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INSTRUÇÕES
- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE
- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A

C D E

ATENÇÃO
- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- A duração da prova é de 3 horas, para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Ao término da prova, devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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2.

É INCORRETO afirmar:

CONHECIMENTOS GERAIS
(A)

a expressão no que diz respeito à organização social
(linha 15) traduz, no contexto, uma circunstância,
implicando um traço restritivo.

(B)

a ideia de que hierarquias, privilégios e deferências
(linha 16) expressam desigualdades entre os seres
humanos está presente no texto, mas de modo
subentendido.

(C)

em sociedades modernas, europeias ou não, houve
uma ampla reorganização da ordem social quando
formas de ação conservadoras conseguiram se sobrepujar aos modernos modos de articulação social,
forma de produção e valores jurídicos.

(D)

em aparente contradição, em quase todo o mundo,
as desigualdades entre os seres humanos são concomitantemente admitidas e rejeitadas, recusa esta
que instiga alterações na organização social.

(E)

compreende-se do texto que grupos humanos buscam legitimar as desigualdades (linha 17) entre os
seus componentes encadeando-as coerentemente
nas convenções da sua peculiar organização social.

Língua Portuguesa
Atenção:

Para responder às questões de números 1 a 4,
considere o texto abaixo.
As sociedades modernas da Europa ocidental, ou

1

dos continentes e espaços colonizados ou profundamente influenciados por ela, que hoje abrangem quase
todo o globo terrestre, podem ser descritas sucintamen5

te por alguns traços gerais: o Estado-nação, o capitalismo, a forma industrial de organização da produção; a
convivência e sociabilidade urbanas; e os valores jurídicos constitucionais de liberdade e igualdade. Tais traços, por si sós, entretanto, não eliminaram seus con-

10

trários – solidariedades étnicas, formas pré-capitalistas
de produção, a vida rural ou as hierarquias sociais. A
novidade moderna consiste, antes, na rearticulação, em
todos os planos, das formas e relações sociais antigas
sob a égide desses novos traços.

_________________________________________________________

Assim, no que diz respeito à organização social, as

15

hierarquias, os privilégios, as deferências e os outros

3.

modos de expressão das desigualdades entre os seres

Afirma-se com correção:
(A)

em ou dos continentes e espaços colonizados ou
profundamente influenciados por ela (linhas 1 a 3),
ambas as sequências introduzidas por ou conectamse diretamente ao segmento As sociedades modernas.

(B)

a expressão por si sós (linha 9) expressa, no
contexto, uma causa.

(C)

se antes (linha 12) for substituído por “sobretudo”, o
sentido original se mantém.

(D)

é admissível considerar que a frase iniciada por
Assim (linha 15) denota uma ilação.

(E)

a substituição de para serem aceitos (linha 18) por
“à fim de serem aceitos” mantém a correção e o
sentido originais.

humanos passaram, para serem aceitos, a depender de
outras lógicas de construção e justificação. Tornaram20

se, do mesmo modo, fontes permanentes de contestação, propiciadoras de lutas libertárias de emancipação
e fermento de novas identidades sociais.
(Antonio Sérgio Alfredo Guimarães. “Desigualdade e diversidade: os sentidos contrários da ação”. In Agenda brasileira:
temas de uma sociedade em mudança. São Paulo:
Companhia das Letras, 2011. p. 168)

1.

O autor,
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

2

ao caracterizar as sociedades modernas, chama a
atenção para o fato de que o perfil desenhado tem
abrangência universal, dado o cenário globalizante
da contemporaneidade.
ao realizar a descrição das sociedades modernas,
por meio de seus traços gerais, ordena-os de modo
a expressar sucintamente o avanço de sua importância.
na série anunciada pelos dois-pontos (linha 5),
elenca características exatamente proporcionais
entre si, o que motiva a sequência delas sem a
formação de qualquer tipo de subconjunto.
ao mencionar Tais traços, faz o pronome retomar
especificamente o segmento os valores jurídicos
constitucionais de liberdade e igualdade, ainda que
sob a expressão alguns traços gerais, usada antes,
tenha acolhido mais itens.
no terceiro período do primeiro parágrafo, com fundamentos manifestos, expressa um juízo que nega o
caráter absoluto ou independente da descrição feita
no período inicial.

_________________________________________________________

4.

A substituição que, acolhida pelo padrão culto escrito,
mantém o sentido original do texto é a de
(A)

As sociedades modernas da Europa ocidental [...]
podem ser descritas (linhas 1 a 4) por "As sociedades modernas da Europa ocidental [...], pode-se
descrevê-las".

(B)

As sociedades modernas da Europa ocidental, ou
dos continentes e espaços colonizados (linhas 1 e 2)
por "As sociedades modernas, seja da Europa ocidental, seja dos continentes e espaços colonizados".

(C)

entretanto (linha 9) por "nesse ínterim".

(D)

sob a égide desses novos traços (linha 14) por "sob
a camuflagem desses novos traços".

(E)

as deferências (linha 16) por "as licenciosidades".
TJUPE-Conhecimentos Gerais4
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Atenção:

Para responder às questões de números 5 a 7,
considere o texto que segue.

6.

A análise do texto legitima a seguinte afirmação:
(A)

A organização da frase inicial exige que se considere o termo subentendido “sem” (“sem nenhuma
elegância”), única possibilidade de torná-la sintaticamente adequada.

(B)

Os segmentos futuro imperador do Brasil e rei de
Portugal e o coronel Manuel Marcondes de Oliveira
Melo exercem a mesma função sintática nas frases
em que estão inseridos.

(C)

As aspas em “prover-se” sinalizam o sentido pejorativo que o coronel Manuel Marcondes de Oliveira
Melo emprestou à expressão.

(D)

Ainda que não tenha impedido a compreensão, a
ausência do plural no segundo substantivo da expressão tropa de mula só pode ser entendida como
um deslize, pois não há possibilidade de o padrão
culto acatar essa formulação.

(E)

Considerando que futuro significa “que ainda está
por vir”, nota-se que, nos casos em que a palavra foi
usada (linhas 4 e 13), se toma como “presente” do
que está por vir o dia do fato a que o autor se refere.

O destino cruzou o caminho de D. Pedro em si-

1

tuação de desconforto e nenhuma elegância. Ao se
aproximar do riacho do Ipiranga, às 16h30 de 7 de setembro de 1822, o príncipe regente, futuro imperador do
5

Brasil e rei de Portugal, estava com dor de barriga. A
causa dos distúrbios intestinais é desconhecida. Acredita-se que tenha sido algum alimento malconservado
ingerido no dia anterior em Santos, no litoral paulista, ou
a água contaminada das bicas e chafarizes que abas-

10

teciam as tropas de mula na serra do Mar. Testemunha
dos acontecimentos, o coronel Manuel Marcondes de
Oliveira Melo, subcomandante da guarda de honra e
futuro barão de Pindamonhangaba, usou em suas memórias um eufemismo para descrever a situação do

15

príncipe. Segundo ele, a intervalos regulares D. Pedro
se via obrigado a apear do animal que o transportava
para “prover-se” no denso matagal que cobria as
margens da estrada.

_________________________________________________________

7.

Cada alternativa apresenta segmento transcrito do texto e
o mesmo segmento pontuado de modo diferente. A alteração que preserva o respeito ao padrão culto escrito, mas
que provoca mudança do sentido original, é a encontrada
em:
(A)

Ao se aproximar do riacho do Ipiranga − às 16h30 de
7 de setembro de 1822 −

(Laurentino Gomes, 1822: como um homem sábio, uma
princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram
D. Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar
errado. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. p. 29)

(B)
5.

É correto afirmar sobre o excerto:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Formas verbais empregadas, como, por exemplo,
cruzou (linha 1) e estava (linha 5), denotam que o
autor, nesse trecho, limita-se a citar fatos passados
concebidos por ele como contínuos.

Transpondo a frase Testemunha dos acontecimentos, o coronel Manuel Marcondes de Oliveira Melo
[...] usou em suas memórias um eufemismo (linhas
10 a 14) para a voz passiva, obtém-se a forma
verbal “tinha usado”.
Considerado o contexto, a substituição do modo
subjuntivo pelo modo indicativo em tenha sido (linha
7) não interfere no sentido original, pois em nada fica
alterada a atitude do falante em relação ao fato
citado.
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o príncipe regente, futuro imperador do Brasil e rei
de Portugal, estava com dor de barriga.
o príncipe regente futuro imperador do Brasil, e rei
de Portugal, estava com dor de barriga.

(C)

A presença concomitante de certas formas verbais,
como, por exemplo, cruzou (linha 1) e é (linha 6),
evidencia que o autor, nesse trecho, mescla
segmentos narrativos com comentários a respeito
dos fatos.
Transformando a oração reduzida Ao se aproximar
do riacho do Ipiranga (linhas 2 e 3) em desenvolvida,
obtém-se “Aproximando-se do riacho do Ipiranga”.

Ao se aproximar do riacho do Ipiranga, às 16h30 de
7 de setembro de 1822,

Acredita-se que tenha sido algum alimento malconservado ingerido no dia anterior em Santos, no litoral
paulista.
Acredita-se, que tenha sido algum alimento malconservado, ingerido no dia anterior em Santos, no litoral paulista.

(D)

ou a água contaminada das bicas e chafarizes que
abasteciam as tropas de mula na serra do Mar.
ou, a água contaminada; das bicas e chafarizes, que
abasteciam as tropas de mula na serra do Mar.

(E)

Segundo ele, a intervalos regulares D. Pedro se via
obrigado a apear do animal que o transportava para
“prover-se” no denso matagal que cobria as margens
da estrada.
Segundo ele a intervalos regulares, D. Pedro se via
obrigado, a apear do animal que o transportava para
“prover-se” no denso matagal que cobria as margens
da estrada.
3
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8.

As ideias estão articuladas de modo claro e correto na
seguinte frase:
(A)

Mesmo sendo ele um hábil articulador e a despeito
do grande prestígio de que gozava, não obteve êxito
na transação, pois a verdadeira natureza do negócio
lhe escapara.

(B)

Dependendo a transação de um hábil articulador e
que gozasse de grande prestígio, do mesmo modo
ele não obteve êxito nisso: faltara-lhe a verdadeira
natureza do negócio.

(C)

(D)

(E)

Legislação Aplicada
11.

Ele não obteve êxito no processo na transação,
ainda que sempre foi hábil articulador e apesar que
gozava de grande prestígio, dado a verdadeira natureza do negócio, que tinha ficado obscuro para ele.
Sendo ele um hábil articulador e gozando de grande
prestígio não obteve êxito na transação, visto a verdadeira natureza do negócio ter escapado para ele.
Não obstante o hábil articulador que era e do grande
prestígio que sempre desfrutou não obteve êxito na
transação, deixando de ter clara a verdadeira natureza do negócio.

12.

A frase que está redigida em conformidade com o padrão
culto escrito é:
(A)

(B)

Em que pese sobre ele todas as denúncias, comprovadas ou não, insiste por permanecer no cargo, desafiando o senso comum de que deveria pedir
demissão.
Meritíssimo, baseado nos documentos que vão em
anexo, solicito vossa interferência para que se apressem as providências legais sugeridas por seu assessor.

(C)

Incipientes ou não nesse tipo de pesquisa, infringiram normas discutidas dias atrás, motivo pelo qual
não lhes dei endosso, sabendo que a maior parte
deles o deseja muito.

(D)

Não sei das causas que lhes impediram de questionar o modo que foi discutido o dissídio, mas acho
que os representantes da classe sabem o porquê
disso.

(E)

(A)

A promoção interrompe o exercício.

(B)

O início, a interrupção e o reinício do exercício serão
registrados no assentamento individual do funcionário.

(C)

O responsável pelo serviço onde deva servir o funcionário, é competente para dar-lhe exercício.

(D)

O funcionário denunciado por crime funcional será
afastado do exercício, até decisão final passada em
julgado.

(E)

O funcionário que não entrar em exercício, no prazo
legal, perderá o cargo, salvo motivo de força maior,
devidamente comprovado.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

9.

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis
o
do Estado de Pernambuco (Lei Estadual n 6.123, de
20/07/68 e alterações posteriores), a respeito do exercício
do cargo público, é INCORRETO afirmar:

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis
o
do Estado de Pernambuco (Lei Estadual n 6.123, de
20/07/68 e alterações posteriores), denomina-se aproveitamento o
(A)

reingresso no serviço público do servidor aposentado, por interesse e requisição da Administração,
respeitada a opção do servidor.

(B)

ato pelo qual o funcionário demitido ilegalmente,
reingressa no serviço público com o ressarcimento
das vantagens ligadas ao cargo.

(C)

ato pelo qual o funcionário exonerado ilegalmente,
reingressa no serviço público com o ressarcimento
das vantagens ligadas ao cargo.

(D)

reingresso no serviço público do servidor aposentado, quando insubsistentes os motivos da aposentadoria, respeitada a opção do servidor.

(E)

retorno à atividade do funcionário em disponibilidade, em cargo igual ou equivalente, pela sua natureza
e vencimento, ao anteriormente ocupado.

_________________________________________________________

Não é estranho, a meu ver, essa postergação, principalmente se levar em conta a hesitação que manifestaram anteriormente sobre a data do encontro.

13.

Considere:

I. O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco,
com sede na Comarca da Capital e Jurisdição em
todo o território estadual, compõe-se de trinta e
nove desembargadores.

_________________________________________________________

10.

A frase que está em conformidade com o padrão culto
escrito é:
Impingiu os filhos, sem grande discrição, convenhamos, a ideia de que a melhor solução seria encaminhá-los a um curso profissionalizante dali a dois
semestres.

pelo voto nominal, aberto e fundamentado de dois
terços dos integrantes do Tribunal de Justiça, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla
defesa.

(B)

Sabia que nada poderia sortir tanto efeito quanto a
promessa de que, em sendo necessário, seria, e
sem resquício de dúvida, o depositário da causa de
seus concidadãos.

III. Um terço dos lugares do Tribunal de Justiça será

(C)

Reteve os documentos para fazer a rescisão dos
novos discidentes, mas não suspendeu os privilégios
dos que lhe tinham prestado serviços até aquele
momento.

(D)

(E)

4

II. O Juiz mais antigo somente poderá ser recusado

(A)

Ele é aquele a quem os astros nunca favoreceram,
por isso diz que, se alguém lhe previr benesses de
uma conjunção astral, reivindicará o direito de digladiar com ele.
Fosse quais fossem as questões a serem debatidas, os funcionários cujos salários estavam atrasados combinaram não interpelar, mas também não
transigir com a chefia.

composto, alternadamente, de membros do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e
de advogados de notório saber jurídico e reputação
ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade
profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.
De acordo com Lei de Organização Judiciária do Eso
tado de Pernambuco (Lei Complementar n 100, de
02/11/2007, e alterações posteriores), está correto o que
se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II.
I e III.
II e III.
I.
III.
TJUPE-Conhecimentos Gerais4
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14.

De acordo com Lei de Organização Judiciária do Eso
tado de Pernambuco (Lei Complementar n 100, de
02/11/2007) no que concerne à composição, funcionamento e atribuições da Corregedoria Geral da Justiça, é
correto afirmar:
(A)

A Corregedoria Geral da Justiça fará inspeções
mensais em todas as circunscrições.

(B)

Os juízes membros da Comissão Estadual Judiciária de Adoção serão livremente indicados pelo Corregedor Geral da Justiça, independentemente da entrância a que pertençam.

(C)

(D)

(E)

17.

B

O Corregedor Geral da Justiça não poderá requisitar, de qualquer repartição pública ou autoridades,
informações e garantias necessárias ao desempenho de suas atribuições, devendo solicitá-las ao
Presidente do Tribunal.

E

(A)

14.

(B)

16.

(C)

20.

(D)

24.

(E)

25.

_________________________________________________________

A sequência de figuras denominada A é formada por três
figuras que se repetem ilimitadamente, sempre na mesma
ordem. A sequência de figuras denominada B é formada
por quatro figuras que se repetem ilimitadamente, sempre
na mesma ordem.

;

;

;

;

;

;

;

;

18.

;

Considerando as 15 primeiras figuras de cada sequência
pode-se observar que o número de vezes em que as duas
sequências apresentam figuras simultaneamente iguais é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Na sequência 1, 5, 8, 2, 6, 9, 3, 7, 10, 4, ... a lei de
formação é uma adição, outra adição, uma subtração e
repete a primeira adição, a segunda adição e a subtração,
sempre da mesma maneira. Utilize exatamente a mesma
lei de formação para criar uma sequência de números
naturais a partir do número 7, e outra a partir do número
15. A diferença entre o décimo termo da segunda
sequência criada e o décimo termo da primeira sequência
criada é
(A)

8.

(B)

11.

(C)

14.

(D)

15.

(E)

19.

_________________________________________________________

1.
2.
3.
4.
5.

Noções de Informática
19.

Considere a planilha MS-Excel (2003):

_________________________________________________________

16.

Em uma enquete dez pessoas apreciam simultaneamente
as praias J, M e N. Doze outras pessoas apreciam apenas
a praia N. O número de pessoas que apreciam apenas a
praia M é 4 unidades a mais que as pessoas que
apreciam apenas e simultaneamente as praias J e N. E
uma pessoa a mais que o dobro daquelas que apreciam
apenas a praia M são as que apreciam apenas e
simultaneamente as praias J e M. Nenhuma outra preferência foi manifestada nessa enquete realizada com
51 pessoas. A sequência de praias em ordem decrescente
de votação nessa enquete é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

J;
J;
M;
M;
N;

C

O contorno da figura resultante dessas alterações imaginadas simultaneamente é um polígono com o número de
lados igual a

A Corregedoria Geral da Justiça cientificará da correição, com antecedência de cinco dias, a Ordem
dos Advogados do Brasil e do Ministério Público Estadual, nas pessoas dos seus representantes legais.
Raciocínio Lógico

A

D

O Corregedor Geral de Justiça poderá requisitar
qualquer processo aos juizes de primeiro grau de
jurisdição, tomando ou expedindo nos próprios
autos, ou em provimento, as providências ou instruções que entender necessárias ao andamento do
processo.

_________________________________________________________

15.

A figura mostra uma composição de cinco quadrados,
todos com medida dos lados iguais a 4 cm. Imagine que o
quadrado C se desloque, sobre o lado comum entre C e A,
a distância de 1 cm aproximando-se do quadrado D.
Imagine também que o quadrado D se desloque, sobre o
lado comum entre D e A, à distância de 2 cm aproximando-se de E. Ainda imagine que o quadrado E se desloque,
sobre o lado comum entre E e A, à distância de 3 cm
aproximando-se de B.

N;
M;
J;
N;
M;

M.
N.
N.
J.
J.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

A
pri
seg
ter
qua
qui
sex
set
oit
non

B
2
200
450
3
32
98
78
47
8

O número 8 constante da célula B9 foi obtido pela função
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

=SOMA(B1:B8).
=CONT.NÚM(B1:B8).
=MÁXIMO(B1:B8).
=MÍNIMO(B1:B8).
=MÉDIA(B1:B8).
5
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20.

No MS-Word 2003, (I) Comparar e mesclar documentos e
(II) Colunas são opções que podem ser acessadas,
respectivamente, nos menus
(A)

Exibir e Formatar.

(B)

Formatar e Inserir.

Noções de Direito Constitucional
23.

Peixoto, membro do Ministério Público Estadual, está passando por enorme dificuldade financeira, e precisa auferir
maior rendimento para custear as suas despesas básicas,
pois o seu subsídio não está sendo suficiente. Nesse
caso, para complementar sua renda, Peixoto poderá
(A)

participar de sociedade comercial, na forma da lei.

(C)

Editar e Ferramentas.

(B)

receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto,
honorários, percentagens ou custas processuais nas
causas que funcionar.

(D)

Ferramentas e Formatar.

(C)

exercer a advocacia, desde que não advogue contra
o Estado.

(E)

Ferramentas e Exibir.

(D)

exercer uma função de magistério.

(E)

exercer atividade político-partidária em qualquer situação.

_________________________________________________________

21.

Utilidades tais como calendário, temperatura, relógio e
medidor de cpu, entre outras, podem ficar fixamente
presentes na área de trabalho do MS-Windows 7. Trata-se
de
(A)

painel de controle de serviços.

(B)

serviços administrativos.

(C)

gadgets.

(D)

budgets.

(E)

_________________________________________________________

24.

Lúcio, Amélia e Tito, respectivamente, pai, mãe e filho,
são lavradores na pequena Cidade de Amambaí, Estado
do Mato Grosso do Sul, e sozinhos, sem a ajuda de funcionários, cultivam soja na sua pequena propriedade rural,
assim definida em lei. Lúcio investiu todas as suas economias pessoais na compra de uma máquina específica para
ajudar a sua família na colheita da soja, acreditando que
seria farta e que a máquina lhes traria um excelente resultado econômico. Porém, ocorreu uma geada que estragou
toda a plantação, deixando Lúcio sem condições de saldar
seus débitos vencidos decorrentes da atividade produtiva,
sendo processado judicialmente. Nesse caso, a referida
pequena propriedade rural
(A)

será penhorada, porém o Juiz limitará a penhora à
parte de propriedade de Lúcio, pois Amélia e Tito
não compraram a máquina.

(B)

é penhorável sempre porque deve garantir o pagamento integral das dividas decorrentes da atividade
produtiva, independentemente da existência de outros bens.

(C)

será penhorada desde que não existam outros bens
penhoráveis.

(D)

será penhorada, mas, segundo a Constituição Federal, o Juiz dará a prévia oportunidade a Lucio de
pagar as dívidas em trinta e seis meses sem juros.

(E)

é impenhorável, face a vedação constitucional.

ícones da área de notificação.

_________________________________________________________

22.

Sobre vírus de computador é correto afirmar:
(A)

(B)

Se um vírus for detectado em um arquivo de programa e não puder ser removido, a única solução é
formatar o disco onde o vírus se encontra para que
ele não se replique.

Se a detecção do vírus tiver sucesso, mas a identificação ou a remoção não for possível, então a alternativa será descartar o programa infectado e recarregar uma versão de backup limpa.

_________________________________________________________

(C)

Um antivírus instalado garante que não haverá nenhuma contaminação por vírus, pois os programas
antivírus detectam e removem todos os tipos de vírus originados de todas as fontes de acesso ao
computador.

(D)

Um vírus é um programa independente que pode se
replicar e enviar cópias de um computador para
outro através de conexões de rede. Na chegada, o
vírus pode ser ativado para replicar-se e propagar-se
novamente.

(E)

6

Um worm (verme) é um software que pode infectar
outros programas, modificando-os; a modificação
inclui uma cópia do programa do worm, que pode
então prosseguir para infectar outros programas.

25.

Aos servidores titulares de cargos efetivos dos Estados é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo
e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro
e atuarial, sendo correto afirmar que o tempo de contribuição estadual e o tempo de serviço correspondente serão contados, respectivamente, para efeitos de
(A)

nomeação a cargo de comissão e promoção.

(B)

aposentadoria e de disponibilidade.

(C)

promoção e de aumento de vencimentos.

(D)

afastamento e de designação à função de comissão.

(E)

aumento de vencimentos e de nomeação a cargo de
comissão.
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26.

A causa decidida, em última instância, pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Pernambuco, quando a decisão
recorrida contrariar lei federal, será julgada pelo

29.

Considere sob o foco do poder hierárquico:

I. Chamar a si funções originariamente atribuídas a
(A)

Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário.

(B)

Superior Tribunal de Justiça em recurso ordinário.

(C)

Superior Tribunal de Justiça em recurso especial.

(D)

Supremo Tribunal Federal em recurso ordinário.

(E)

Tribunal Regional Federal competente.

um subordinado significa avocar, e só deve ser
adotada pelo superior hierárquico e por motivo
relevante.

II. A revisão hierárquica é possível, desde que o ato já
tenha se tornado definitivo para a Administração ou
criado direito subjetivo para o particular.

_________________________________________________________

III. As delegações quando possíveis, não podem ser
recusadas pelo inferior, como também não podem
ser subdelegadas sem expressa autorização do
delegante.

Noções de Direito Administrativo
27.

Analise sob o tema dos princípios da Administração
Pública:

I. Ato administrativo negocial pelo qual o Poder Públi-

IV. A subordinação e a vinculação política significam o

co acerta com o particular a realização de determinado empreendimento ou a abstenção de certa
conduta, no interesse recíproco da Administração.

mesmo fenômeno e não admitem todos os meios
de controle do superior sobre o inferior hierárquico.

Está correto o que se afirma APENAS em

II. Atos enunciativos ou declaratórios de uma situação
anterior criada por lei. Nesse caso, não cria um
direito, mas reconhece a existência de um direito
criado por norma legal.

(A)

II, III e IV.

Esses atos administrativos são denominados, respectivamente,

(B)

II e IV.

(C)

I, II e III.

(D)

I e III.

(E)

I, III e IV.

(A)

protocolo administrativo e apostilas.

(B)

apostila e portarias.

(C)

homologação e ordens de serviço.

(D)

protocolo administrativo e provimentos.

(E)

autorização e concessões.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

28.

30.

Em matéria de atributos do ato administrativo é certo que

No que se refere à responsabilidade da Administração
Pública, é certo que
(A)

a doutrina moderna, distinguindo atos de jus imperii
e de jus gestionis, admite responsabilidade objetiva
da Administração somente quando o dano resulta de
atos de gestão, excluindo-se os atos de império.

(B)

o ato legislativo típico, a exemplo da lei ordinária, em
qualquer situação, que cause prejuízo ao particular,
é indenizável objetivamente pela Administração
Pública.

(C)

o ato judicial típico, lesivo, não enseja responsabilidade civil por parte da Administração Pública e
nem por parte do juiz individualmente, em qualquer
hipótese.

(D)

o dano causado por agentes da Administração Pública por atos de terceiros ou por fenômenos da natureza, também são indenizáveis objetivamente pela
Administração.

(E)

os atos administrativos praticados por órgãos do Poder Legislativo e Judiciário, equiparam-se aos demais
atos da Administração e, se lesivos, empenham a
responsabilidade objetiva da Fazenda Pública.

TJUPE-Conhecimentos Gerais4

(A)

a imperatividade está presente em todos os atos
administrativos, salvo os normativos, e dependem da
sua declaração de validade ou invalidade.

(B)

a presunção de veracidade e legitimidade não transfere, como consequência, o ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.

(C)

a presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos,
mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os
levem à invalidade.

(D)

o reconhecimento da autoexecutoriedade do ato
administrativo tornou-se mais abrangente em face
da legislação constitucional, entretanto sua execução depende, em regra, de ordem judicial.

(E)

a exequibilidade e a operatividade não possibilitam
que o ato administrativo seja posto imediatamente
em execução, porque sempre exigem autorização
superior ou algum ato complementar.
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36.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31.

(A)

É considerado quebra de sigilo médico
(A)

fornecer relatório médico solicitado por familiares do
paciente.

(B)

explicar adequadamente efeitos colaterais de medicamentos.

No alcoolismo em mulheres a mais frequente comorbidade
psiquiátrica é
o transtorno de personalidade antissocial.

(B)

a demência.

(C)

o transtorno depressivo.

(D)

a bulimia.

(E)

a agorafobia.

_________________________________________________________

(C)

solicitar ao paciente a presença de familiares para
entrevista.

(D)

discutir um caso clínico com colega médico em
supervisão.

(E)

pedir a autorização por escrito do paciente caso seja
importante a publicação de seu caso clínico, mantendo-se o anonimato deste.

37.

_________________________________________________________

32.

haloperidol.
clonazepam.
memantina.
olanzapina.
tioridazina.

38.

A chamada “era da psicofarmacologia” teve início com o
uso de

transtornos de personalidade e problemas psicossocias / ambientais.

(C)

condições médicas gerais e transtornos de personalidade.

(D)

transtornos de personalidade e transtornos clínicos
maiores.

(E)

transtornos de personalidade e condições médicas
gerais.

NÃO costuma ser característica do delirium:
(A)

déficit de atenção.

(B)

consciência obnubilada ou rebaixada.

haloperidol por Durey e Williams, na Inglaterra.

(C)

delírios complexos, sistematizados e estruturados.

(B)

clorpromazina por Giuseppe Trovatore, na Itália.

(D)

desorientação no tempo e no espaço.

(E)

flutuações do humor.

(C)

clorpromazina por Delay e Deniker, na França.

(D)

lítio por Cade, na Austrália.

(E)

benzodiazepínicos, em 1960.

_________________________________________________________

39.

O uso de inibidores seletivos de recaptação de serotonina
(ISRS) está contraindicado em pacientes portadores de
(A)

A síndrome de abstinência à cocaina é mais frequentemente caracterizada por

transtorno afetivo bipolar, especialmente como medicação isolada.

(B)

transtorno depressivo.

(A)

alucinações auditivas e tremores, bem como alucinações táteis.

(C)

transtono de ansiedade generalizada.

(B)

insônia ou hipersonia, inquietação ou letargia, fadiga, sonhos vividos e desagradáveis e aumento do
apetite.

(D)

transtono do pânico.

(E)

bulimia.

(C)

hipereflexia, hipertermia, letargia e diarreia.

(D)

hipertensão, disfagia, disuria e labilidade.

(E)

alucinações visuais, tremores e hipertermia.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

No tratamento da fissura na síndrome de dependência ao
álcool, é medicação mundialmente aceita, com predomínio
de ação no sistema opiodérgico:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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(B)

(A)

_________________________________________________________

35.

transtornos clínicos maiores e avaliação global do
funcionamento.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

34.

(A)

Dentre os psicofármacos a seguir, o mais provável causador de sindrome metabólica é o
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

33.

Fazem parte dos Eixos II e III no DSM IV, respectivamente,

baclofeno.
topiramato.
naltrexone.
clonidina.
quetiapina.

40.

No tratamento dos transtornos de ansiedade,
(A)

o uso de medicamentos antidepressivos pode ser a
principal escolha.

(B)

o uso de benzodazepínicos é a melhor opção para o
controle dos sintomas.

(C)

atualmente, as vias neurais associadas aos transtornos não participam no processo de escolha do medicamento.

(D)

os antipsicóticos são os medicamentos de escolha.

(E)

a psicoterapia não é primeira escolha em nenhum
tipo de transtorno ansioso.
TJUPE-Anal.Jud.-Méd.Psiquiatra-AR
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41.

Em relação às alterações da sensopercepção é correto
afirmar:
(A)

Chama-se hiperestesia o aumento da intensidade,
mas não da duração das percepções.

(B)

A desrealização é uma vivência de estranheza do
mundo percebido, não se tratando de alteração de
qualidade das sensações.

(C)

As ilusões são vivências alteradas na ausência do
objeto.

(D)

Na alucinose, o paciente não reconhece a experiência perceptiva como estranha, patalógica.

(E)

A agnosia faz parte do grupo de alterações da
percepção.

45.

46.

Sobre as vivências delirantes, é correto afirmar que
(A)

são primariamente transtornos da sensoperceção.

(B)

são frequentemente associadas a quadros orgânicos.

(C)

a síndrome de Capgras (heautoscopia) relaciona-se
a ideias de ruína e fracasso.

(D)

a erotomania refere-se ao transtorno no qual o
paciente se julga capaz de amar múltiplas pessoas
ao mesmo tempo.

(E)

há, no delírio, um predomínio da significação particular e alteração do processo de significação.

(A)

crítica preservada sobre seu estado, em geral.

(B)

alterações de neuroimagem com hipo/hiper atividade
em áreas como Cortex Cingulado Anterior, órbito
frontal e pré-frontal.

(C)

famílias estruturadas, geralmente.

(D)

história de abuso de substâncias, raramente.

(E)

impulsividade menor que a população geral por
hiperatividade em córtex prefrontal.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

42.

Pacientes portadores de prejuízo de tomada de decisão
(decision making) apresentam

Os inibidores das colinesterases (I-ChE) constituem um
grupo de psicofármacos bastante utilizados no tratamento
das síndromes demenciais. Com relação a essa classe, é
correto afirmar que
(A)

os principais representantes comercializados no
Brasil são a rivastigmina, galantamina, memantina e
donepezil.

(B)

seu principal mecânismo de ação envolve a inibição
da enzima responsável pela degradação da acetilcolina e da dopamina.

(C)

a tacrina, considerado I-ChE de primeira geração, é
amplamente utilizada devido a sua baixa toxicidade.

(D)

a rivastigmina, ao contrário das demais I-ChE, não é
seletivo para a acetilcolina, pois inibe tanto a acetilcolinesterase quanto a butilcolinesterase.

(E)

a memantina apresenta como principais efeitos
colaterais, a exemplo dos demais I-ChE, náuseas,
vômitos, diarreia e anorexia.

_________________________________________________________

43.

Em relação aos transtornos do sono, é correto afirmar:
(A)

A síndrome das pernas inquietas quando surge em
pacientes com mais de 50 anos costuma ter progressão mais lenta.

_________________________________________________________

47.
(B)

O sonambulismo é mais frequente em crianças entre
4 e 8 anos.

(C)

A enurese noturna é transtorno mais prevalente no
sexo feminino.

(D)

A prevalência do transtorno do sono do trabalhador
noturno, em turnos, é de 12%.

(E)

A síndrome de Kleine-Levin caracteriza-se classicamente por episódios de hipersonia, perda de apetite
e alterações psíquicas.

O tratamento psicofarmacológico na infância e adolescência apresenta restrições e cuidados no seu uso devido ao
perfil de segurança e tolerabilidade que, em alguns casos,
não está adequadamente estabelecido. Sendo assim, é
correto afirmar:
(A)

A risperidona, olanzapina, quetiapina e aripiprazol
estão aprovados para uso no tratamento da esquizofrenia e da mania/hipomania no transtorno afetivo
bipolar.

(B)

Os antidepressivos são amplamente utilizados em
diferentes condições psicopatológicas como depressão, ansiedade e no controle da impulsividade, não
havendo muitos cuidados a serem observados.

(C)

O carbonato de lítio, a carbamazepina e o divalproato de sódio estão aprovados como estabilizadores de humor em adolescentes a partir dos
13 anos, à semelhança do que ocorre com adultos.

(D)

O metilfenidato é utilizado em crianças e adolescentes com o diagnóstico de transtorno de déficit
de atenção e hiperatividade a partir dos 10 anos de
idade.

(E)

O uso de psicofármacos em crianças e adolescentes
deve ser evitado pelo baixo nível de evidência científica e poucas publicações relacionadas ao tema.

_________________________________________________________

44.

A estimulação Magnética Transcraniana de repetição
(EMTr) é aprovada pelo Conselho Federal de Medicina
para o tratamento de
(A)

tinnitus.

(B)

transtorno afetivo bipolar do tipo I.

(C)

transtorno obsessivo compulsivo.

(D)

autismo.

(E)

depressão unipolar, depressão bipolar e alucinações
resistentes a tratamento.

TJUPE-Anal.Jud.-Méd.Psiquiatra-AR
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48.

O que torna os antipsicóticos de segunda-geração, também chamados de atípicos, com menor potencial para
efeitos de liberação extrapiramidal é:
(A)

(B)
(C)

51.

(A)

Uso adequado de recursos não verbais, como o
contato visual, expressão facial, posturas corporais e
gestos para regular a interação social, mas prejuízo
dos recursos verbais.

(B)

maior associação entre um efeito agonista dopaminérgico, associado a efeito noradrenérgico seletivo.

Desenvolvimento precoce da linguagem falada, com
posterior deterioração da mesma a partir dos 07 anos
de idade onde a mesma se torna estereotipada.

(C)

rápida ação no processo de metabolização dopaminérgica em locais de alta concentração de dopamina.

Incapacidade de reconhecimento dos objetos. Não
há integração das informações a fim de ocorrer o
reconhecimento completo do objeto.

(D)

Preocupação persistente com um ou mais padrões
estereotipados e restritos de interesse, anormais em
intensidade ou foco.

(E)

Ausência discreta de reciprocidade social ou emocional, que se torna imperceptível no contexto geral.

maior predominância da afinidade serotoninérgica
sobre a dopaminérgica (expressa na razão 5HT2/D2)
e a dissociação rápida (ocupação/desocupação) de
receptores D2.

(D)

efeito agonista parcial sobre receptores serotoninérgico em córtex pré-frontal e estriado.

(E)

efeito seletivo sobre receptores D4 e D5 nas vias tuberoinfundibular, reduzindo o aumento de prolactina.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

49.

52.

Segundo Piaget, o desenvolvimento mental da criança
divide-se em etapas sucessivas que se integram progressivamente. Com referência a essas etapas, é correto
afirmar:
(A)

A fase sensório-motora, que se inicia a partir dos
2 anos, constitui um período de ganhos progressivos
relacionados à independência motora e exploração
do ambiente.

(B)

No pensamento operatório que se inicia a partir dos
7 anos, a criança passa a procurar explicações
lógicas na realidade. É o período em que se inicia
atitude crítica e operações mentais independentes.

(C)

(D)

(E)

Dentre os critérios diagnósticos dos transtornos globais do
desenvolvimento pode-se citar:

Uma senhora de 85 anos, portadora de diabetes mellitus e
hipertensão, acorda desorientada no tempo e espaço, com
flutuação do nível de consciência e agitada, sendo que
estava bem até o dia anterior. A mesma relata que está
vendo o marido falecido há alguns anos e que veio buscála. Não consegue ficar parada no lugar, evacua e defeca
nas roupas, sua urina está escura e com odor fétido.
Apresentou um pico febril de 39 °C ao longo do dia. Sua
mãe faleceu aos 90 anos com Demência de Alzheimer e a
própria paciente apresentou quadro depressivo aos
40 anos, remitido com tratamento clínico na ocasião. O
provável diagnóstico e conduta terapêutica são:
(A)

O pensamento operatório concreto que se inicia na
adolescência é marcado pelo pensamento mágico e
visão particularizada da realidade.

Demência de Alzheimer de início tardio (acima de
80 anos) devido ao histórico familiar e a conduta terapêutica é antipsicótico de alta potência (como o
haloperidol ou a risperidona) e inibidores da acetilcolinesterase.

(B)

A transição entre a fase sensório-motora e a fase
pré-operatória apresenta poucas alterações significativas, pois a capacidade de abstração é ausente
em ambas as situações.

Demência Vascular visto que a paciente apresenta
fatores de risco para doença cerebro-isquêmica e a
conduta é internação em unidade de terapia intensiva a fim de avaliar a extensão da lesão.

(C)

Delirium secundário à condição médica geral, provavelmente a um quadro de infecção ou descompensação metabólica devido ao início abrupto e acompanhado de febre. É necessário a realização de exames laboratoriais para detecção do agente causal
(infecção, desidratação, alteração glicêmica) e correção dos parâmetros clínicos alterados, evitando-se
inicialmente o uso de medicações com efeito sedativo.

(D)

Depressão recorrente com atual episódio psicótico,
devendo-se optar por antipsicóticos de rápida ação e
sedativo para controle da agressividade.

(E)

Demência frontotemporal que cursa com súbita mudança comportamental, desinibição e sintomas psicóticos, sendo o tratamento de escolha a risperidona
ou haloperidol.

A fase pré-operatória se inicia ao nascimento, onde
as funções reflexas primitivas ainda estão presentes,
vindo a desaparecer em fases posteriores.

_________________________________________________________

50.

Com relação aos transtornos ansiosos na infância e
adolescência, é correto afirmar:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)
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O mutismo seletivo caracteriza-se pelo fracasso persistente em falar em situações sociais específicas,
interferindo no processo educacional ou na comunicação social, sendo uma condição relativamente
comum.
Os transtornos ansiosos na infância e adolescência
podem ser considerados o quadro psicopatológico
mais comum nessa faixa etária, com curso crônico e
risco de comorbidades psiquiátricas, como
depressão e dependência química.
A história familiar de transtornos depressivos ou
ansiosos é relativamente incomum em crianças com
transtornos ansiosos.
O transtorno de ansiedade generalizada se relaciona
a um quadro de ansiedade inapropriada e excessiva
em relação ao nível de desenvolvimento, envolvendo
a separação do lar ou de figuras de vinculação.
O tratamento com antidepressivos não deve ser
realizado devido ao risco de aumento na taxa de
suicídios entre os mais jovens.

_________________________________________________________

53.

Dentre os principais fatores de maior risco ao suicídio
pode-se encontrar:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Gênero, sendo o feminino mais prevalente sobre o
masculino.
Idade, sendo proporcionalmente maior abaixo dos
35 anos em relação aos mais velhos.
Estado civil, sendo os viúvos mais prevalentes sobre
os separados.
Condição ocupacional, sendo mais prevalente entre
os que trabalham pelo estresse ocupacional.
Região de moradia, sendo moradores da zona urbana mais prevalentes do que na zona rural.
TJUPE-Anal.Jud.-Méd.Psiquiatra-AR
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54.

Com relação às demências:

57.

Com relação à Anorexia Nervosa (AN), é correto afirmar:

(A)

Apresentam prevalência de 16,4% acima de 65 anos
com uma taxa de aumento de 3,0% ao ano.

(A)

A prevalência gira em torno de 5 a 10% da população com uma predominância do sexo feminino.

(B)

O mini-exame do estado mental foi inicialmente um
importante instrumento de rastreio clínico para as
demências, hoje não é mais utilizado pela baixa
sensibilidade e especificidade diagnóstica.

(B)

As principais comorbidades associadas a esse
quadro são o transtorno bipolar e quadros psicóticos.

(C)

Os principais transtornos de personalidade associam-se aos subtipos de AN, havendo uma maior
prevalência de transtorno de personalidade borderline no subtipo restrito e de personalidade anancástico e evitativo no subtipo purgativo.

(D)

Alguns dos fatores de má evolução da doença podem incluir baixo peso no início do tratamento, presença de comorbidades psiquiátricas, uso de métodos purgativos, caos familiar e demora na busca por
tratamento.

(E)

O tratamento envolve equipe multidisciplinar, sendo
o principal o uso de medicações que aumentem o
apetite como a olanzapina e a mirtazapina.

(C)

Dentre os fatores de risco, pode-se relacionar história familiar de demência, doenças neurodegenerativas como o Parkinson, depressão, tabagismo e
hipotireoidismo.

(D)

Dentre os sintomas que tornam bastante provável o
diagnóstico de Doença de Alzheimer, pode-se citar a
deterioração progressiva das funções cognitivas e
linguagem, início súbito com sinais neurológicos
focais e distúrbios de marcha com crises epilépticas
associadas.

(E)

O tratamento com inibidores da acetilcolinesterase
impede a deposição extracelular de peptídeo β-amiloide e da proteína Tau.

_________________________________________________________

55.

Os sintomas do Transtorno de Estresse Agudo e do
Transtorno de Estresse Pós-Traumático são:
(A)

memórias intrusivas e desagradáveis e pesadelos
relacionados ao evento estressante.

(B)

capacidade diminuída para pensar ou resolver
problemas e questões práticas.

(C)

ansiedade e preocupação excessivas ocorrendo na
maioria dos dias por pelo menos 06 meses em
diversas situações (social, ocupacional e familiar).

(D)

prejuízo na capacidade de iniciar ou de manter
comunicação.

(E)

ideias supervalorizadas e vivência delirante relacionada a uma experiência desagradável.

_________________________________________________________

58.

Com relação ao tratamento psicofarmacológico na gravidez e puerpério, é correto afirmar:

(A)

O uso de qualquer medicação psicotrópica deve ser
suspensa sempre que o diagnóstico de gravidez for
realizado, independentemente da indicação clínica
que a gestante apresentar, uma vez que os riscos ao
feto não são completamente conhecidos.

(B)

Na depressão materna o uso de tratamento farmacológico está claramente indicado, devendo o clínico
selecionar medicamentos com o perfil reprodutivo
mais seguro, sendo a fluoxetina e o citalopram os
que acumulam dados de segurança reprodutiva e
podem ser considerados medicação de primeira
linha.

(C)

A exposição fetal ao divalproato de sódio aumentam
a incidência de mal formações cardíacas, como a
anomalia de Ebstein.

(D)

O uso de antiepilépticos na gravidez, principalmente
no primeiro trimestre, podem levar ao retardo do
crescimento intrauterino e microcefalia.

(E)

Os antipsicóticos típicos ou de primeira geração
como o haloperidol não podem ser utilizados na gravidez pelo risco de interferência no desenvolvimento
do sistema dopaminérgico fetal, dada a sua alta
afinidade no bloqueio D2. Já os de segunda geração
ou atípicos, como a olanzapina e quetiapina, poderão ser utilizados pois o bloqueio dopaminérgico é
significantemente menor e portando sua teratogenicidade também.

_________________________________________________________

56.

O transtorno de identidade de gênero (TIG) apresenta
como critérios diagnósticos:
(A)

dúvidas relacionadas ao objeto de desejo sexual.

(B)

imitação concomitante do comportamento de uma
pessoa do mesmo sexo.

(C)

intenso, insistente e persistente desejo de ter seu
corpo transformado no de uma pessoa do sexo
oposto.

(D)

orientação sexual exclusivamente homossexual.

(E)

procura inicial de transformação sexual por meio de
cirurgias ou hormônios, mas que remite na maioria
dos casos, após alguns anos, de acompanhamento
psicológico.
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59.

Os transtornos de personalidade apresentam características específicas em seus subtipos. O transtorno de
personalidade
(A)

esquizotípica caracteriza pouco apreço e acentuado
afastamento do contato interpessoal, associado à
extrema suspeita em relação a terceiros.

(B)

borderline é caracterizado por dramaticidade, expressão intensa de afeto e necessidade de atenção.
Entretanto eles apresentam importante comprometimento nas relações íntimas pela necessidade de
controle da relação amorosa por meio da sedução.

(C)

obsessivo-compulsiva ou anancástico, caracterizase pela necessidade exagerada e apreço atribuídos
a regras, organização e controle, sendo discretos em
suas manfestações emocionais.

(D)

paranoide é caracterizado por distorções cognitivas
e condutas excêntricas, pautadas em um sistema de
crenças que não sendo delirantes, ainda assim, é
idiossincrático, não compartilhado por outro, ou
apenas por uma minoria de pessoas.

(E)

dependente apresenta necessidade de ser cuidado,
entretanto apresenta acentuada timidez, sentimentos de inadequação social, rejeição e inferioridade, o
que o torna muito refratário a buscar ajuda efetiva.

_________________________________________________________

60.

12

A terapia cognitivo-comportamental (TCC) é uma modalidade psicoterápica desenvolvida por Aaron Beck no início
da década de 1960 e que tem objetivos e técnicas bem
estabelecidas no tratamento de diferentes condições clínicas. Com relação ao processo terapêutico no TCC, é
correto afirmar:
(A)

É uma abordagem focal breve que visa identificar e
modificar comportamentos disfuncionais a partir das
técnicas de recondicionamento.

(B)

Na depressão, por ser uma condição clínica grave e
comumente recorrente, torna-se necessário um processo mais longo com a identificação de conflitos
inconscientes que possam ser determinantes de recaídas e cronificação.

(C)

É uma técnica bastante eficaz no tratamento dos
casos de crianças e adolescentes com o transtorno
do déficit de atenção e hiperatividade, podendo
substituir o uso da medicação psicoestimulante.

(D)

É uma técnica pouco eficaz em transtornos depressivos, uma vez que a base principal dessa condição
clínica é a alteração de objetos internalizados e a
vivência do luto em relação a perda desses objetos,
sendo primordial a técnica do insight como forma de
proporcionar a cura definitiva.

(E)

Dentre as diferentes etapas do processo terapêutico
existe o momento no qual se explica ao paciente o
modelo cognitivo, o que são pensamentos automáticos e como identificá-los. Quando o paciente se
torna capaz de identificar um pensamento disfuncional, ele também consegue modificá-los, o que gera
alívio dos sintomas.
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