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CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Atenção: As questões de números 1 a 15 referem-se ao texto
abaixo:

Cuidado: o uso desse aparelho pode produzir violência

A revista Science publicou, em 2002, o relatório de uma

pesquisa coordenada por Jeffrey Johnson, da Universidade de

Colúmbia, em Nova York. O estudo mostra uma relação

significativa entre o comportamento violento e o número de

horas que um sujeito (adolescente ou jovem adulto) passa

assistindo à TV.

Pela pesquisa de Johnson, os televisores deveriam ser

comercializados com um aviso, como os maços de cigarros:

cuidado, a exposição prolongada à tela desse aparelho pode

produzir violência.

Estranho? Nem tanto. É bem provável que a fonte de

muita violência moderna seja nossa insubordinação básica:

ninguém quer ser ou continuar sendo quem é. Podemos procla-

mar nossa nostalgia de tempos mais resignados, mas duvido

que queiramos ou possamos renunciar à divisão constante

entre o que somos e o que gostaríamos de ser.

Para alimentar nossa insatisfação, inventamos a litera-

tura e, mais tarde, o cinema. Mas a invenção mais astuciosa

talvez tenha sido a televisão. Graças a ela, instalamos em

nossas salas uma janela sobre o devaneio, que pode ser aberta

a qualquer instante e sem esforço.

Pouco importa que fiquemos no zapping (*) ou que

paremos para sonhar em ser policiais, gângsteres ou apenas

nós mesmos (um pouco piores) no Big brother. A TV confirma

uma idéia que está sempre conosco: existe outra dimensão, e

nossas quatro paredes são uma jaula. A pesquisa de Johnson

constata que, à força de olhar, podemos ficar a fim de sacudir

as barras além do permitido. Faz sentido.

(*) zapping  = uso contínuo do controle remoto.

(Contardo Calligaris, Terra de ninguém)

1. Em relação à pesquisa coordenada por Jeffrey Johnson, o
autor do texto manifesta

(A) sua inteira estranheza, uma vez que tem convicções
diametralmente opostas às do pesquisador.

(B) sua inteira concordância, detalhando todos os ele-
mentos da pesquisa e colando-se à argumentação
dela.

(C) o acolhimento da conclusão geral da pesquisa, mas
não deixa de trilhar um caminho reflexivo pessoal
sobre o fenômeno observado.

(D) sua parcial concordância, pois julga que o pesquisa-
dor se valeu de uma argumentação bastante es-
tranha, nem sempre coerente.

(E) sua plena discordância, uma vez que não vê qual-
quer relação entre assistir à TV e as eventuais ati-
tudes de violência do público televisivo.

2. Considere as afirmações abaixo.

I. Na pesquisa de Jeffrey Johnson, ficou claro que é
um exagero estabelecer uma relação de causa e
efeito entre a exposição prolongada a programas
de TV e atitudes de violência.

II. De acordo com o autor do texto, a literatura e o
cinema já estimulavam, antes do surgimento da TV,
os mesmos níveis de violência social.

III. O autor do texto defende a idéia de que a mídia
pode estimular ações de violência que são geradas
por nossa insatisfação com nós mesmos.

É correto o que se afirma em

(A) I, II e III.

(B) I e II, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) II, apenas.

(E) III, apenas.
_________________________________________________________

3. Considerando-se o contexto, traduz-se corretamente o
sentido de uma expressão do texto em:

(A) exposição prolongada = exibição intermitente.

(B) nostalgia de tempos mais resignados = remorsos por
antigas submissões.

(C) uma janela sobre o devaneio = uma refração da
realidade.

(D) renunciar à divisão constante = recusar o freqüente
desacordo íntimo.

(E) sacudir as barras além do permitido = ratificar os
limites inaceitáveis.

_________________________________________________________

4. Preserva-se plenamente a concordância verbal na frase:

(A) Caberia comercializar-se os televisores com uma
advertência expressa sobre o perigo que representa
as exposições contínuas à tela de uma TV.

(B) Boa parte dos atos de violência provém, de acordo
com a pesquisa, do excesso de horas que dedica
uma pessoa a assistir à TV.

(C) Seria da responsabilidade dos programas de TV
certas incitações à violência, a se crer nas conclu-
sões da pesquisa realizada.

(D) Todo aquele que, assistindo continuamente à TV,
costumam valer-se dos recursos do zapping, abrem
janelas sobre o devaneio.

(E) Não se atribua tão-somente à TV as atitudes de
violência que se vem disseminando nos grandes
centros urbanos.

_________________________________________________________

5. Transpondo-se para voz passiva o segmento Para ali-
mentar nossa insatisfação, a forma verbal resultante será

(A) seja alimentada.
(B) alimentemos.
(C) seria alimentada.
(D) tenha alimentado.
(E) fosse alimentado.
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6. Está correto o emprego do elemento sublinhado na frase:

(A) A relação significativa cuja se demonstrou na pes-
quisa se dá entre o comportamento violento e a
audiência à TV.

(B) A insubordinação básica em que se refere o autor do
texto derivaria da insatisfação dos nossos recalca-
dos desejos.

(C) A invenção moderna mais astuciosa, de cujos efeitos
trata o autor do texto, teria sido não a do cinema,
mas a da TV.

(D) O hábito do zapping, com cujo nos acostumamos, é
um dos responsáveis pela abertura rápida de janelas
sobre o nosso devaneio.

(E) A conclusão de que nossa sala é uma jaula, com
que chegou o autor do texto, não deixa de ser bas-
tante provocadora e radical.

_________________________________________________________

7. Está clara, coerente e correta a redação da seguinte frase:

(A) Sempre haverá quem discorde que a literatura fosse
inventada de modo que assim a supríssemos com
nossas insatisfações, ou vice-versa.

(B) Quanto à nostalgia de tempos mais resignados, da
qual poucos se insurgem, ela costuma freqüente-
mente ser proclamada.

(C) É pela suspeita de haver uma nova dimensão, além
da que vivemos, que se chega à conclusão de não
precisarmos subordinarmos os devaneios.

(D) Julga o autor do texto que nos insubordinamos con-
tra as barras de nossa jaula quando nos alimen-
tamos de devaneios propiciados pela TV.

(E) Afirma-se no texto que faz sentido concluir-se de
que a pesquisa de Johnson vai de encontro às teses
confirmadas por este pesquisador.

_________________________________________________________

8. A pesquisa de Johnson constata que, à força de olhar, po-

demos ficar a fim de sacudir as barras além do permitido.

Preserva-se o sentido essencial dessa frase caso se subs-
tituam os elementos sublinhados, respectivamente, por

(A) por mais que olhemos - submetidos a
(B) de tanto olharmos - motivados para
(C) quanto mais olhamos - impregnados de
(D) tão logo olhemos - predispostos a
(E) conquanto olhemos - condicionados em

_________________________________________________________

9. Está inteiramente correta a pontuação do período:

(A) Primeiro, inventamos a literatura e em seguida o
cinema, mas nenhum desses meios, teria alcançado
influenciar-nos tanto como a TV.

(B) O fato de imaginarmos que há uma dimensão além
das nossas paredes, é decisivo, para que reco-
nheçamos na TV, o poder de abrir tantas janelas.

(C) Por mais confortável que seja, o zapping, constitui
na verdade, um meio de tentar suprir com rapidez
nossa fome, insaciável de imagens.

(D) Queremos por vezes imaginar: que somos policiais
ou gângsteres, mas, preferiríamos ser nós mesmos,
sentirmo-nos por assim dizer completos.

(E) O autor preocupa-se, sobretudo, com a tese de que
nossa violência tem origem em nossa divisão inter-
na, responsável maior por nossas rebeldias.

10. Jeffrey Johnson realizou uma pesquisa, e o autor do texto,
ao comentar essa pesquisa, acrescentou a essa pesquisa
elementos de sua convicção pessoal, que tornam essa
pesquisa ainda mais instigante aos olhos do público.

Evitam-se as viciosas repetições da frase acima substi-
tuindo-se os elementos sublinhados, segundo a ordem em
que se apresentam, por

(A) comentá-la - acrescentou-lhe - a tornam

(B) a comentar - lhe acrescentou - lhe tornam

(C) comentar-lhe - acrescentou-lhe - tornam-a

(D) comentá-la - acrescentou-a - tornam-na

(E) a comentar - acrescentou-lhe - tornam-lhe
_________________________________________________________

11. Está inteiramente correta a articulação entre os tempos e
modos verbais da frase:

(A) A pesquisa de Johnson analisou um fenômeno que
constituísse uma verdadeira obsessão que caracte-
rize o homem moderno: o fascínio pela TV.

(B) Caso fiquemos muito tempo no zapping, estaríamos
demonstrando certa agitação íntima que caracteri-
zasse nosso estado de insatisfação.

(C) Sugere-se, nessa pesquisa, que o fato de nos apri-
sionarmos em nossa sala de TV fosse o responsável
pela nossa predisposição a que cometêramos atos
violentos.

(D) Mesmo que não apresente grandes novidades em
relação a pesquisas já realizadas, a de Johnson dá
corpo à tese de que a exposição contínua à tela de
TV torna-nos mais violentos.

(E) Se de fato viéssemos a nos contentar com o que
somos, as inúmeras janelas abertas pela TV não te-
rão a mesma força de atração que as pesquisas
demonstrassem.

_________________________________________________________

12. Estão adequados o emprego e a flexão de todas formas
verbais na frase:

(A) Se as pesquisas bem realizadas sempre intervissem
no comportamento das pessoas, o estudo ao qual se
aplicou Johnson teria algum efeito sobre o público.

(B) Imergem da pesquisa de Johnson alguns dados re-
veladores quanto à ação da TV sobre nós, mas é
possível que outros fatores hajam de modo determi-
nante sobre o nosso comportamento.

(C) Quem revir as várias pesquisas sobre a relação en-
tre TV e comportamento  haverá de se deparar com
resultados que talvez constituam motivo para algum
alarme.

(D) Jamais conviu às emissoras de TV divulgar essas
pesquisas, que quase sempre as encriminam como
responsáveis pela multiplicação da violência social.

(E) Se as violências que provêem do hábito de assistir à
TV se saneiassem por conta de alguma regulamen-
tação governamental, seria o caso de pedir provi-
dências às autoridades.
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13. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se
numa forma do singular para preencher corretamente a
lacuna da frase:

(A) Quase ninguém, entre os que se ...... (valer) do con-
trole remoto, resiste à tentação de passar veloz-
mente por todos os canais de TV.

(B) Se aos governantes não ...... (caber) tomar provi-
dências para regulamentar a programação de TV, a
quem, então, caberá?

(C) Se a ninguém ...... (preocupar) os efeitos de se ficar
colado a uma tela de TV, a todos intranqüiliza a
onda crescente de violências.

(D) Embora a cada um de nós ...... (afetar) as imagens
nostálgicas de um passado íntegro, passamos, na
fase adulta, a nos sentir divididos.

(E) Os que não gostam de TV jamais ...... (haver) de se
lamentar por terem aberto janelas sobre seus
próprios devaneios.

_________________________________________________________

14. É preciso corrigir a redação da seguinte frase:

(A) A menos que hajam outros fatores, boa parte das
violências modernas adviram pela atenção exces-
siva consignada à TV.

(B) Conquanto haja outros fatores responsáveis pela
expansão da violência, a responsabilidade da TV
não é pequena.

(C) Ainda que não seja a única responsável, a TV está
entre as causas principais das atitudes violentas que
marcam nossa sociedade.

(D) De programas violentos da TV costuma advir alguma
inspiração para atos de violência, tais como os que
se multiplicam hoje em dia.

(E) Talvez fosse o caso – para se avaliar a pesquisa de
Johnson – de se estudar o comportamento de co-
munidades que não têm acesso à TV.

_________________________________________________________

15. Considerando-se o contexto, constituem uma causa e seu
efeito, nesta ordem, as ações representadas por

(A) número de horas / passa assistindo.

(B) proclamar nossa nostalgia / renunciar à divisão
constante.

(C) fiquemos no zapping  / ou que paremos para sonhar.

(D) A TV confirma uma idéia / que está sempre conos-
co.

(E) insubordinação básica / muita violência moderna.

LEGISLAÇÃO APLICADA: LEI No 6.123 de 20.07.68 –
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de

Pernambuco

16. Em virtude da revisão do processo administrativo discipli-
nar, foi invalidada a demissão de determinado funcionário
estável, uma vez que restou comprovada sua inocência.
Diante deste fato, referido servidor deverá ser, em tese,

(A) readaptado em qualquer cargo dentro do Poder
Executivo, sem direito ao recebimento das vanta-
gens que eventualmente deixou de receber.

(B) reintegrado ao serviço público com ressarcimento das
vantagens ligadas ao cargo, ou posto em disponi-
bilidade no cargo que exercia, se não for possível a
reintegração.

(C) removido às funções anteriormente desempenhadas
ou posto em disponibilidade, por até 6 (seis) meses,
à critério da Administração Pública.

(D) revertido à atividade, oportunidade em que exercerá
suas atribuições na qualidade de excedente.

(E) submetido a novo estágio probatório de 2 (dois)
anos, com direito ao ressarcimento de todas as
vantagens que deixou de perceber.

_________________________________________________________

17. O inquérito administrativo, cujo resultado seja pena dis-
ciplinar, poderá ser revisto

(A) a qualquer tempo, mediante requerimento do
funcionário punido que demonstre fatos novos ou
circunstâncias suscetíveis de justificar sua inocência.

(B) quando o punido alegar a simples injustiça da pena-
lidade aplicada.

(C) dentro do prazo prescricional de até 1 (um) ano, con-
tados do transito em julgado da decisão que impôs a
penalidade.

(D) de ofício, por qualquer autoridade judiciária que,
dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses,
tomar conhecimento da injustiça da penalidade.

(E) pela autoridade que houver determinado a aplicação
da pena de exoneração, desde que requerido pelo
interessado.
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18. No que tange à posse dos funcionários civis do Estado de
Pernambuco, considere as afirmações abaixo:

I. Não haverá posse nos casos de promoção e reinte-
gração.

II. Dentre outros casos, é facultado a posse por
procuração, quando o nomeado estiver ausente do
Estado.

III. O decurso do prazo para a posse sem que esta se
realize, importa na demissão do aprovado em con-
curso público.

IV. A requerimento do interessado, o prazo para a
posse poderá ser prorrogado, por justa causa, por
até 180 (cento e oitenta) dias.

É correto o que se afirma APENAS em

(A) II e III.

(B) I e IV.

(C) III e IV.

(D) I, II e III.

(E) I, II e IV.

_________________________________________________________

19. O funcionário estável, no caso de extinção ou declaração
de desnecessidade do cargo pelo Poder Executivo, será

(A) demitido, com direito a indenização calculada com
base no tempo de efetivo exercício.

(B) exonerado, sem direito a indenização relativa ao
tempo de serviço.

(C) posto em disponibilidade remunerada, com proven-
tos proporcionais ao tempo de serviço.

(D) revertido para a inatividade.

(E) readaptado em qualquer cargo dentro do mesmo
órgão público.

_________________________________________________________

20. É certo que, a promoção

(A) do funcionário suspenso disciplinarmente ou do que
esteja licenciado, na época da promoção, para tratar
de assuntos de interesse particular, obedecerá ao
critério do merecimento.

(B) obedecerá alternadamente aos critérios do mereci-
mento e disponibilidade do agente público.

(C) será realizada no semestre posterior àquele em que
ocorrer a vaga.

(D) é a elevação do funcionário, em caráter efetivo, à
classe imediatamente superior à que pertence na
respectiva série.

(E) por merecimento do funcionário em exercício de
mandato eletivo estadual ocorrerá, obrigatoriamente,
no início de cada legislatura.

RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO

21. Considere a seqüência de figuras abaixo.

?
A figura que substitue corretamente a interrogação é:

(A) (B)

(C) (D)

(E)

_________________________________________________________

22. Se Rasputin não tivesse existido, Lenin também não
existiria. Lenin existiu. Logo,

(A) Lenin e Rasputin não existiram.
(B) Lenin não existiu.
(C) Rasputin existiu.
(D) Rasputin não existiu.
(E) Lenin existiu.

_________________________________________________________

23. Assinale a alternativa que substitui corretamente a inter-
rogação na seguinte seqüência numérica: 8  12   24   60  ?

(A) 56
(B) 68
(C) 91
(D) 134
(E) 168

_________________________________________________________

24. Assinale a alternativa que completa a série seguinte:
J   J   A   S   O N   D  ?

(A) J
(B) L
(C) M
(D) N
(E) O

_________________________________________________________

25. Assinale a alternativa correspondente ao número de cinco
dígitos no qual o quinto dígito é a metade do quarto e um
quarto do terceiro dígito. O terceiro dígito é a metade do
primeiro e o dobro do quarto. O segundo dígito é três
vezes o quarto e tem cinco unidades a mais que o quinto.

(A) 17942
(B) 25742
(C) 65384
(D) 86421
(E) 97463

MODELO − Caderno de Prova, Cargo N14, Tipo 001



6 TJUPE-Conhecimentos Gerais3

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Atenção: Para responder às questões de números 26 a 30
considere integralmente o seguinte enunciado:

Um funcionário de um órgão judiciário é incumbido pelo

supervisor, de redigir um texto que contenha aproximadamente

2000 palavras, não podendo conter erros de sintaxe ou

ortográficos. O texto, composto de letras e números, deve

receber cálculos feitos em determinadas células de uma

planilha eletrônica, cujos resultados deverão ser preservados na

planilha, devendo ser salvo para posterior recuperação. O

supervisor solicita, ainda, que todo o cuidado seja tomado no

caso de perda do original e também quanto ao acesso ao texto

por pessoas não autorizadas. Após a conclusão, o texto deve

ser encaminhado via correio eletrônico sem identificação dos

destinatários. O texto também deve ser publicado em uma

página Web interna da organização mas que seja somente

acessado por pessoas autorizadas. Uma parte do texto

solicitado deve ser obtido na Web mediante pesquisa de

determinadas palavras-chave fornecidas pela chefia. Após a

conclusão deverão ser tiradas vinte cópias do texto em papel

timbrado do órgão que serão entregues pessoalmente pelo

supervisor aos destinatários.

O ambiente operacional de computação disponível para

realizar estas operações envolve o uso do MS-Windows, do

MS-Office, das ferramentas Internet Explorer e de correio

eletrônico, em português e em suas versões padrões mais

utilizadas atualmente.

Observação: Entenda-se por mídia removível disquetes, CD’s e DVD’s
graváveis, Pen Drives (mídia removível acoplada em por-
tas do tipo USB) e outras funcionalmente semelhantes.

26. A determinação "não podendo conter erros de sintaxe ou
ortográficos" quer dizer ao funcionário que, para auxiliá-lo
nessa tarefa, ele deve

(A) usar a Configuração automática do MS-Office con-
tida no menu Configurar.

(B) acionar uma função específica do MS-Word.

(C) usar a Correção ortográfica do MS-Word acionada a
partir do menu Formatar.

(D) acionar a Configuração automática do MS-Word
dentro do Windows Explorer.

(E) acionar a Ortografia e gramática do MS-Office dentro
do Windows Explorer.

27. O acesso por pessoas não autorizadas é um forte indica-
tivo para que

(A) seja usada uma senha de proteção na gravação do
arquivo.

(B) o Windows Explorer não permita leitura, mas somen-
te gravação de arquivos.

(C) o arquivo seja gravado em pasta não compartilhá-
vel.

(D) backups diários do arquivo sejam realizados.

(E) o arquivo seja gravado somente em mídia removí-
vel.

_________________________________________________________

28. Ao salvar o arquivo que contém o texto, o Windows
Explorer

(A) não tem como reconhecer o seu tamanho.

(B) irá classificá-lo com Tamanho e Tipo mas não com
Data de modificação.

(C) não tem como classificar o seu tipo.

(D) somente poderá identificar o seu tipo.

(E) irá classificá-lo com Tamanho, Tipo e Data de modi-
ficação.

_________________________________________________________

29. Alternativamente, o salvamento do arquivo pelo editor de
textos poderá

(A) ser feito na RAM.

(B) ser realizado na EPROM.

(C) ocorrer tanto no disco rígido quanto em uma mídia
removível.

(D) ser realizado diretamente em um slot da placa-mãe.

(E) ser realizado na ROM.
_________________________________________________________

30. Após a conclusão, o texto deve ser encaminhado via
correio eletrônico sem identificação dos destinatários.
Portanto, deverá ser utilizado o campo

(A) “Para” do navegador.

(B) “Cc” da ferramenta de correio eletrônico.

(C) “Para” da ferramenta de correio eletrônico.

(D) “Cco” da ferramenta de correio eletrônico.

(E) “Cco” do navegador.

MODELO − Caderno de Prova, Cargo N14, Tipo 001



TJUPE-Anal-Psiquiatria-N14 7

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Considere as afirmativas abaixo no âmbito da Psiquiatria Forense.

I. O paradigma indiciário, desde sua origem, pode-se voltar para o passado (diagnóstico) como para o futuro (prognóstico).

II. A psiquiatria forense da criança e do adolescente trabalha com uma faixa etária que tem um estatuto próprio – o Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA) – que foi estabelecido pela Lei no 8.069 de julho de 1980, fruto da redemocratização
do país.

III. O relatório médico-legal é o registro escrito e fiel de todos os elementos de interesse médico-legal observados pelo perito,
acrescido de seus comentários, conclusões e respostas a quesitos. Denominado de laudo quando elaborado pelo
Assistente Técnico, e de parecer quando elaborado pelo Perito indicado pelo juiz.

IV. Tanto o Perito quanto o Assistente Técnico devem encaminhar diretamente seus respectivos relatórios ao juiz da causa.

É correto o que se afirma APENAS em

(A) I.
(B) II.
(C) I e II.
(D) II e IV.
(E) III e IV.

32. Considere as afirmativas abaixo relativas ao código de ética médica.

I. Art 118: deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou auditor, assim como
ultrapassar os limites de suas atribuições e competências.

II. Art 119: assinar laudos periciais ou de verificação médico-legal quando não o tenha realizado ou participado
pessoalmente do exame.

III. Art 120: deixar de ser perito de paciente seu e de prestar informações relativas a um caso sobre seus cuidados quando
designado para servir como perito ou auditor.

IV. Art  121: deixar de intervir, quando em função de auditor ou perito, nos atos profissionais de outro médico, ou fazer
qualquer apreciação em presença do examinado, reservando suas observações para o relatório.

Segundo a Resolução CFM no 1.246/88. Capítulo XI: Perícia Médica – É VEDADO AO MÉDICO o que se afirma APENAS em

(A) I, II e IV.
(B) II, III e IV.
(C) II e III.
(D) I e III.
(E) I e II.

33. Em relação aos efeitos adversos do carbonato de lítio é correta a relação:

(A) Neurológico - disartria; Endócrinos - exoftalmia; Cardio-vasculares - bloqueio átrio ventricular; Renais - alcalose tubular
renal; Gerais - ganho de peso.

(B) Neurológico - tremores;  Endócrinos - hipotireoidismo; Renais - filtração glomerular aumentada; Dermatológico - queda de
cabelo; Gerais - leucopenia.

(C) Neurológico - neuropatia periférica; Endócrinos - bócio; Cardiovasculares - alteração benigna da onda T; Renais - diabetes
insipidus nefrogênico; Dermatológico - psoríase.

(D) Endócrinos - hipotireoidismo; Cardiovasculares - disfunção nó sinusal; Renais - noctúria; Gerais - leucopenia.

(E) Neurológico - aumento limiar convulsivo; Endócrinos - bócio nodular; Renais - síndrome nefrítica; Dermatológico - acne;
Gastrointestinais - gastrite; Gerais - plaquetopenia.

34. A correlação correta entre os níveis séricos de lítio e os sintomas clínicos associados é:

(A) 1,5-2,0 mEq/L - naúseas, vômitos, fasciculação muscular, movimentos clônicos de membros, reflexo de tendão profundo
hipoativo.

(B) 1,5-2,0 mEq/L - vômitos, dor abdominal, ataxia, tontura, nistagmo, fraqueza muscular, letargia.

(C) 2,0-2,5 mEq/L - nistagmo, visão embaçada, convulsões, poliúria, delirium, hipertensão arterial.

(D) 1,5-2,0 mEq/L - nauseas, vômitos,  tremores, disartria, alteração EEG, hipertensão arterial, síncope.

(E) 2,0-2,5 mEq/L - poliúria, insuficiência circulatória, hipotensão arterial, arritmias, movimentos coreo-atetóides, reflexo tendão
profundo hipoativo.
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35. Em relação à Psiquiatria da Infância e Adolescência, é correto o que se afirma em:

(A) Na Síndrome de Rett (F84.2) o desenvolvimento anormal se manifesta pela primeira vez após os 3 anos de idade e  há
anormalidades demonstráveis em 1 ou 2 áreas a saber: interação social recíproca, comunicação e comportamento restrito,
estereotipado e repetitivo. Deve-se suspeitar de síndrome de Rett na observação de uma aceleração no crescimento do
crânio entre 7 e 24 meses.

(B) O Transtorno de conduta não socializado (F91.1) se caracteriza pela combinação de comportamentos anti-social ou
agressivo, persistente em indivíduos que são geralmente bem integrados em seu grupo de companheiros.

(C) A tartamudez (F98.5) se caracteriza por uma rápida velocidade de fala com quebra da fluência, mas sem repetições ou
hesitações, provocando uma redução na inteligibilidade da fala, que se mostra errática e disrítmica, com rápidos e
abruptos arrancos que usualmente envolvem padrões de frases defeituosas.

(D) O Transtorno desafiador de oposição (F91.3) é caracteristicamente visto em crianças abaixo da idade de 9 ou 10 anos e é
definido pela presença de comportamento marcadamente desafiador, desobediente, provocativo, e pela ausência de atos
anti-sociais ou agressivos mais graves.

(E) Na Síndrome de Asperger (F84.3) observa-se um desenvolvimento inicial aparentemente normal ou quase normal, seguido
de uma perda total ou parcial das habilidades manuais adquiridas, da fala e da linguagem. Estereotipias de aperto de mão,
hiperventilação e perda dos movimentos propositais da mão são características particulares. O desenvolvimento social-
lúdico é interrompido entre 2 ou 3 anos, mas o interesse social tende a ser mantido. No curso do transtorno verifica-se
deterioração motora progressiva e prejuízo cognitivo, resultando em retardo mental.

36. A Síndrome de Ganser caracteriza-se

(A) pela existência aparente de 2 ou mais personalidades distintas dentro de um indivíduo, com apenas uma delas se
evidenciando a cada momento.

(B) pela perda de capacidade de mover o todo ou uma parte de um membro ou membros.

(C) por respostas aproximativas, em geral acompanhadas de vários sintomas dissociativos.

(D) pela presença de sintomas físicos múltiplos, recorrentes e freqüentemente mutáveis por vários anos.

(E) pela perda da memória, usualmente de eventos recentes importantes, a qual não é decorrente de transtorno mental
orgânico e é extensa o suficiente para não ser explicada por esquecimento normal ou fadiga.

37. Em relação aos quadros demenciais é INCORRETO o que se afirma em:

(A) A demência na Doença de Huntington é transmitida por um gene autossômico recessivo e tipicamente os sintomas
aparecem na quarta e quinta década de vida. A incidência é semelhante entre homens e mulheres. A progressão é lenta.

(B) A demência na doença de Creutzfeldt-Jakob é caracterizada por ser uma encefalopatia espongiforme subaguda, pre-
sumivelmente causada por um agente transmissor. O inicio é usualmente na meia idade (5a década) e o curso é subagudo.

(C) A encefalopatia de Biswanger se caracteriza por uma historia prévia de hipertensão e lacunas presentes em região cortical.
Neste caso a substância branca está em geral preservada. O quadro clínico se aproxima da demência de Alzheimer.

(D) A demência na doença de Pick é um quadro lentamente progressivo que se inicia por volta dos 50 anos e se caracteriza
por preservação do caráter, porém com importante deterioração social.

(E) A demência na doença de Alzheimer instala-se de modo insidioso e lento. Nos casos que se iniciam antes dos 65 anos,
verifica-se freqüentemente uma maior incidência familiar, curso mais rápido e predominância de aspectos de dano de lobo
occipital, incluindo agnosia e apraxia.

38. São classificados como transtornos específicos de personalidade pela Classificação Internacional de Doenças 10a edição
(CID-10) os seguintes Transtornos de personalidade EXCETO

(A) emocionalmente instável.
(B) anancástica.
(C) dependente.
(D) paranóide.
(E) esquizotípica.

39. A Síndrome de Dhat se caracteriza por pertencer ao grupo dos(as):

(A) síndromes comportamentais e impulso sexual excessivo.

(B) transtornos de ansiedade e apresentar quadro de intenso medo de que o pênis se retrairá para o abdômen levando à
morte.

(C) transtornos conversivos e comportamentos de respostas imitativas e automáticas.

(D) transtornos neuróticos e apresentar quadro de preocupação indevida com relação aos efeitos debilitantes da passagem de
sêmen.

(E) transtornos mentais associados ao puerpério e por iniciar dentro de até 6 semanas após o parto e apresentar-se como um
quadro delirante-alucinatório.
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40. O quadro de Bouffée Delirante é um transtorno psicótico

(A) subagudo (duração de 1 a 3 meses), com diversas alucinações e delírios que variam de intensidade e características em
períodos de 2 a 3 dias, porém não apresenta sintomas que satisfaçam os critérios para Esquizofrenia.

(B) agudo (duração menor que 1 mês), com vários tipos de alucinações ou delírios que podem variar em tipo ou intensidade
de um dia para o outro, ou no mesmo dia, além de apresentar variabilidade emocional.

(C) subagudo (duração de 1 a 3 meses) no qual os sintomas são estáveis, apresenta grande instabilidade emocional e deve
preencher os critérios para Esquizofrenia.

(D) agudo (duração menor que 1 mês) e apresenta sintomas psicóticos estáveis, que preenchem os critérios para Esquizo-
frenia, mas não apresenta instabilidade emocional.

(E) crônico (duração maior que 3 meses), nos quais o delírio é relativamente estável, sem instabilidade emocional, porém os
aspectos principais não preenchem os critérios para Esquizofrenia.

41. O sintoma denominado Criptomnésia foi um termo criado por

(A) Bleuler, e consiste no fato de o indivíduo ter a impressão de que a vivência atual já foi experimentada no passado.

(B) Kraepelin, e consiste de alucinações da memória, nas quais as criações imaginativas se apresentam como reminiscências.

(C) Kraepelin, e consiste na revivescência muito intensa, às vezes de duração breve, de lembranças anteriores que pareciam
esquecidas.

(D) Bleuler, e consiste em um falseamento da memória em virtude do qual as lembranças perdem suas qualidades e
aparecem ao paciente como fatos novos.

(E) Sully, e consiste numa alteração qualitativa da memória, e se caracteriza pelo relato de coisas fantásticas que na realidade
nunca aconteceram.

42. Com relação à psicopatologia dos quadros alucinatórios visuais,

(A) Bleuler descreveu com a denominação de alucinações extracampinas os casos em que as visões se localizam fora do
campo visual correspondente, como no caso em que o paciente vê alguém atrás de sua cabeça.

(B) são as mais freqüentes e importantes para o diagnostico de Esquizofrenia e raramente aparecem nos estados de per-
turbação de consciência (delirium). Kurt Schneider as incluiu na sua descrição dos sintomas de primeira ordem da
Esquizofrenia.

(C) Kraepelin denominou de “alucinação autoscópica” uma variedade de alucinação visual em que o enfermo percebe sua
imagem corporal como se estivesse diante de si ou o aparecimento súbito de seu próprio duplo.

(D) Kraepelin descreveu as alucinações liliputianas como um tipo especial de alucinação visual no qual, ao lado da percepção
normal dos objetos e pessoas que o rodeiam, o enfermo divisa uma série de personagens minúsculos, isolados ou
acompanhados de pequenos animais em movimento.

(E) Bleuler descreveu com a denominação de alucinação heutoscópica (ou heutoscopia) uma variedade de alucinação visual
na qual o paciente descreve a visão dos seus próprios órgãos internos, vasos e músculos.

43. Os antagonistas dos receptores β-adrenérgicos são fármacos de ação  ...... . Essas medicações são comprovadamente eficazes
no tratamento dos seguintes quadros de  ...... . Seus efeitos colaterais incluem  ...... .

Preenchem corretamente as lacunas das frases acima:

(A) periférica principalmente;
ansiedade paroxística e síndrome neuroléptica maligna;
impotência sexual, constipação e taquicardia.

(B) periférica exclusiva;
ansiedade de desempenho e ansiedade de separação;
depressão, melhora de hipoglicemia em pacientes diabéticos e náusea.

(C) central exclusiva;
tremor induzido por antidepressivo e hipotensão postural;
prostração, hipertensão e insuficiência cardíaca congestiva.

(D) periférica e central;
acatisia induzida por neuroléptico e síndrome extrapiramidal;
tontura, melhora de hipoglicemia em paciente diabético, fenômeno de Raynaud.

(E) periférica e central;
ansiedade de desempenho e tremor induzido por lítio;
pesadelos vívidos, agravamento de hipoglicemia em pacientes diabéticos e asma.
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44. Com o envelhecimento observam-se diversas mudanças na farmacocinética das drogas. Esse fato é de suma importância visto
que a população mundial tem envelhecido, aumentando o número de pessoas idosas. É correto o que se afirma em:

(A) Na fase de distribuição observa-se uma diminuição das gamaglobulinas com um aumento relativo da albumina e da
glicoproteína ácida alfa. Logo, se aumenta a porcentagem livre dos fármacos que se ligam à gamaglobulina, o que não se
observa na mesma proporção nos que se ligam à albumina.

(B) Na fase de distribuição observa-se um aumento da água corporal total, particularmente nas mulheres, além de redução da
massa corporal; nos homens verifica-se um aumento maior na taxa de gordura corporal. Logo, aumenta o volume de
distribuição para os fármacos hidrossolúveis nas mulheres e para os lipossolúveis nos homens.

(C) Na fase de absorção observa-se uma diminuição do pH gástrico, diminuição da superfície vilosa, redução da motilidade
gástrica e aumento da demora do esvaziamento gástrico, além de uma redução da perfusão intestinal. Logo, a absorção é
mais lenta, mas não menos completa.

(D) Na fase de metabolismo, observa-se uma redução da perfusão renal que é compensado por um aumento na taxa de
filtração renal. Logo, o prolongamento da meia vida se dá particularmente quando se verifica redução no volume de
distribuição da droga.

(E) Na fase de metabolização observa-se uma redução da sensibilidade dos receptores do citocromo P450 levando a uma
redução da resposta e da atividade enzimatica. Esse fato determina um aumento dos hepatócilos e redução da meta-
bolização das drogas com redução conseqüente da meia-vida.

45. É INCORRETO afirmar sobre os neurolépticos:

(A) Clorpromazina apresenta potência baixa, efeito sedativo alto e efeito hipotensivo alto.
(B) Tioridazina apresenta potência baixa, efeito sedativo baixo e efeito hipotensivo médio.
(C) Pimozide apresenta potência alta, efeito sedativo baixo e efeito hipotensivo baixo.
(D) Flufenazina apresenta potência alta, efeito sedativo médio e efeito hipotensivo baixo.
(E) Trifluoperazina apresenta potência alta, efeito sedativo médio e efeito hipotensivo baixo.

46. Considere as afirmativas abaixo.

I. A Mania atinge igualmente os dois sexos.
II. Os Transtornos Ansiosos são mais freqüentes entre as mulheres.

III. A Distimia afeta mais os homens do que as mulheres.
IV. A Personalidade Antissocial é mais freqüente nas mulheres.

Quanto à prevalência dos distúrbios psiquiátricos com relação ao sexo é correto o que se afirma APENAS em

(A) II, III e IV.
(B) I, II e IV.
(C) I, II e III.
(D) I e II.
(E) I.

47. Sobre o exame da urina para detecção do uso de álcool e drogas, é INCORRETO afirmar que

(A) maconha pode ser detectada até 5 dias após o uso.
(B) anfetaminas podem ser detectadas até 48 horas após o uso.
(C) benzodiazepínicos podem ser detectados até 3 dias após o uso.
(D) o álcool pode ser detectado até 12 horas após o uso.
(E) cocaína e seus metabólitos podem ser detectados até 4 dias após o uso.

48. Considere as afirmativas sobre a escala de Hamilton para Depressão (HAM-D).

I. Foi desenvolvida no início dos anos 60 para monitorar a severidade dos quadros de depressão maior.
II. É mais utilizada atualmente na versão de 17 itens.

III. Os pontos são atribuídos pelo examinador.
IV. Deve ser concluída em no máximo 15 minutos.

É correto o que se afirma APENAS em

(A) I.
(B) I e II.
(C) I, II e III.
(D) I, II e IV.
(E) II, III e IV.

49. Considere as afirmativas abaixo quanto às fobias específicas.

I. Didascaleinofobia é o medo do ridículo.
II. Amatofobia é o medo de poeira.

III. Aviofobia é o medo de voar.
IV. Gamofobia é o medo de casamento.

É correto o que se afirma APENAS em
(A) I.
(B) I e II.
(C) I, II e III.
(D) I, II e IV.
(E) II, III e IV.
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50. Correlacione corretamente a classificação do CID-10 com o tipo de esquizofrenia.

F20.1 F20.2 F20.5 F20.6

(A) Hebefrênica Indiferenciada Simples Residual

(B) Hebefrênica Catatônica Residual Simples

(C) Hebefrênica Indiferenciada Residual Simples

(D) Catatônica Indiferenciada Simples Residual

(E) Catatônica Hebefrênica Residual Simples

51. NÃO é um fator predisponente para um quadro de Delirium:

(A) Abuso de álcool.
(B) História prévia de tabagismo.
(C) Nível de Bilirrubinas alterado.
(D) Uso de sonda vesical.
(E) História prévia de transtorno afetivo bipolar.

52. A abstinência de cafeína pode gerar os seguintes quadros clínicos:

I. Depressão
II. Náusea e Vômitos

III. Humor Eufórico
IV. Insônia

É correto o que se afirma APENAS em

(A) III e IV.
(B) I e II.
(C) I, II e III.
(D) I, II e IV.
(E) II, III e IV.

53. NÃO é um benzodiazepínico que equivale ao Diazepam 10 mg:

(A) Alprazolam 1 mg.
(B) Lorazepam 2 mg.
(C) Clonazepan 2 mg.
(D) Clordiazepoxido 25 mg.
(E) Triazolam 0,25 mg.

54. Na esquizofrenia e distúrbio esquizoafetivo, a porcentagem de pacientes que tenta o suicídio é de

(A) 21% a   40%
(B)   0% a   20%
(C) 41% a   60%
(D) 61% a   80%
(E) 81% a 100%

55. Considere as afirmativas abaixo quanto ao uso dos antidepressivos.

I. A Venlafaxina causa alterações de sono e gastrointestinais.
II. Nefazodona não causa disfunção sexual.

III. A dose recomendada de Trazodona varia de 50 mg a 150 mg.
IV. Um dos efeitos colaterais comuns da Bupropiona é a sonolência.

É correto o que se afirma APENAS em

(A) II, III e IV.
(B) I, II e IV.
(C) I, II e III.
(D) I e II.
(E) II e III.
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56. Um dos possíveis efeitos colaterais do uso da Carbamazepina e a melhor conduta é:

(A) Ganho de peso – redução da dosagem.
(B) Rash cutâneo grave – redução da dosagem.
(C) Hiponatremia – troca da medicação.
(D) Supressão de hormônios da tireóide – troca da medicação.
(E) Alterações de memória – diminuição da dose.

57. Não é um importante diagnóstico diferencial do transtorno conversivo:

(A) Manisfestações iniciais da infecção pelo HIV.
(B) Neurite óptica.
(C) Myastenia gravis.
(D) Doença de Creutzfeldt-Jakob.
(E) Lupus eritomatoso sistêmico.

58. Considere as afirmativas abaixo quanto à influência na ereção e no orgasmo, da ação dos agonistas sobre os
neurotransmissores.

I. De Dopamina: facilitam a ereção.
II. De Serotonina: facilitam o orgasmo.

III. De Dopamina: têm pouca influência sobre o orgasmo.
IV. α1-adrenérgicos: dificultam o orgasmo.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e IV.
(D) I, II e III.
(E) II, III e IV.

59. Considere as afirmativas sobre os critérios diagnósticos do DSM-IV-TR para fetichismo.

I. Os sintomas devem estar presentes por pelo menos 6 meses.

II. Envolve o uso tanto de objetos inanimados como objetos vivos para se obter prazer.

III. O uso apenas de peças de roupa femininas por homens para obtenção de prazer já é suficiente para o diagnóstico.

IV. O uso de vibradores por mulheres para obtenção de prazer já é suficiente para o diagnóstico.

V. As fantasias, urgências sexuais ou comportamentos utilizados para se ter prazer devem obrigatoriamente causar
angústia, prejuízo social, ocupacional ou em outras áreas importantes da vida.

É correto o que se afirma APENAS em

(A) I e III.
(B) I e V.
(C) I, III e V.
(D) II, IV e V.
(E) II, III e IV.

60. Em relação à comorbidade de diagnósticos do Eixo I do DSM-IV-TR nos transtornos alimentares é INCORRETO afirmar:

(A) 100% das pacientes com bulimia nervosa irão apresentar algum tipo de transtorno afetivo.

(B) dependência de drogas é praticamente zero entre aos pacientes com bulimia.

(C) a freqüência de comorbidade da esquizofrenia entre os pacientes com anorexia nervosa é de aproximadamente 10%.

(D) o transtorno obsessivo-compulsivo é mais freqüente entre os bulimicos do que entre os pacientes com anorexia nervosa do
tipo restritivo.

(E) a dependência de álcool é praticamente inexistente entre os pacientes com anorexia nervosa do tipo restritivo.
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