gerais, é CORRETO
afirmar que o Procurador-Geral de Justiça
A) é escolhido entre os Procuradores e Promotores de Justiça que gozem de vitaliciedade.
B) é nomeado pelo Governador do Estado, que, também, lhe dá posse.
C) exerce mandato de dois anos, vedada a recondução.
D) pode ser destituído por deliberação da Assembléia Legislativa ou decisão do Governador do Estado.

Questão 32
Considerando-se a previsão constitucional sobre a composição da Assembléia Legislativa, é CORRETO afirmar que, se, na Legislatura em curso, o número de Deputados Estaduais é de 77, a atual representação do Estado na Câmara dos Deputados é de
A) 36 Deputados Federais.
B) 41 Deputados Federais.
C) 48 Deputados Federais.
D) 53 Deputados Federais.

Questão 33
Considerando-se o previsto na Constituição da República, é CORRETO afirmar que o
direito fundamental de obtenção de informações de órgãos públicos é
A) absoluto, porque as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais não podem sofrer restrições.
B) absoluto, porque não sofre ressalva expressa da Constituição.
C) relativo, porque não compreende as informações cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado.
D) relativo, porque, submetido a lei regulamentadora, pode ser por esta restringido e não
tem aplicação imediata.
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Questão 34
De acordo com o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a
aplicação da pena de perda de delegação aos delegatários de serviços notariais e de registro está corretamente classificada e atribuída como
A) competência administrativa do Conselho da Magistratura.
B) competência administrativa do Presidente do Tribunal de Justiça.
C) competência jurisdicional da Corregedoria Geral de Justiça.
D) competência jurisdicional da Corte Superior.

Questão 35
De acordo com o que determina o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, é CORRETO afirmar que entre os órgãos necessariamente integrados pelo
Presidente desse Tribunal, NÃO se inclui
A) a Câmara Especial de Férias.
B) a Comissão Examinadora de Concurso para Ingresso na Magistratura.
C) o Conselho da Magistratura.
D) o Tribunal Pleno.

Questão 36
Considerando-se o que determina a Constituição da República, é CORRETO afirmar que
o alistamento eleitoral é vedado
A) aos analfabetos e, durante o período do serviço militar obrigatório, aos conscritos.
B) aos estrangeiros e aos militares em atividade.
C) aos estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, aos conscritos.
D) aos menores de 16 anos e aos militares em atividade.
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Questão 37
É CORRETO afirmar que, segundo determina a Constituição da República, independe de
Lei Complementar a disciplina sobre
A) a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no âmbito da Administração Pública.
B) a criação de territórios federais, bem assim sua transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem.
C) o direito do trabalhador à indenização compensatória, no caso de dispensa arbitrária
ou sem justa causa.
D) o estabelecimento de casos de inelegibilidade, além daqueles previstos na Constituição, e os prazos de sua cessação.

Questão 38
Consoante o que prevê a Constituição da República sobre a família, a criança, o adolescente e o idoso, é INCORRETO afirmar que
A) a adoção será assistida pelo Poder Público vedada sua efetivação por parte de estrangeiros.
B) o casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.
C) os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis e sujeitos às normas da legislação especial.
D) os programas de amparo aos idosos serão executados, preferencialmente, em seus
lares.
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 Conhecimentos Específicos
Questão 39
É CORRETO afirmar que, entre os sintomas que caracterizam a síndrome de delirium,
NÃO se inclui(em)
A) a desatenção.
B) a desorientação e a obnubilação.
C) as alterações cognitivas globais.
D) o afeto deprimido.

Questão 40
É CORRETO afirmar que a hidrocefalia de pressão normal está, geralmente, associada a
demência, a distúrbios da marcha e a
A) afasia.
B) alucinação visual.
C) convulsão.
D) incontinência urinária.

Questão 41
É CORRETO afirmar que o início da demência primária do tipo Alzheimer
A) é mais comum após os 65 anos de idade.
B) é, na maioria dos casos, abrupto.
C) independe de alterações na personalidade e no comportamento.
D) se associa apenas a alterações de memória.
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Questão 42
Considerando-se o transtorno delirante, é INCORRETO afirmar que a manifestação desse distúrbio
A) está comumente associado, no início da idade adulta, à crença de se ter o corpo disforme.
B) está significativamente relacionado ao transtorno esquizofrênico.
C) independe da ocorrência de transtorno depressivo.
D) se caracteriza por delírios bem sistematizados e não-bizarros.

Questão 43
Considerando-se os estudos sobre a relação entre o gênero e a esquizofrenia, é
CORRETO afirmar que têm demonstrado, em geral, que
A) a idade de início usual é mais precoce no sexo feminino que no masculino.
B) o risco de desenvolver esquizofrenia durante a vida é, aproximadamente, o mesmo
em homens e em mulheres.
C) os homens com diagnóstico de esquizofrenia tendem a responder à medicação neuroléptica melhor que as mulheres.
D) os homens tendem a apresentar um prognóstico melhor que as mulheres.

Questão 44
É INCORRETO afirmar que diagnóstico de transtorno esquizoafetivo se caracteriza pela
presença de sintomas
A) afetivos e esquizofrênicos proeminentes e simultâneos, observados no mesmo episódio da doença.
B) esquizofrênicos e afetivos observados no mesmo episódio da doença e cuja ocorrência dista poucos dias uns dos outros.
C) esquizofrênicos e afetivos, que se alternam em episódios distintos da doença.
D) esquizofrênicos recorrentes e acompanhados de sintomas depressivos ou maníacos,
ou, ainda, de uma mescla dos dois.
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Questão 45
É CORRETO afirmar que a porcentagem de pacientes esquizofrênicos que cometem suicídio é de, aproximadamente,
A) 1% .
B) 5% .
C) 10% .
D) 20% .

Questão 46
São freqüentes os casos em que os indivíduos dependentes de cocaína utilizam toda a
droga que têm, até seu suprimento se esgotar, e, em seguida, apresentam sintomas de abstinência.
Considerando-se essa situação, é INCORRETO afirmar que, quando isso ocorre,
A) a ansiedade e a irritabilidade são muito comuns.
B) a depressão é, geralmente, evidenciada.
C) o crash dura cerca de três dias.
D) o crash resultante começa de dois a três dias após a abstinência.

Questão 47
Considerando-se os casos mais freqüentes, é CORRETO afirmar que pode ocorrer morte
com um nível sérico de álcool
A) de 20 mg/dl a 30 mg/dl .
B) de 75 mg/dl a 150 mg/dl .
C) de 200 mg/dl .
D) maior que 400 mg/dl .
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Questão 48
É CORRETO afirmar que a droga de abuso 3,4-metilenedioximetanfetamina (MDMA),
também conhecida como ecstasy,
A) produz uma euforia que, tipicamente, dura de 8 a 12 horas.
B) produz, após ingestão, desorientação, seguida por ausência de sudorese.
C) se apresenta, geralmente, dissociada de alucinogênese.
D) tem pouco ou nenhum efeito sobre a função cardíaca.

Questão 49
Considerando-se a inalação de cola, comum sobretudo entre crianças e adolescentes em
situação de riscos, é INCORRETO afirmar que, nessa prática,
A) ocorre tolerância rapidamente.
B) pode ocorrer amnésia para o episódio.
C) pode ocorrer morte por parada respiratória.
D) são intensos os sintomas de abstinência.

Questão 50
Considerando-se as condições para diagnóstico de sintomas psicóticos associados ao abuso de substância psicoativa, é INCORRETO afirmar que
A) ocorrem durante ou imediatamente após o uso de substâncias psicoativas, usualmente
no espaço de 48 horas.
B) são caracterizadas por alucinações vívidas tipicamente auditivas, mas, também, por
mais de uma modalidade sensorial.
C) se caracterizam por afeto anormal, que pode variar de medo intenso a êxtase.
D) se caracterizam por transtorno psicótico que tipicamente se resolve, pelo menos em
parte, no espaço de um mês, embora possa durar mais de seis meses.
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Questão 51
É CORRETO afirmar que reações severas e morte foram relatadas em indivíduos que
estavam tomando um inibidor da MAO e, em seguida, receberam
A) diazepam.
B) fenobarbital.
C) imipramina.
D) lítio.

Questão 52
A polifarmácia exige conhecimento sobre interações medicamentosas.
Assim sendo, é CORRETO afirmar que, entre os medicamentos listados a seguir, aquele
que, se em associação, sofre redução de quase 50% do seu princípio ativo principal, em
decorrência de indução enzimática, é
A) a carbamazepina.
B) a clozapina.
C) a naltrexona.
D) o haloperidol.

Questão 53
É CORRETO afirmar que, entre os benzodiazepínicos que possuem meia-vida intermediária — ou seja, de 6 a 20 horas —, NÃO se inclui o
A) alprazolam.
B) lorazepam.
C) midazolam.
D) oxazepam.
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Questão 54
É CORRETO afirmar que, entre os efeitos adversos e a toxidade dos antagonistas de
receptores -adrenérgicos, NÃO se inclui a
A) disforia.
B) hipotensão.
C) náusea.
D) sudorese.

Questão 55
É CORRETO afirmar que, entre os efeitos adversos causados pelo bloqueio dos receptores muscarínicos da acetilcolina, NÃO se inclui a
A) constipação.
B) salivação diminuída.
C) tontura.
D) visão borrada.

Questão 56
É CORRETO afirmar, entre os fatores responsáveis pelos efeitos colaterais da clozapina,
NÃO se inclui o bloqueio de receptores
A) alfa 1.
B) H 1.
C) M 1.
D) NA.

Questão 57
É CORRETO afirmar que a aplicação de medida de segurança deve estar subsidiada por
uma ação pericial capaz de identificar
A) incapacidade de entendimento e de autodeterminação.
B) indicativos de crueldade e indiferença ética.
C) modificadores biológicos da responsabilidade.
D) presença de culpa subjetiva.
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Questão 58
É INCORRETO afirmar que a suspensão da medida de segurança exige
A) ação de cessação de periculosidade.
B) cumprimento prévio do período mínimo previsto em lei para o tratamento.
C) inexistência de características hediondas no ato praticado.
D) perícia para avaliação de periculosidade.

Questão 59
Considerando-se o conceito de responsabilidade civil, é INCORRETO afirmar que
A) a culpa subjetiva deve ser admitida.
B) o prejuízo deve ser indenizado.
C) o risco é socializado.
D) seus pressupostos são diferentes dos que são próprios à responsabilidade penal.

Questão 60
É INCORRETO afirmar que podem ser vistas como reflexos de pressupostos da reforma
psiquiátrica e dos novos processos civilizatórios as discussões jurídicas concernentes à
A) descriminalização do uso de drogas.
B) distinção entre capacidade civil e capacidade para o trabalho.
C) idade limite para a maioridade.
D) impunibilidade do trabalhador que usa droga no trabalho.
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AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA
CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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