Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
Preencha os dados pessoais.
Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões.
Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição.
Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha
de respostas.
Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta ou azul e faça as marcas
de acordo com o modelo (
).

A marcação da folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras.
Só marque uma resposta para cada questão.
Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será
posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.

Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de
comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.

Duração desta prova: 4 horas
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Fone: (81) 3412-0800
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Língua Portuguesa
TEXTO 1
Ética e compromisso do servidor público federal
Vivemos em uma época na qual a ética, em todas as suas dimensões, está perdendo força, e as consequências desse
processo estão aí, nos insultando: guerras, terrorismo, ameaças nucleares, violência, corrupção, sofrimento etc.
Só para termos uma vaga noção do que a falta de ética causa à nossa sociedade, o Professor Marcos Gonçalves da Silva,
da Faculdade Getúlio Vargas, fez um estudo e constatou que, se a conta da corrupção fosse dividida com todos os brasileiros, o
custo, para cada um, corresponderia a R$ 6.658,00 por ano, o que impede que a renda per capita do brasileiro salte de
aproximadamente R$ 7.000,00 para R$ 9.500,00 ao ano. Estudo semelhante da Fundação Getúlio Vargas, coordenado pelo
Professor Marcos Fernandes, revela que a corrupção custa para o Brasil, anualmente, 3,5 bilhões de reais. Não é por outro motivo
que se diz que o Brasil tem fome de ética, mas passa fome pela falta dela... Além desses dados globais, no Brasil, o respeito para
com os serviços públicos e com as instituições públicas está caminhando para um nível perigoso, para um nível de extrema
desconfiança, que tem gerado até chacota para com a vida funcional do servidor público.
No estudo da Ética, costuma-se dividir a sua história em grega, cristã medieval, moderna e contemporânea. A ética grega,
aflorada nos gênios de Platão, Sócrates e Aristóteles, conseguiu elevar a ética como disciplina filosófica, fazendo o mundo despertar
para ela. A ética cristã vinculou a ética aos padrões da divindade, à aproximação com Deus, e teve parâmetros nas ideias de São
Tomaz de Aquino e Santo Agostinho, valorizando o teocentrismo e o cristianismo. A ética moderna, por sua vez, contrapôs a
vinculação da ética às divindades, aproximando-a mais da figura do homem e da sua organização social, daí a necessidade do
Estado. Houve grandes filósofos e pensadores nessa fase, cujas ideias fizeram surgir a ética unitarista, a qual pregava que o bem era
nada mais nada menos do que conseguir dar o máximo de felicidade para o máximo de pessoas; e também o pragmatismo, que
tentou desvincular a teoria, para valorizar a prática, de modo que bom era tudo aquilo que servia de instrumento para produzir
felicidade. Um modelo de Estado, portanto, começou a se formar. Finalmente, estamos na ética contemporânea, que está em
ebulição, após o urbanismo e a fase pós-industrial.
Muitos já disseram e redisseram sobre o conceito de ética. Muitos já tentaram, em vão, eclodir na mente do ser humano a
necessária esperança de que o mundo ético é possível, e será eficaz para se aperfeiçoar a sociedade. Muitos já tentaram amainar os
famintos de felicidade, com conceitos cheios de beleza e retórica. Talvez por isso é que Álvaro Valls tenha dito que a ética é aquilo
que todo mundo sabe o que é, mas que não é fácil de explicar quando alguém pergunta.
O importante, senhores, não é conceituar ética; é vivê-la com intensidade. Não é, em absoluto, se consagrar diante de um
conceito que está no fundo da alma; é, sim, resgatar os sentimentos mais profundos, colocando-os a serviço da humanidade. A ética,
então, é muito mais do que uma investigação daquilo que é bom; ética é, além da investigação, uma oportunidade para se encontrar a
paz social, a organização da sociedade e a aproximação da felicidade. Há mais além da investigação do que é bom, e só o ser
humano pode alcançar... Exatamente por isso que Clotet afirmou que a ética se ocupa do aperfeiçoamento do ser humano,
pretendendo alcançá-lo; que Singer tenha insistido que a ética pode ser um conjunto de regras, princípios e maneiras de pensar que
guiam as ações de um grupo. Quer dizer: a ética não só orienta, mas também guia a conduta do homem na complexa missão de
postar-se diante do mundo.
Tenham em mente, então, que a ética, para o ser humano, é antes de tudo uma oportunidade dada a tal ser pensante que,
ao nascer, tem pela frente dois mundos: o interior e o exterior. Este último pode ser mudado, aperfeiçoado pelo primeiro; ou, apenas,
contemplado.
Bruno Cézar da Luz Pontes. Texto disponível em: http://www.fortium.com.br/blog/material/etica.e.Compromisso.Publico.pdf.
Acesso em 13/03/2013. Adaptado.

01. O Texto 1 aborda a questão da ética. De modo global, o autor defende que a ética:
A)
B)
C)
D)
E)

é absolutamente necessária para equilibrar a mente do ser humano, embora seja uma esperança vã de se aperfeiçoar a
sociedade.
apesar de contar com inúmeras definições, ainda carece de uma conceituação satisfatória, sem a qual é impossível vivê-la
com intensidade.
se reveste da capacidade de guiar as ações de um grupo humano apenas se estiver vinculada aos padrões da divindade.
consiste em um meio pelo qual é possível se encontrar paz e organização na sociedade e, desse modo, propicia a
felicidade.
oportuniza ao ser humano, desde o seu nascimento, a vivência de dois mundos interdependentes: um interior e outro
exterior.

02. Uma informação que contradiz as ideias presentes no Texto 1 é a de que:
A)
B)
C)
D)
E)

a corrupção, motivada pela falta de ética, prejudica inclusive a renda per capita do brasileiro.
na ética moderna, é a figura humana, e não a divina, que emerge como centro das questões éticas.
há quem defenda que, embora todos saibam o que é a ética, ela é de difícil explicação.
para a história da ética, vivemos, atualmente, na fase chamada de “ética contemporânea”.
a despeito da fragilidade da ética, as instituições e os serviços públicos têm-se fortalecido no Brasil.

06. “A ética cristã vinculou a ética aos padrões da
03. “Vivemos em uma época na qual a ética, em todas as
suas dimensões, está perdendo força, e as
consequências desse processo estão aí, nos
insultando: guerras, terrorismo, ameaças nucleares,
violência, corrupção, sofrimento etc.”. Pela formulação
desse parágrafo introdutório, é correto afirmar que,
segundo o autor:
A)

B)

C)

D)

E)

a falta de ética é a condição para a existência de
guerras,
terrorismo,
ameaças
nucleares,
violência, corrupção, sofrimento etc.
o enfraquecimento da ética é a causa das
guerras, do terrorismo, de ameaças nucleares,
da violência, da corrupção, do sofrimento etc.
as guerras, o terrorismo, as ameaças nucleares,
a violência, a corrupção, o sofrimento etc. são a
finalidade do enfraquecimento da ética.
as guerras, o terrorismo, as ameaças nucleares,
a violência, a corrupção, o sofrimento etc. são
proporcionais ao processo de perda da ética.
o enfraquecimento da ética se opõe às guerras,
ao terrorismo, às ameaças nucleares, à violência,
à corrupção, ao sofrimento etc.

04. Assinale a única alternativa em que o termo
apresentado entre parênteses é semanticamente
equivalente ao termo destacado.
A)
B)

C)
D)
E)

“e as consequências desse processo estão aí,
nos insultando” [1º §] (NOS INSTIGANDO).
“o que impede que a renda per capita do
brasileiro salte de aproximadamente R$ 7.000,00
para R$ 9.500,00 ao ano.” [2º §] (IMPLICA)
“que tem gerado até chacota para com a vida
funcional do servidor público.” [2º §] (ZOMBARIA)
“o mundo ético é possível, e será eficaz para se
aperfeiçoar a sociedade.” [4 §] (RECRUDESCER)
“é, sim, resgatar os sentimentos mais profundos,
colocando-os a serviço da humanidade.” [5 §]
(DIFUNDIR)

divindade, à aproximação com Deus”. Esse trecho
autoriza o leitor a concluir que:
A)
B)

C)

D)
E)

07. Considerando as normas da concordância, analise os
enunciados apresentados a seguir.
1)

2)
3)
4)

A)
B)
C)
D)
E)

B)
C)
D)
E)

estimular o Homem a transformar o meio em que
vive.
levar o Homem a resignar-se diante dos
problemas.
gerar conflitos entre pessoas de mundos
diferentes.
permitir ao Homem contemplar diferentes
universos.
encorajar no Homem sua capacidade de
observação.

1, 2, 3 e 4.
2 e 3, apenas.
3, apenas.
3 e 4, apenas.
1, apenas.

08. Analise os enunciados abaixo, no que respeita à
conjugação dos verbos.
1)

A)

Discussões sobre a ética tinham que ser
priorizadas no país, embora haja outras questões
relevantes.
‘Mais importante que discutir ética é praticá-la’,
diz os que entendem do assunto.
Diversos estudos tem comprovado que a falta de
ética custa muito caro ao povo brasileiro.
Atitudes éticas por parte de nossos governantes
devem, obrigatoriamente, serem aplaudidas.

Está(ão) correta(s):

05. Ao afirmar que “a ética, para o ser humano, é antes de
tudo uma oportunidade dada a tal ser pensante que,
ao nascer, tem pela frente dois mundos: o interior e o
exterior. Este último pode ser mudado, aperfeiçoado
pelo primeiro; ou, apenas, contemplado.”, o autor
pretende destacar, na ética, seu poder de:

foi a ética cristã que se encarregou de interrelacionar a ética e os padrões divinos.
com o advento da ética cristã, os padrões éticos
da divindade foram, de fato, aproximados de
Deus.
a partir da ética cristã, os vínculos entre a ética e
os
padrões
da
divindade
foram-se
enfraquecendo.
a aproximação com Deus obrigou a ética cristã a
atrelar a ética aos padrões da divindade.
conduzir o Homem a aproximar-se de Deus e a
adotar os padrões da divindade é a missão da
ética cristã.

2)
3)
4)

A falta de ética ocasionou séria briga entre os
magistrados, na qual ninguém interviu.
Denuncie, sempre que você vir atitudes antiéticas
dos políticos.
Os eleitores requereram dos candidatos, antes de
tudo, um comportamento ético e comprometido.
Nas últimas eleições, alguns candidatos
proporam coisas absurdas aos possíveis
eleitores.

Estão de acordo com as regras da norma culta:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3 e 4.
2 e 3, apenas.
1 e 3, apenas.
1, 2 e 3, apenas.
1 e 4, apenas.

09. Assinale a alternativa na qual o sinal indicativo de

Conhecimentos Específicos

crase foi utilizado corretamente.
A)
B)
C)
D)
E)

Quando se trata de ética, cabe à toda a
população vigiar os governantes.
Ao longo da História, nem sempre à ética foi
percebida da mesma maneira.
Dizem que a moral, ao contrário da ética, é
variável, à depender da cultura de cada povo.
Precisamos admitir que a ética é indispensável à
sobrevivência das sociedades.
Tolerância, respeito e ética constituem à base
para
a
construção
de
relacionamentos
duradouros.

TEXTO 2

11. “Mussitação” é uma alteração do comportamento
verbal observada em casos de:
A)
B)
C)
D)
E)

mania.
depressão.
demência.
neurastenia.
esquizofrenia.

12. O

fenômeno psicopatológico caracterizado por
indiferença, desinteresse e perda do elã vital foi
denominado por Guiraud como:
A)
B)
C)
D)
E)

alextimia.
atimormia.
paratimia.
esquizoforia.
ambivalência afetiva.

13. Qual dos seguintes autores classificou como catatonia
periódica
certas
sistemáticas?
A)
B)
C)
D)
E)

formas

esquizofrênicas

não

Kahlbaum.
Kasanin.
Kleist.
Leonhard.
Wernicke.

14. De acordo com DSM-IV-TR a prevalência do
transtorno da personalidade borderline em indivíduos
vistos em clínicas ambulatoriais de saúde mental é
estimada em cerca de:
A)
B)
C)
D)
E)

2%.
5%.
10%.
20%.
30%.

15. Na classificação multiaxial do DSM-IV-TR, em que eixo
deve ser registrado retardo mental?
Disponível em: http://www.cnbbne2.org.br/2013/01/campanha-temgente-com-sede-de.html. Acesso em 08/05/2013.

A)
B)
C)
D)
E)

I.
II.
III.
IV.
V.

10. Com o Texto 2, seu autor pretende, privilegiadamente:
A)
B)
C)
D)
E)

expor aos leitores as cruéis diferenças existentes
entre o interior de Pernambuco e seu litoral.
criticar o governo estadual pela indiferença em
relação aos nordestinos que sofrem com a seca.
convencer os leitores a se envolverem em uma
campanha em prol de vítimas da seca.
conclamar todos os pernambucanos que sofrem
com a estiagem a lutarem por seus direitos.
fazer propaganda de uma instituição bancária,
utilizando, para isso, uma situação trágica.

16. Dentre os seguintes mecanismos de defesa, qual
corresponde a alto nível adaptativo?
A)
B)
C)
D)
E)

Intelectualização.
Idealização.
Repressão.
Auto-observação.
Racionalização.

17. Em anoréxicas de subtipo restritivo, as alterações de
personalidade mais frequentes são do tipo:
A)
B)
C)
D)
E)

borderline.
narcisista.
obsessiva.
dependente.
passivo-agressiva.

18. Dentre os seguintes medicamentos, qual a 1ª opção

24. Como regra geral, o tratamento farmacológico para o

para alívio dos sintomas autonômicos na síndrome de
abstinência alcoólica?

transtorno de pânico deve ser mantido, pelo menos,
por:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Antipsicóticos.
Anticonvulsivantes.
Antidepressivos.
Lítio.
Benzodiazepínicos.

19. As seguintes características são sugestivas de
bipolaridade na depressão, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

depressão puerperal.
episódios depressivos prolongados (> 3 meses).
depressão recorrente.
retardo psicomotor importante.
depressão com sintomas atípicos.

3 meses.
6 meses.
1 ano.
2 anos.
3 anos.

25. Segundo o DSM-IV-TR, a taxa de mortalidade de
pacientes portadores de anorexia nervosa internados
em hospitais universitários é de cerca de:
A)
B)
C)
D)
E)

2%.
4%.
6%.
8%.
10%.

20. O

objetivo do tratamento medicamentoso da
depressão, em sua fase de continuação, é a
prevenção de recaídas. A medicação antidepressiva
deve ser mantida após a remissão parcial durante um
período de:
A)
B)
C)
D)
E)

1 - 4 semanas.
4 - 8 semanas.
8 - 12 semanas.
12 - 16 semanas.
16 - 20 semanas.

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

inibido

foi

mania ansiosa.
mania inibida.
mania com pobreza de pensamento.
depressão agitada.
estupor maniaco.

mental que deve ser diagnosticado e tratado como tal,
assinale, dentre os seguintes critérios, aquele que não
é utilizado para defini-lo.
A)
B)
C)
D)
E)

22. Qual dos seguintes medicamentos se constitui na 1ª
opção em alternativa ao lítio, no tratamento da mania
aguda?
A)
B)
C)
D)
E)

Carbamazepina.
Lamotrigina.
Topiramato.
Valproato de sódio.
Gabapentina.

23. Com base nas evidências científicas de que dispomos
atualmente,
qual
a
melhor
indicação
psicofarmacológica para o tratamento dos sintomas
depressivos em adolescentes?
A)
B)
C)
D)
E)

leucócitos < 3.500.
psoríase.
insuficiência renal aguda.
infarto do miocárdio recente.
arritmias cardíacas graves.

27. Entendendo-se o transexualismo como transtorno

21. O quadro clínico caracterizado por humor ansioso,
agitação psicomotora e pensamento
classificado por Kraepelin como:

26. Não é condição que contraindica o uso de lítio:

Tricíclicos associados aos inibidores seletivos da
recaptação de serotonina (ISRS).
Inibidores irreversíveis da monoamino-oxidase
(IMAO-I).
Tricíclicos.
Inibidores seletivos da recaptação de serotonina
(ISRS).
Inibidores duais da recaptação de serotonina e
adrenalina.

Presença de anormalidades genéticas ou
intersexuais.
Uso de hormônio e busca de transformação física
a partir da puberdade.
Uso de roupas e de nome do gênero desejado.
Desconforto e inadequação do gênero, com
duração de, no mínimo, dois anos.
Busca real e intensa pela cirurgia, mas com
compreensão das dificuldades presentes na
indicação desse recurso.

28. Dentre os seguintes antidepressivos, qual é o mais
antigo em disponibilidade no Brasil?
A)
B)
C)
D)
E)

Tranilcipromina.
Imipramina.
Maprotilina.
Trazodona.
Milnaciprano.

29. Paciente de 42 anos de idade vem fazendo uso de
antidepressivo e apresenta queixa de ereção
prolongada sem estímulo (priapismo). Neste caso, a
maior probabilidade é de que ele esteja usando o
seguinte antidepressivo:
A)
B)
C)
D)
E)

agomelatina.
moclobemida.
tianeptina.
trazodona.
mianserina.

30. Dentre os seguintes antipsicóticos, qual está associado
ao maior aumento significativo do intervalo QTc?
A)
B)
C)
D)
E)

Ziprazidona.
Tioridazina.
Clorpromazina.
Risperidona
Quetiapina.

31. Para um paciente idoso que apresenta sintomatologia
comportamental e psicótica leve, secundária a quadro
demencial, recomenda-se inicialmente prescrever:
A)
B)
C)
D)
E)

anticonvulsivantes.
benzodiazepínicos.
antipsicóticos.
antipsicóticos e benzodiazepínicos.
medidas comportamentais.

32. Entre os seguintes medicamentos benzodiazepínicos,

37. Em uma revisão sobre os estudos de suicídio,
Bertolote et al. (2004) encontraram o transtorno de
humor como o diagnóstico mais frequente. O segundo
diagnóstico mais frequente foi:
A)
B)
C)
D)
E)

transtornos por uso de substâncias psicoativas.
esquizofrenia.
transtornos de personalidade.
transtornos ansiosos.
transtornos de ajustamento.

38. Dentre os sintomas abaixo, qual é considerado mais
frequente em pacientes com depressão associada à
doença de Parkinson?
A)
B)
C)
D)
E)

Culpa.
Baixa autoestima.
Ideias delirantes.
Alucinações.
Ideação suicida.

qual apresenta a meia-vida mais curta?
A)
B)
C)
D)
E)

Bromazepam.
Clonazepam.
Midazolam.
Lorazepam.
Alprazolam.

33. A primeira publicação sobre terapias biológicas em
psiquiatria fez referência a procedimento que utilizou:
A)
B)
C)
D)
E)

cardiazol.
insulina.
eletricidade.
cânfora.
parasito da malária.

34. A existência das posições esquizoparanoide e
depressiva durante o primeiro ano de vida da criança
foi postulada por:
A)
B)
C)
D)
E)

A. Freud.
J. Lacan.
K. Abraham.
M. Klein.
W. Bion.

39. No incidente de insanidade mental, qual o número de
peritos nomeados pelo juiz criminal após as alterações
do Código de Processo Penal?
A)
B)
C)
D)
E)

40. Na avaliação médico-legal em Ação de Interdição, qual
o termo psiquiátrico estabelecido no Código Civil para
determinar a incapacidade civil?
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

pesadelos.
transtorno alimentar relacionado com o sono.
comportamento sexual durante o sono.
enurese.
embriaguez do sono.

A)
B)
C)

D)
E)

das seguintes condutas terapêuticas é
recomendada para controle de agitação psicomotora?
A)
B)
C)
D)
E)

Clorpromazina + prometazina.
Haldol + prometazina.
Diazepam + prometazina.
Tioridazina + prometazina.
Haldol decanoato + prometazina.

os pacientes esquizofrênicos internados no
hospital Ulysses Pernambucano.
os maiores de 16 anos e menores de 18 anos.
os portadores de transtorno bipolar afetivo, sem
sintomas psicóticos, porém com limitação do
arbítrio.
os idosos com mais de 70 anos de idade.
os que são representados por curadores.

42. Para o diagnóstico do transtorno dissociativo,
considera-se que:
A)

36. Qual

Ausência de discernimento.
Perda da identidade do Eu.
Perda da autocrítica.
Incapacidade cognitiva.
Incapacidade de emitir juízos.

41. Do ponto de vista civil, são absolutamente incapazes:

35. As seguintes parassonias primárias ocorrem apenas
no estágio do sono NREM, EXCETO:

Um perito ad hoc.
Um assistente técnico.
Um perito oficial.
Um perito administrativo.
Dois peritos oficiais.

B)
C)
D)
E)

motivação e produção dos sintomas são
inconscientes.
motivação é consciente e produção dos sintomas
é inconsciente.
motivação é inconsciente e produção dos
sintomas é consciente.
motivação e produção dos sintomas são
conscientes.
incentivos externos para o comportamento (por
exemplo: ganho econômico) estão presentes.

43. As

alucinações
observadas
em
transtornos
dissociativos são descritas pelo paciente como:
A)
B)
C)
D)
E)

corpóreas, vívidas e bem detalhadas.
tons, melodias e ritmos.
repetição de pensamento.
comentários dos atos.
sensação de insetos percorrendo o corpo.

48. Sobre o transtorno de déficit de atenção/hiperatividade
(TDAH), é correto afirmar que:
A)

B)
C)

44. Em qual região do cérebro situa-se uma lesão que leva
o paciente a não reconhecer que tem um déficit motor
ou sensorial (anosognosia)?
A)
B)
C)
D)
E)

Órbito-frontal.
Fronto-medial.
Temporal.
Parietal.
Occipital.

45. Qual dos seguintes elementos está relacionado à crise
histérica, que a diferencia da crise epilética?
A)
B)
C)
D)
E)

É mais comum em homens.
A fase tônica precede frequentemente a fase
clônica.
Surge frequentemente durante o sono.
A instalação costuma ser mais abrupta do que
lenta.
A duração tende a ser mais longa do que a crise
epiléptica.

D)
E)

49. Apesar dos avanços científicos em relação às formas
de tratamento do transtorno autista, até o momento
não se dispõe de nenhuma medicação específica,
intervenção
psicoterápica
ou
psicopedagógica
especializada que cure o transtorno. Diante desse
panorama, qual tipo de intervenção é mais adequada?
A)

B)

C)

46. Dentre os seguintes aspectos, qual(is) está(ão)
relacionado(s) aos transtornos da leitura?
A)
B)
C)
D)
E)

Presença de fatores etiológicos uniformes.
Comprometimento na decodificação e na
compreensão da leitura.
Diagnóstico no início da idade pré-escolar.
Maior ocorrência no sexo feminino.
Mesmo com a identificação e intervenção
precoces, o prognóstico pouco muda em um
número significativo dos casos. Portanto, não
requerem tratamentos específicos.

47. No tocante aos fatores etiológicos e fatores de risco
em relação ao retardo mental, existe uma grande
complexidade. Dentre os fatores de risco abaixo, qual
não tem ocorrência perinatal?
A)
B)
C)
D)
E)

Falta de acesso aos cuidados básicos no
momento da assistência ao parto.
Prematuridade.
Anóxia.
Má nutrição materna.
Traumatismos obstétricos.

a terapia cognitivo-comportamental pode ser
instituída como abordagem inicial, se os sintomas
do TDAH forem leves e com prejuízo mínimo.
estima-se que 50% dos pacientes com TDAH
apresentem um outro diagnóstico comórbido.
a importância dos fatores ambientais é apenas
em relação ao prognóstico.
a prevalência em adolescentes é de 6%.
as dificuldades relacionadas às funções
executivas não melhoram quando instituído
tratamento psicofarmacológico à base de
estimulantes.

D)

E)

Intervenção
farmacológica
indicada
para
tratamento de comportamentos mal adaptados,
associada à orientação e suporte familiar
sistemáticos.
Intervenção psicoterápica baseada em técnicas
psicanalíticas, utilizada isoladamente e adaptada
para os casos de melhor funcionamento.
Intervenção multimodal, incluindo orientação e
suporte familiar, programas psicopedagógicos
especializados (incluindo programas como o
TEACCH e ABA) e psicofarmacoterapia, quando
indicada.
Intervenção baseada em terapia cognitivocomportamental
associada
à
intervenção
psicofarmacológica, naqueles casos de maior
gravidade.
Intervenção
psicopedagógica
especializada
(TEACCH e ABA) padronizada para todos os
casos.

50. Qual dos transtornos de ansiedade é mais frequente
na adolescência?
A)
B)
C)
D)
E)

Transtorno do pânico.
Transtornos de ansiedade generalizada.
Transtorno de estresse agudo.
Fobia específica.
Fobia social.

