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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Língua Portuguesa 

 
Atenção:  Considere o texto abaixo para responder às 

questões de números 1 a 6. 
 

 

A expressão “política indigenista” foi utilizada por muito 

tempo como sinônimo de toda e qualquer ação política gover-

namental que tivesse as populações indígenas como objeto. As 

diversas mudanças no campo do indigenismo nos últimos anos, 

no entanto, exigem que estabeleçamos uma definição mais pre-

cisa e menos ambígua do que seja a política indigenista.  

Primeiramente temos como agentes principais os próprios 

povos indígenas, seus representantes e organizações. O ama-

durecimento progressivo do movimento indígena desde a déca-

da de 1970, e o consequente crescimento no número e diversi-

dade de organizações nativas, dirigidas pelos próprios índios, 

sugere uma primeira distinção no campo indigenista: a “política 

indígena”, aquela protagonizada pelos próprios índios, não se 

confunde com a política indigenista e nem a ela está submetida. 

Entretanto, boa parte das organizações e lideranças indígenas 

vêm aumentando sua participação na formulação e execução 

das políticas para os povos indígenas. 

Numa segunda distinção, encontramos outros segmentos 

que interagem com os povos indígenas e que também, como 

eles, têm aumentado sua participação na formulação e execu-

ção de políticas indigenistas, antes atribuídas exclusivamente 

ao Estado brasileiro. Nesse conjunto encontramos principal-

mente as organizações não governamentais. Somam-se a 

este universo de agentes não indígenas as organizações religio-

sas que se relacionam com os povos indígenas em diversos 

campos de atuação.  

Contemporaneamente, portanto, temos um quadro comple-

xo no qual a política indigenista oficial (formulada e executada 

pelo Estado) tem sido formulada e implementada a partir de par-

cerias formais estabelecidas entre setores governamentais, or-

ganizações indígenas, organizações não governamentais e 

missões religiosas.  
(Disponível em: pib.socioambiental.org. Acesso em 03/10/14. 
Com adaptações)  

 
 
1. Depreende-se corretamente do texto que  
 

(A) a distinção entre a política indigenista e a política 
indígena está centrada no fato de que a primeira é 
implementada pelo Estado enquanto a segunda é 
colocada em prática pelos próprios índios. 

 
(B) a expressão política indigenista deixou de ser apro-

priada na medida em que uma diversidade de orga-
nizações nativas, dirigidas pelos próprios índios, 
passou a prevalecer sobre as práticas governamen-
tais. 

 
(C) a tentativa de estabelecer uma definição menos am-

bígua do que seja a política indigenista mostrou-se 
inconclusa, dada a complexidade da situação atual 
em que a política indígena tem sido formulada. 

 
(D) os povos indígenas amadureceram nas últimas dé-

cadas, o que fez com que demandas antigas do mo-
vimento indígena, aquelas protagonizada[s] pelos 
próprios índios, fossem abandonadas. 

 
(E) os agentes não indígenas, apesar dos avanços atin-

gidos desde a década de 1970, deixaram de pôr em 
prática diversos projetos que tratavam de interesses 
específicos dos índios, nos vários setores em que 
atuam. 

2. Mantendo-se a correção, o verbo que pode ser flexionado 
no singular, sem que nenhuma outra alteração seja feita 
na frase, está sublinhado em 

 
(A) ... que interagem com os povos indígenas... (3

o
 pará-

grafo) 
 
(B) As diversas mudanças no campo do indigenismo [...] 

exigem que estabeleçamos uma definição mais 
precisa... (1

o
 parágrafo) 

 
(C) ...boa parte das organizações e lideranças indígenas 

vêm aumentando sua participação... (2
o
 parágrafo) 

 
(D) ...têm aumentado sua participação na formulação... 

(3
o
 parágrafo) 

 
(E) Somam-se a este universo de agentes não indíge-

nas as organizações religiosas ... (3
o
 parágrafo) 

_________________________________________________________ 
 

3. Considere as afirmações: 
 
 I. O pronome destacado em ...e que também... (3

o
 pa-

rágrafo) refere-se a outros segmentos. 
 

 II. Ambos os pronomes aquela e ela (2
o
 parágrafo) 

referem-se à expressão “política indígena”. 
 

 III. O pronome destacado em ...como eles, têm au-
mentado... (3

o
 parágrafo) refere-se a povos indí-

genas. 
 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) II. 

(B) I e III. 

(C) I e II. 

(D) II e III. 

(E) III. 
_________________________________________________________ 
 

4. A expressão “política indigenista” foi utilizada por muito 
tempo como sinônimo de toda e qualquer ação política go-
vernamental que... 

 
 Transpondo-se a frase acima para a voz passiva sinté-

tica, a forma verbal resultante será 
 

(A) utilizaram-se. 
(B) utiliza-se. 
(C) utilizaram. 
(D) utilizou-se. 
(E) utilizamos. 

_________________________________________________________ 
 

5. Mantendo-se a correção e o sentido, sem que nenhuma 
outra modificação seja feita na frase, substitui-se correta-
mente 

 
(A) “Entretanto” por “Embora” em Entretanto, boa parte 

das organizações e lideranças indígenas vêm... 
(2

o
 parágrafo) 

 
(B) “no entanto” por “todavia” em As diversas mudanças 

no campo do indigenismo nos últimos anos, no en-
tanto, exigem que estabeleçamos... (1

o
 parágrafo) 

 
(C) “portanto” por “por certo” em Contemporaneamente, 

portanto, temos... (4
o
 parágrafo) 

 
(D) “no qual” por “cuja” em temos um quadro complexo 

no qual a política indigenista oficial... (4
o
 parágrafo) 

 
(E) “a partir de” por “acerca de” em a partir de parcerias 

formais estabelecidas entre setores governamentais, 
organizações indígenas... (4

o
 parágrafo) 
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6. A frase que se mantém correta após a inserção de uma ou 
mais vírgulas, sem prejuízo do sentido original, está em: 

 
(A) Entretanto, boa parte das organizações, e lideranças 

indígenas vêm aumentando sua participação na for-
mulação e execução das políticas para os povos in-
dígenas. 

 
(B) A expressão “política indigenista” foi utilizada, por 

muito tempo, como sinônimo de toda e qualquer 
ação política governamental, que tivesse as popula-
ções indígenas como objeto. 

 
(C) Nesse conjunto, encontramos, principalmente as or-

ganizações não governamentais. 
 
(D) Somam-se a este universo de agentes não indíge-

nas, as organizações religiosas que se relacionam 
com os povos indígenas, em diversos campos de 
atuação. 

 
(E) Primeiramente, temos como agentes principais os 

próprios povos indígenas, seus representantes e or-
ganizações. 

_________________________________________________________ 
 

Atenção:  Considere o texto abaixo para responder às ques-
tões de números 7 a 18. 

 
Embora a aspiração por justiça seja tão antiga quanto 

os primeiros agrupamentos sociais, seu significado sofreu pro-

fundas alterações no decorrer da história. Apesar das mudan-

ças, um símbolo atravessou os séculos − a deusa Têmis −, im-

ponente figura feminina, com os olhos vendados e carregando 

em uma das mãos uma balança e na outra uma espada. Pou-

cas divindades da mitologia grega sobreviveram tanto tempo. 

Poucos deixariam de reconhecer na imagem o símbolo da jus-

tiça. 

A persistência da representação esconde, contudo, im-

portantes mudanças que ocorreram da Antiguidade grega até 

nossos dias. Tanto os direitos quanto a justiça sofreram grandes 

transformações. 

A moderna ideia de justiça e de direito é inerente ao 

conceito de indivíduo, um ente que tem valor em si mesmo, do-

tado de direitos naturais. Tal doutrina se contrapunha a uma 

concepção orgânica, segundo a qual a sociedade é um todo. 

A liberdade, nesse novo paradigma, deixa de ser uma 

concessão ou uma característica de uma camada social e con-

verte-se em um atributo do próprio homem.  

A crença de que os direitos do homem correspondiam a 

uma qualidade intrínseca ao próprio homem implicou enquadrar a 

justiça em um novo paradigma. O justo não é mais correspon-

dente à função designada no corpo social, mas é um bem indivi-

dual, identificado com a felicidade, com os direitos inatos. 

Da igualdade nos direitos naturais derivava-se não só a 

liberdade, mas também as possibilidades de questionar a desi-

gualdade entre os indivíduos, de definir o tipo de organização 

social e o direito à resistência. Toda e qualquer desigualdade 

passa a ser entendida como uma desigualdade provocada pelo 

arranjo social. Nesse paradigma, a sociedade e o Estado não 

são fenômenos dados, mas engendrados pelo homem. A desi-

gualdade e o poder ilimitado deixam, pois, de ser justificados 

como decorrentes da ordem natural das coisas. À lei igual para 

todos incorpora-se o princípio de que desiguais devem ser tra-

tados de forma desigual. Cresce a força de movimentos segun-

do os quais a lei, para cumprir suas funções, deve ser desigual 

para indivíduos que são desiguais na vida real. 

Nesse novo contexto, modifica-se o perfil do poder pú-

blico. O judiciário, segundo tais parâmetros, representa uma for-

ça de emancipação. É a instituição pública encarregada, por ex-

celência, de fazer com que os preceitos da igualdade prevale-

çam na realidade concreta. Assim, os supostos da modernida-

de, particularmente a liberdade e a igualdade, dependem, para 

se materializarem, da força do Judiciário, de um lado, e do 

acesso à justiça, das possibilidades reais de se ingressar em tri-

bunais, de outro. 

Para terminar, volto à deusa Têmis, que enfrentava no 

Olimpo o deus da guerra, Ares. Naquele tempo, como hoje, 

duas armas se enfrentam: a violência, que destrói e vive da de-

sigualdade, e a lei, que constrói e busca a igualdade. 
 

(Adaptado de SADEK, Maria Tereza Aina. “Justiça e direitos: a 
construção da igualdade”. In: Agenda Brasileira. São Paulo, Cia. 
das Letras, 2011, p. 326-333.) 

 

 

7. Depreende-se corretamente do texto: 
 

(A) o direito à felicidade e à liberdade, embora constitu-
tivos do homem, foram formalmente usurpados na 
modernidade, a despeito do fato de que durante a 
Antiguidade tais direitos eram compreendidos como 
inerentes ao corpo social. 

 

(B) dada a persistência da imagem da deusa Têmis 
como símbolo da justiça ao longo dos séculos, 
ocorreram transformações importantes nos direitos 
do homem da Antiguidade grega até os dias de hoje. 

 

(C) a evocação da batalha da deusa Têmis contra o 
deus Ares vem corroborar uma das ideias defendi-
das no texto, qual seja, a de que, para se materiali-
zar, na atualidade a justiça deve ser um instrumento 
de combate à desigualdade social. 

 

(D) o judiciário, cuja função na modernidade é consoli-
dar equanimemente as demandas de diversos gru-
pos sociais, configura-se como a instituição encarre-
gada de fazer com que os princípios da liberdade e 
da igualdade subsistam na realidade concreta.  

 

(E) a sociedade orgânica, na qual a liberdade individual 
era restrita a alguns estratos sociais, paradoxalmen-
te resultou no fortalecimento de movimentos sociais 
segundo os quais a lei, para cumprir suas funções, 
deveria ser igual para todos os indivíduos. 

_________________________________________________________ 
 

8. Identifica-se uma causa e seu efeito, respectivamente, nos 
segmentos que se encontram em: 

 
(A) A crença de que os direitos do homem correspon-

diam a uma qualidade intrínseca ao próprio homem / 
implicou enquadrar a justiça em um novo paradigma. 

 

(B) Embora a aspiração por justiça seja tão antiga quan-
to os primeiros agrupamentos sociais / seu significa-
do sofreu profundas alterações no decorrer da histó-
ria. 

 

(C) Apesar das mudanças / um símbolo atravessou os 
séculos − a deusa Têmis ... 

 

(D) À lei igual para todos / incorpora-se o princípio de 
que desiguais devem ser tratados de forma desigual. 

 

(E) ... para cumprir suas funções / deve ser desigual pa-
ra indivíduos ... 
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9. De acordo com o texto, a noção de que a sociedade não é 
“um fenômeno dado” deve-se, entre outras razões, 

 
(A) à força emancipatória de movimentos sociais origi-

nados na Antiguidade. 
 
(B) à crença de que os direitos do homem são inerentes 

ao próprio homem. 
 
(C) à possibilidade concreta de todo cidadão comum in-

gressar em tribunais. 
 
(D) ao fato de que a felicidade coletiva passou a ser vis-

ta como um direito social. 
 
(E) ao malogro dos dispositivos sociais para extinguir a 

desigualdade. 
_________________________________________________________ 
 

10. Tal doutrina se contrapunha a uma concepção orgânica... 
 
 O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o da 

frase acima encontra-se sublinhado em: 
 

(A) Poucos deixariam de reconhecer na imagem... 
 
(B) Poucas divindades da mitologia grega sobreviveram 

tanto tempo. 
 
(C) ...e converte-se em um atributo do próprio homem. 
 
(D) ... para se materializarem... 
 
(E) ...que enfrentava no Olimpo o deus da guerra, Ares. 

_________________________________________________________ 
 

11. Sem que nenhuma outra alteração seja feita na frase, o si-
nal indicativo de crase deverá ser mantido caso se substi-
tua o elemento sublinhado pelo que se encontra entre pa-
rênteses em:  

 
(A) O justo não é mais correspondente à função de-

signada no corpo social... (atividades exercidas) 
 
(B) À lei igual para todos incorpora-se o princípio de 

que... (integra-se) 
 
(C) ...e o direito à resistência. (resistir) 
 
(D) ...e do acesso à justiça... (tribunais) 
 
(E) Para terminar, volto à deusa Têmis... (evoco) 

_________________________________________________________ 
 

12. ...que enfrentava no Olimpo o deus da guerra... 
 

...questionar a desigualdade entre os indivíduos... 
 

...um símbolo atravessou os séculos... 
 
 Fazendo-se as alterações necessárias, os segmentos 

sublinhados acima foram corretamente substituídos por 
um pronome, na ordem dada, em: 

 
(A) o enfrentava − questionar-lhe − atravessou-lhes 

(B) enfrentava-lhe − a questionar − os atravessou 

(C) lhe enfrentava − a questionar − lhes atravessou 

(D) o enfrentava − questioná-la − atravessou-os 

(E) enfrentava-lhe − questioná-la − os atravessou 

_________________________________________________________ 
 

13. A desigualdade e o poder ilimitado deixam, pois, de ser jus-

tificados como decorrentes da ordem natural das coisas. 
 
 O item sublinhado acima estabelece no contexto noção de 
 

(A) conclusão. 

(B) finalidade. 

(C) causa. 

(D) temporalidade. 

(E) concessão. 

14. A respeito da pontuação do texto, considere: 
 

 I. Sem prejuízo da correção e do sentido, uma vírgula 
pode ser inserida imediatamente após lei, no seg-
mento À lei igual para todos (6

o
 parágrafo). 

 
 II. Mantendo-se a correção e o sentido, uma pontua-

ção alternativa para um segmento do texto é: um 
símbolo atravessou os séculos: a deusa Têmis, im-
ponente figura feminina, com os olhos vendados e 
carregando, em uma das mãos, uma balança e, na 
outra, uma espada... (1

o
 parágrafo). 

 
 III. Sem prejuízo da correção, a vírgula empregada ime-

diatamente após individual, no segmento ...mas é um 
bem individual, identificado com a felicidade, com os 
direitos inatos, pode ser suprimida. (5

o
 parágrafo) 

 
 Está correto o que se afirma APENAS em: 

 
(A) I e II. 

(B) I. 

(C) I e III. 

(D) II. 

(E) II e III. 

_________________________________________________________ 
 

15. ...os supostos da modernidade (...) dependem, para se 

materializarem, da força do Judiciário... 
 

 O verbo que possui, no contexto, o mesmo tipo de com-
plemento que o sublinhado acima está empregado em: 
 
(A) ...os preceitos da igualdade prevaleçam na realidade 

concreta. 
 
(B) ...carregando em uma das mãos uma balança... 
 
(C) O justo não é mais correspondente à função... 
 
(D) ... e vive da desigualdade... 
 
(E) ... que ocorreram da Antiguidade grega até nossos 

dias. 
_________________________________________________________ 
 

16. Identifica-se ideia de comparação no segmento que se 
encontra em: 
 
(A) Assim, os supostos da modernidade... 
 
(B) ... não só a liberdade, mas também as possibilidades 

de... 
 
(C) Embora a aspiração por justiça seja tão antiga quan-

to os primeiros agrupamentos... 
 
(D) A persistência da representação esconde, contudo, 

importantes mudanças... 
 
(E) ... para indivíduos que são desiguais na vida real. 

_________________________________________________________ 
 

17. O segmento em que se restringe o sentido do termo 
imediatamente anterior encontra-se em 
 
(A) ...imponente figura feminina... (1

o
 parágrafo) 

 
(B) ...particularmente a liberdade e a igualdade... (7

o
 pa-

rágrafo) 
 
(C) ...que enfrentava no Olimpo o deus da guerra... 

(8
o
 parágrafo) 

 
(D) ... que constrói e busca a igualdade. (8

o
 parágrafo) 

 
(E) ...que tem valor em si mesmo... (3

o
 parágrafo) 
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18. Está correta a redação do comentário que se encontra em 
 
(A) Historicamente, o processo de ampliação dos direi-

tos que compõe a cidadania representou uma redu-
ção nos níveis de exclusão social.  

 
(B) Perante a lei, todos usufruem de igual direito à se-

gurança, à propriedade, à não ser condenado sem o 
devido processo legal etc. 

 
(C) Um dos mais importantes efeitos da incorporação de 

direitos na sociedade é a redução da distância entre 
indivíduos. 

 
(D) Concebida nos séculos XVII e XVIII, a doutrina 

dos direitos dos homens amalga-se à declaração de 
independência dos Estados Unidos. 

 
(E) Os direitos sociais tem por objetivo um padrão míni-

mo de igualdade no que se referem ao usufruto dos 
bens coletivos. 

_________________________________________________________ 
 

Noções de Direito Constitucional 
 

19. É livre a associação profissional ou sindical, observado o 
seguinte: 
 
(A) a lei poderá exigir autorização do Estado para a fun-

dação de sindicato que depende de autorização do 
Poder Público na forma da lei, inclusive no que se 
refere ao registro no órgão competente. 

 
(B) é permitida a criação de mais de uma organização 

sindical, em qualquer grau, representativa de cate-
goria profissional ou econômica, na mesma base 
territorial, que será definida pelos trabalhadores ou 
empregadores interessados, não podendo ser infe-
rior à área de um Município. 

 
(C) a assembleia geral fixará a contribuição que, em se 

tratando de categoria profissional, será descontada 
em folha, para custeio do sistema confederativo da 
representação sindical respectiva, desde que não 
exista contribuição análoga prevista em lei para a 
categoria. 

 
(D) o aposentado filiado não tem direito a votar e ser 

votado nas organizações sindicais. 
 
(E) é obrigatória a participação dos sindicatos nas nego-

ciações coletivas de trabalho. 
_________________________________________________________ 
 

20. A teor do art. 70 da Constituição Federal: Prestará contas 

qualquer pessoa I , que utilize, arrecade, guarde, geren-

cie ou administre II  ou pelos quais a União responda, ou 

que, em nome desta, assuma obrigações de natureza 

pecuniária. 
 

 Completam, correta e respectivamente, as lacunas I e II: 
 
(A) jurídica pública − dinheiros e bens públicos 
 
(B) física ou jurídica, pública ou privada − bens e valores 

públicos 
 
(C) física ou jurídica, pública ou privada − dinheiros e 

bens públicos 
 
(D) jurídica pública − bens e valores públicos 
 
(E) física ou jurídica, pública ou privada − dinheiros, 

bens e valores públicos 

21. Nos termos da Constituição Federal, compete privativa-
mente ao Presidente da República: 
 

 I. declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, 

autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado 
por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões 
legislativas. 

 

 II. decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacio-
nal, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo 
Congresso Nacional ou referendado por ele, quando 
ocorrida no intervalo das sessões legislativas. 

 

 III. celebrar a paz, independentemente de autorização 
ou referendo do Congresso Nacional. 

 

 Está correto o que consta em 
 

(A) I e II, apenas. 

 

(B) II e III, apenas. 

 

(C) I, apenas. 

 

(D) I e III, apenas. 
 

(E) I, II e III. 
_________________________________________________________ 
 

22. Na estrutura do Poder Judiciário brasileiro há um Tribunal 
 
(A) Regional do Trabalho em cada Estado. 
 

(B) Regional Federal em cada uma das cinco Regiões 
brasileiras. 

 

(C) Regional Eleitoral em cada uma das cinco Regiões 
brasileiras. 

 

(D) de Justiça organizado e mantido pela União para o 
Distrito Federal e Territórios. 

 

(E) de Justiça Militar em cada Estado da Federação com 
mais de duzentos mil habitantes. 

_________________________________________________________ 
 

 
Noções de Direito Administrativo 

 
23. Quando se afirma que determinado ato administrativo re-

gularmente editado e válido é dotado do atributo da 
autoexecutoriedade, significa que 
 
(A) seu cumprimento é obrigatório, constituindo expressão 

do poder de império da Administração, o que obsta 
questionamentos por parte dos administrados. 

 
(B) sua execução somente pode ser questionada na esfera 

judicial, vedado o estabelecimento de contraditório na 
esfera administrativa. 

 
(C) a Administração pública o editou com base em ato 

normativo de competência do Executivo, diante da 
ausência de previsão legal a respeito do assunto. 

 
(D) sua execução material pode ser colocada em prática 

pela própria Administração pública, independentemente 
de prévia autorização ou determinação judicial. 

 
(E) sua exigibilidade decorre do próprio ato, ressalvada 

a execução material, que depende de prévia provo-
cação do Poder Judiciário. 
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24. Determinado órgão público celebrou contrato de locação 
de imóvel para instalar sua repartição em Tartarugalzinho. 
O locador exigiu que o prazo de vigência fosse fixado em 
60 (sessenta) meses, na forma do que dispõe a legislação 
civil aplicável. O administrador, contudo, inicialmente não 
acatou o pedido, recordando-se da norma contida na Lei 
n

o
 8.666/93 que limita a duração dos contratos à vigência 

dos créditos orçamentários. A preocupação do administra-
dor, invocando a referida norma,  
(A) procede, tendo em vista que os contratos celebrados 

pela Administração pública não podem exceder a 
vigência dos créditos orçamentários.  

(B) não procede, na medida em que a lei de licitações 
excepcionou as locações da incidência da norma 
que limita o prazo de vigência dos contratos.  

(C) não procede, sendo necessário, todavia, prévia e ex-
pressa autorização normativa para a aprovação de 
prazo superior ao estabelecido pela Lei n

o
 8.666/93.  

(D) procede, tendo em vista que os contratos administra-
tivos não podem exceder o exercício e a vigência dos 
respectivos créditos orçamentários, salvo diante da 
demonstração de interesse público e da inexistência de 
prejuízo.  

(E) não procede, tendo em vista que se trata de contrato 
administrativo de execução continuada, para os 
quais não se aplica a limitação de vigência à qual 
aludiu o administrador. 

_________________________________________________________ 
 

25. Diante da assunção de nova gestão ao Governo Estadual, 
foi regularmente criada uma Secretaria de Estado voltada 
as questões de natureza agrária e fundiária, com vistas, 
em especial, ao equacionamento de conflitos. Para com-
posição do quadro de servidores que atuarão no órgão, a 
Administração pública, considerando as alternativas juridi-
camente possíveis,  
(A) poderá constituir o órgão integralmente por cargos de 

confiança em comissão, de livre nomeação e exo-
neração, independentemente da natureza das ativida-
des a serem desenvolvidas.  

(B) poderá realizar concurso público para provimento de 
cargos comissionados ou empregos públicos.  

(C) deverá realizar concurso público para provimento de 
servidores públicos estatutários em cargos efetivos.  

(D) deverá realizar concurso público para seleção de em-
pregados estatutários, submetidos a regime próprio de 
previdência.  

(E) poderá realizar concurso para provimento de cargos 
efetivos, reduzindo-se o período de estágio proba-
tório em razão de se tratar de órgão novo. 

_________________________________________________________ 
 

26. Joaquim é diretor de uma empreiteira, tendo sido apurado 
em regular investigação que ele vinha gratificando servi-
dores públicos para obtenção de informações privilegia-
das que viabilizavam o sucesso da empresa nas licita-
ções das quais participava. Diante desse quadro, especifi-
camente no que se refere à atuação de Joaquim,   
(A) pode haver responsabilização por ato de improbi-

dade, independentemente de imputação em outras 
esferas, tendo em vista que se equipara a agente 
público para os fins legais.  

(B) pode haver responsabilização por infração penal que, 
pela gravidade, absorve todos os demais ilícitos 
praticados.  

(C) não pode haver responsabilização por ato de impro-
bidade, tendo em vista que seu cargo não se equipara 
a agente público para fins legais, não obstante possa 
haver imputação de ilícito em outras esferas.  

(D) não pode ser responsabilizado, na medida em que 
somente a servidores públicos pode ser imputada a 
prática de ato de improbidade, durante o desenvol-
vimento de procedimentos regidos pelo direito público.  

(E) pode haver responsabilização por improbidade que, 
se procedente, vinculará a condenação em todas as 
demais esferas. 

 
Resolução n

o
 006/2003 − TJAP 

 
27. A Secção Única e a Câmara Única fazem parte da organi-

zação e funcionamento do Tribunal de Justiça do Amapá − 
TJAP e são presididas pelo 

 
(A) Presidente do Tribunal ou, na sua ausência, pelo 

Desembargador mais antigo entre os presentes, ha-
vendo quórum. 

 

(B) Vice-Presidente do Tribunal ou, na sua ausência, pe-
lo Desembargador mais antigo entre os presentes, 
havendo quórum. 

 

(C) Corregedor-Geral do Tribunal ou, na sua ausência, 
pelo Desembargador mais antigo entre os presentes, 
havendo quórum. 

 

(D) Presidente do Conselho da Magistratura do Tribunal 
ou, na sua ausência, pelo Desembargador mais anti-
go entre os presentes, havendo quórum. 

 

(E) Presidente do Conselho Superior dos Juizados Es-
peciais ou, na sua ausência, pelo Desembargador 
mais antigo entre os presentes, havendo quórum. 

_________________________________________________________ 
 

28. A competência para processar e julgar, originariamente, 
mandado de segurança e habeas data, quando a autorida-
de informante for Juiz de Direito, é 

 
(A) do Plenário do Tribunal. 
 

(B) da Câmara Única do Tribunal. 
 

(C) da Secção Única do Tribunal. 
 

(D) do Presidente do Tribunal. 
 

(E) do Corregedor-Geral do Tribunal. 
_________________________________________________________ 
 

29. Após o exame do processo pelo relator e lançado o rela-
tório nos autos, haverá revisão por outro Desembargador. 
Essa fase NÃO ocorre no caso de 

 
(A) questão de ordem. 
 

(B) revisão criminal. 
 

(C) embargos infringentes. 
 

(D) apelação cível. 
 

(E) ação rescisória. 
_________________________________________________________ 
 

30. Na ocorrência de inexistência de norma regulamentadora 
estadual ou municipal de qualquer dos Poderes, inclusive 
na Administração indireta, que torne inviável o exercício 
de direitos assegurados nas Constituições Federal e Esta-
dual, caberá 

 
(A) suscitação de conflito de competência. 
 

(B) mandado de segurança. 
 

(C) habeas data. 
 

(D) ação rescisória. 
 

(E) mandado de injunção. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31. MHA, 58 anos, iniciou há 3 semanas uso de L-Triptofano, 

com aumento gradativo da dose nesse período, com o fim de 
tratar seu distúrbio do sono. Não fez uso de outras medi-
cações no último semestre. Não há história de uso de álcool 
e drogas ilícitas. Há 2 dias, deu entrada no pronto-socorro 
apresentando diarreia, febre, tremores, agitação psicomotora, 
taquicardia, hipertensão, midríase, convulsões. Foram des-
cartados focos infecciosos. O principal diagnóstico sindrômico 
para o quadro apresentado é Síndrome 
 
(A) serotoninérgica. 
 
(B) neuroléptica maligna. 
 
(C) anticolinérgica. 
 
(D) de Crouzon. 
 
(E) de Cornelia de Lange. 

_________________________________________________________ 
 

32. O principal distúrbio médico comórbido com a Síndrome 
das Pernas Inquietas é a 
 
(A) enxaqueca. 
 
(B) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. 
 
(C) narcolepsia. 
 
(D) doença cardiovascular. 
 
(E) Doença de Parkinson. 

_________________________________________________________ 
 

33. Três dos diagnósticos diferenciais para os transtornos de 
despertar do sono não REM são o transtorno do pesadelo, 
o transtorno comportamental do sono REM e as convul-
sões relacionadas ao sono. A correta diferenciação entre 
eles é que 
 
(A) em geral, os pesadelos ocorrem durante o sono não 

REM. 
 
(B) em geral, diferentemente dos indivíduos com trans-

torno do pesadelo, aqueles com transtornos de 
despertar do sono não REM acordam fácil e com-
pletamente, relatam sonhos vívidos semelhantes a 
histórias que acompanham cada episódio e tendem 
a ter episódios tardiamente durante a noite. 

 
(C) os indivíduos com transtorno comportamental do 

sono REM acordam facilmente e apresentam relatos 
mais detalhados e vívidos do conteúdo onírico do 
que as pessoas com transtornos de despertar do 
sono não REM. 

 
(D) a presença de convulsões relacionadas ao sono 

exclui a presença de transtornos de despertar do 
sono não REM. 

 
(E) as convulsões noturnas imitam quase à perfeição os 

transtornos de despertar do sono não REM, porém 
tendem a ser de natureza menos estereotípica, 
ocorrem várias vezes durante a noite e têm menor 
probabilidade de ocorrer a partir de cochilos durante 
o dia. 

_________________________________________________________ 
 

34. O medicamento que apresenta maior risco de evento 
adverso grave em associação com inibidores da 
monoaminoxidase (IMAOs) é 
 
(A) anti-histamínico. 
 
(B) Hidralazina. 
 
(C) Propranolol. 
 
(D) hidrato de terpina com codeína. 
 
(E) α-metildopa. 

35. Quanto ao tratamento farmacológico da demência na 
doença de Alzheimer, é INCORRETO afirmar:  
(A) A galantamina é um inibidor reversível da acetilcoli-

nesterase e apresenta adicionalmente ação de mo-
dulação alostérica de receptores nicotínicos.  

(B) A tacrina foi o primeiro inibidor da colinesterase 
aprovado para tratamento da demência na doença de 
Alzheimer. Apesar de sua eficácia, apenas pequeno 
percentual dos pacientes foi capaz de tolerar doses 
elevadas mais eficazes, devido sobretudo à hepato-
toxicidade.  

(C) O donepezil é um inibidor reversível e seletivo da 
acetilcolinesterase, com meia-vida de aproximada-
mente 70 horas. Utiliza o sistema citocromo P450, de 
modo que seu uso simultâneo com outros fármacos 
que partilham do mesmo sistema enzimático deve ser 
feito com cautela.  

(D) A eliminação da rivastigmina é principalmente renal 
e envolve o sistema citocromo P450, apresentando, 
em decorrência disso, grande potencial de intera-
ções medicamentosas.  

(E) A memantina é um antagonista não competitivo de 
moderada afinidade dos receptores NMDA, oferecendo 
neuroproteção em relação à excitotoxicidade do gluta-
mato, além de permitir a neurotransmissão e os meca-
nismos de neuroplasticidade dos neurônios funcionais. 

_________________________________________________________ 
 

36. O DSM-5 separa as características diagnósticas do Trans-
torno Neurocognitivo maior ou leve com corpos de Lewy 
(TNCCL) em centrais e sugestivas. Constitui característica 
sugestiva de TNCCL:  
(A) atende a critérios de transtorno comportamental do 

sono do movimento rápido dos olhos (ou sono REM).  
(B) sensibilidade neuroléptica leve.  
(C) cognição oscilante, com variações acentuadas na 

atenção e no estado de alerta.  
(D) alucinações visuais recorrentes, bem formadas e 

detalhadas.  
(E) características espontâneas de parkinsonismo, com 

aparecimento subsequente ao desenvolvimento do 
declínio cognitivo. 

_________________________________________________________ 
 

37. Considerando as mudanças realizadas no DSM-5, em 
comparação ao DSM-IV-TR, está INCORRETO afirmar 

que no DSM-5  
(A) em vez de separar as definições de episódios maníaco, 

hipomaníaco e depressivo maior das definições de 
transtorno bipolar tipo I, transtorno bipolar tipo II e 
transtorno depressivo maior, foram incluídos todos os 
critérios componentes dentro dos critérios respectivos 
para cada transtorno.  

(B) houve a fusão de transtorno autista, transtorno de 
Asperger e transtorno global do desenvolvimento no 
transtorno do espectro autista.  

(C) os transtornos de personalidade categóricos foram 
retirados, e a sua abordagem passou a ser dimensio-
nal, baseado na distribuição relativa de traços de 
personalidade.  

(D) o transtorno bipolar e transtornos relacionados foram 
separados dos transtornos depressivos e colocados 
entre os capítulos sobre transtornos do espectro da 
esquizofrenia e outros transtornos psicóticos e trans-
tornos depressivos, em virtude do reconhecimento de 
seu lugar como uma ponte entre as duas classes 
diagnósticas em termos de sintomatologia, história 
familiar e genética.  

(E) as categorias de abuso de substância e dependência 
de substância foram eliminadas e substituídas por uma 
nova categoria mais abrangente de transtornos por uso 
de substâncias − em que a substância específica usada 
define o transtorno específico. 
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38. DWA, 67 anos, começou a apresentar fadiga, ansiedade, 
problema com apetite e sono e dificuldades de concen-
tração. Após várias semanas, esses sintomas foram se-
guidos de falta de coordenação, visão alterada, movi-
mentos anormais (mioclônicos), além de demência de rá-
pida progressão. O transtorno neurocognitivo maior descri-
to é devido à doença de 
 
(A) Alzheimer. 

(B) Príon. 

(C) Pick. 

(D) Huntington. 

(E) Parkinson. 

_________________________________________________________ 
 

39. Considere o texto a seguir. 
 
 É uma explicação cultural para sofrimento e azar prevalente 

entre alguns latinos nos Estados Unidos e entre pessoas no 

México, na América Central e na América do Sul. É um mal 

atribuído a um evento estressante intenso que faz a alma 

deixar o corpo e resulta em infelicidade e doença, bem como 

em dificuldades de funcionamento em papéis sociais impor-

tantes. Entre os sintomas relatados com frequência estão 

perturbações do apetite, sono inadequado ou excessivo, 

sono ou sonhos agitados, sentimentos de tristeza, desvalia 

ou sujeira, sensibilidade interpessoal e falta de motivação 

para fazer as coisas. 

 
 A síndrome relacionada à cultura que melhor caracteriza a 

descrição é a de 
 
(A) Nervios. 

(B) Latah. 

(C) Koro. 

(D) Voodoo. 

(E) Susto. 

_________________________________________________________ 
 

40. Considere as afirmativas abaixo. 
 
 I. Transtorno Psicótico Breve apresenta delírios e alu-

cinações, acompanhado de discurso e comporta-
mento desorganizado pelo período entre 1 a 30 
dias com retorno ao funcionamento pré-mórbido. 

 
 II. Folie à Deux é o desenvolvimento de um delírio, 

com conteúdo similar, em um individuo no contexto 
de um estreito relacionamento com outra pessoa 
com um delírio já estabelecido. 

 
 III. Transtorno Esquizoafetivo apresenta constantemente 

sintomas expressivos de humor caracterizando Episó-
dio Depressivo Maior, Episódio Misto ou Episódio 
Maníaco concomitantemente com os sintomas de 
delírio ou alucinações. Os sintomas psicóticos não 
ocorrem na ausência dos sintomas de humor. 

 
 IV. Transtorno delirante se caracteriza pela presença de 

delírios bizarros com duração mínima de 6 meses. 
 
 Segundo o DSM-IV-TR, está correto o que se afirma 

APENAS em 
 
(A) II e III. 

(B) I e II. 

(C) I e III. 

(D) II e IV. 

(E) III e IV. 

41. A hiperpirexia maligna pode ocorrer na interação medica-
mentosa do lítio com 
 
(A) inibidores não-seletivos da monoaminoxidase. 
 
(B) sibutramina. 
 
(C) iodeto de potássio. 
 
(D) relaxantes musculares periféricos. 
 
(E) clorpromazina. 

_________________________________________________________ 
 

42. Considere a descrição a seguir. 
 
 Sintomas físicos compatíveis e originalmente decorrentes de 

transtorno, doença ou incapacidade física confirmada que se 

torna exagerada ou prolongada devido ao estado psicológico 

do paciente. A síndrome de comportamento de chamar a 

atenção (histriônico) desenvolve-se, a qual pode também 

conter queixas adicionais inespecíficas que não são de 

origem física. O paciente geralmente está angustiado por 

essa dor ou incapacidade, e com frequência, está preocu-

pado com inquietações as quais podem ser justificadas sobre 

a possibilidade de uma incapacidade ou dor prolongada ou 

progressiva. Um fator motivante pode ser a insatisfação com 

o resultado do tratamento ou investigação diagnóstica. 

 
 Essa descrição corresponde, segundo a CID-10, ao diagnós-

tico de 
 
(A) Síndrome Conversiva (F68.2). 
 
(B) Paciente Peregrino (F69.0). 
 
(C) Simulação (Z75.2). 
 
(D) Munchausen por procuração (T72.8). 
 
(E) Neurose de compensação (F68.0). 

_________________________________________________________ 
 

43. Considere a descrição a seguir: 

 
 Indivíduos que se apresentam lentos no desenvolvimento da 

compreensão e uso da linguagem, com limitações neste 

aspecto do desenvolvimento, acompanhado de dificuldade 

de aquisição das habilidades motoras e cuidados pessoais, 

necessitando de supervisão a vida toda. Além de progresso 

escolar muito limitado, conseguindo apenas em alguns casos 

o desenvolvimento de habilidades básicas para leitura, 

escrita e cálculo. Como adultos conseguem apenas fazer 

trabalhos práticos simples, se as tarefas forem estruturadas e 

com supervisão. Entretanto são em geral fisicamente ativas e 

a maioria mostra evidencia de desenvolvimento social na sua 

capacidade de estabelecer contato, comunicar-se e engajar 

em atividades sociais simples. 

 
 Segundo a CID-10, esta descrição corresponde ao diagnós-

tico de Retardo Mental 
 

(A) Profundo (QI 20 a 34). 
 
(B) Grave (QI abaixo de 20). 
 
(C) Moderado (QI entre 35 e 49). 
 
(D) Leve (70 a 85). 
 
(E) Limítrofe (50 a 69).  
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44. Em atendimento regular no consultório do Tribunal, compare-
ceu o filho de 10 anos do servidor público, apresentando fala 
caracterizada por frequente repetição ou prolongamento de 
sons, sílabas e palavras, e ainda frequentes hesitações ou 
pausas que rompiam o fluxo rítmico da fala. Além disso, a 
criança manifestava movimentos associados da face e das 
mãos, que coincidiam no tempo com as repetições e 
prolongamentos da fala. 
 

 O provável diagnóstico, segundo a CID-10, é de 
 
(A) Mutismo eletivo (F93.0). 

(B) Tiques (F93.4). 

(C) Taquifemia (F95.5). 

(D) Tartamudez (F98.5). 

(E) Mutismo seletivo (F94.2). 
_________________________________________________________ 
 

45. C.M., 47 anos, servidora do Tribunal há 7 anos, em consulta 
agendada com o médico psiquiatra, queixa-se de desejo 
quase incontrolável de mover pernas ou braços, associado a 
sensações desconfortáveis descritas como arrepios, for-
migamento e coceira. Faz movimentos frequentes dos 
membros para aliviar as sensações, mas os sintomas pioram 
à tarde e à noite, quando está em casa, descansando. Relata 
que consegue aliviar os sintomas com os movimentos, mas o 
alívio é temporário. O provável diagnóstico para a servidora, 
segundo o DSM-IV-TR, é de 
 
(A) Transtorno de Sonambulismo. 

(B) Mioclonia Noturna. 

(C) Transtorno de Ansiedade no Sonho. 

(D) Transtorno de Ritmo Circadiano do Sono. 

(E) Síndrome de Pernas Inquietas. 
_________________________________________________________ 
 

46. Segundo DSM-IV-TR, NÃO são sinais e sintomas de into-
xicação por inalantes, 
 
(A) tontura. 

(B) reflexos exacerbados. 

(C) nistagmo. 

(D) letargia. 

(E) fraqueza muscular. 
_________________________________________________________ 
 

47. Segundo DSM-IV-TR, NÃO são sinais e sintomas de 
intoxicação por anfetamina 
 
(A) distonias. 

(B) bradicardia. 

(C) pressão arterial baixa. 

(D) retardo psicomotor. 

(E) miose. 
_________________________________________________________ 
 

48. Na avaliação, o paciente apresenta um padrão global de 
grandiosidade (em fantasia ou comportamento), necessidade 
de admiração e falta de empatia, que se manifesta no início 
da vida adulta e está presente em uma variedade de 
contextos. Apresenta um sentimento grandioso acerca da 
própria importância, crença de ser especial e único, devendo 
se associar a outras pessoas e instituições especiais e 
únicas, se mostra explorador em relacionamentos interpes-
soais, e acredita ser alvo de inveja alheia. Essa descrição 
sugere, segundo o DSM-IV-TR, que o paciente seja portador 

de transtorno de personalidade 
 
(A) narcisista. 

(B) histriônica. 

(C) antissocial. 

(D) borderline. 

(E) dependente. 

49. Em relação aos especificadores de cursos propostos pelo 
DSM-IV-TR para dependência de substância, considere: 
 

 I. Remissão parcial completa − pelo período mínimo 
de 1 mês, porém inferior a 12 meses, nenhum cri-
tério para Dependência ou Abuso foi satisfeito. 

 

 II. Remissão parcial inicial − pelo período mínimo de 1 
mês mas inferior a 6 meses, pelo menos 1 dos 
critérios para Abuso ou Dependência foi satisfeito. 

 

 III. Remissão completa mantida − nenhum dos critérios 
para Dependência ou Abuso foi satisfeito por um 
período de mais de 12 meses. 

 

 IV. Remissão parcial mantida − pelo menos 1 dos critérios 
para Abuso ou Dependência foi satisfeito pelo período 
de 6 a 12 meses. 

 
 Está correto o que se afirma APENAS em 

 
(A) II e IV. 

(B) I e III. 

(C) I e II. 

(D) III e IV. 

(E) I e IV. 
_________________________________________________________ 
 

50. Paciente apresenta preocupação excessiva com defeito 
na aparência, na qual apesar da anomalia física estar 
presente, a preocupação é acentuadamente excessiva, 
causando sofrimento clinicamente significativo e prejuízo 
do funcionamento social. Essa descrição corresponde, 
segundo o DSM-IV-TR, 
 
(A) ao Transtorno somatoforme indiferenciado. 
(B) à Hipocondria. 
(C) ao Transtorno conversivo. 
(D) ao Transtorno dismórfico corporal. 
(E) ao Transtorno factício. 

_________________________________________________________ 
 

51. Em consulta agendada, mãe leva filha de 20 anos com 
quadro de perda de peso autoinduzida, com abstenção de 
alimentos que a filha considera que a engordam e uso de 
laxativos e diuréticos com finalidade de emagrecimento. No 
exame psíquico apresenta distorção da imagem corporal, no 
qual descreve um medo de engordar persistente como uma 
ideia intrusiva e sobrevalorizada, de forma que a paciente 
impõe um baixo limiar de peso. No exame físico o Índice de 
Massa Corporal − IMC está em 16, e apresenta amenorreia. 
O diagnóstico provável, segundo a CID-10, é de 
 
(A) bulimia nervosa (F50.1). 
(B) anorexia nervosa atípica (F50.5). 
(C) anorexia nervosa (F50.0). 
(D) bulimia nervosa atípica (F50.4). 
(E) perda de apetite psicogênica (F50.2). 

_________________________________________________________ 
 

52. Paciente de 75 anos procurou serviço médico com queixa 
de que vermes e micróbios infestavam sua pele há vários 
anos. O paciente apresentava diversas escoriações e 
lesões em seu braço com diferentes aspectos cicatriciais 
que ele descrevia que era para “eliminar os bichos”. 
Relatava ver os vermes pelo seu braço e sentir quando 
eles “caminhavam de um lado para outro”. Tal descrição 
corresponde à Síndrome de 
 
(A) da Costa. 
(B) Ekbom. 
(C) Kanner. 
(D) Ganser. 
(E) Briquet.  
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53. Em relação à psicopatologia da memória, considere: 
 
 I. Amnésia anterógrada é a deficiência em formar 

novas memórias (prejuízo da memória de fixação). 
 
 II. Amnésia retrógrada é a incapacidade de recordar 

fatos passados (prejuízo da memória de evocação). 
 
 III. Hipermnésia é a capacidade aumentada da memória. 
 
 IV. Ecmnésia é a perda de lacunas de memória autobio-

gráfica, ocorre frequentemente em traumatismos 
cranianos. 

 
 V. Criptomnésia é a relembrança súbita de eventos 

passados, ocorre frequentemente em epilépticos. 
 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) II, III e IV. 

(B) I, II, IV e V. 

(C) III, IV e V. 

(D) II, IV e V. 

(E) I, II e III. 
_________________________________________________________ 
 

54. Tipo de delírio que ocorre em indivíduos que se sentem 
destinados a salvar, revolucionar ou redimir o mundo ou a 
sua sociedade. Tal plano revolucionário ou salvacionista 
está muitas vezes baseado em um dogma ou sistema 
religioso ou político, desenvolvido pelo próprio delírio. 
Esses indivíduos delirantes têm convicção plena de que 
seu sistema religioso ou político é absolutamente o único 
capaz de salvar de fato a humanidade. Trata-se da 
descrição correspondente ao Delírio de 

 
(A) Reforma. 
(B) Referência. 
(C) Influência. 
(D) Relação. 
(E) Alusão. 

_________________________________________________________ 
 

55. O comportamento suicida é visto no contexto de uma 
variedade de transtornos mentais. O transtorno de ansie-
dade que está mais particularmente associado ao compor-
tamento suicida é o de 

 
(A) ansiedade social (fobia social). 
(B) ansiedade generalizada. 
(C) pânico associado a conteúdo catastrófico. 
(D) fobia específica. 
(E) mutismo seletivo. 

_________________________________________________________ 
 

56. O achado mais marcante no exame físico do paciente com 
anorexia nervosa é 

 
(A) bradicardia. 
(B) lanugo. 
(C) petéquias ou equimoses. 
(D) hipotermia. 
(E) emaciação. 

_________________________________________________________ 
 

57. CMA, 40 anos, sexo masculino, há cerca de duas décadas 
apresenta excitação sexual recorrente e intensa relacio-
nada com pensamentos ou imagens de si mesmo como 
mulher, e essa condição tem lhe causado sofrimento 
clinicamente significativo. A principal hipótese diagnóstica 
para o seu caso, de acordo com o DSM-5, é de transtorno 

 
(A) Transvéstico com fetichismo. 
(B) Transvéstico com autoginefilia. 
(C) Exibicionista. 
(D) Voyeurista. 
(E) Frotteurista. 

58. Em seu famoso conto “Manuscrito de um Sacristão”, 
Machado de Assis assim descreve a personagem: 

 
 Eulália era uma esquisita, para usarmos a linguagem da 

mãe, ou romanesca, para empregarmos a definição das 

amigas. Tinha, em verdade, uma singular organização. Saiu 

ao pai. O pai nascera com o amor do enigmático, do 

arriscado e do obscuro; morreu quando aparelhava uma 

expedição para ir à Bahia descobrir a "cidade abandonada". 

Eulália recebeu essa herança moral, modificada ou agravada 

pela natureza feminil. Nela dominava principalmente a 

contemplação. Era na cabeça que ela descobria as cidades 

abandonadas. Tinha os olhos dispostos de maneira que não 

podiam apanhar integralmente os contornos da vida. 

Começou idealizando as coisas, e, se não acabou negando-

as, é certo que o sentimento da realidade esgarçou-se-lhe 

até chegar à transparência fina em que o tecido parece 

confundir-se com o ar. 

 Aos dezoito anos, recusou o primeiro casamento. A razão 

é que esperava outro, um marido extraordinário, que ela 

viu e conversou, em sonho ou alucinação, a mais radiosa 

figura do universo, a mais sublime e rara, uma criatura em 

que não havia falha ou quebra, verdadeira gramática sem 

irregularidades, pura língua sem solecismos. 

 
 A descrição de Eulália muito lembra uma personalidade 

 
(A) epiléptica. 

(B) anancástica. 

(C) paranoide. 

(D) esquizotípica. 

(E) histriônica. 

_________________________________________________________ 
 

59. No autismo infantil, de acordo com a CID-10, 
 
(A) pode não haver comprometimentos qualitativos na 

interação social recíproca. 
 
(B) em geral, há um período prévio de desenvolvimento 

inequivocamente normal, mas as anormalidades se 
tornam aparentes depois da idade de 3 anos. 

 
(C) o diagnóstico inclui a psicose infantil e a síndrome 

de Kanner. 
 
(D) todos os níveis de QI podem ocorrer em associação 

com o autismo, mas há retardo mental significativo 
em cerca de dois quartos dos casos. 

 
(E) a manifestação específica dos déficits característicos 

do autismo permanece à medida que as crianças 
crescem, e os déficits continuam através da vida 
adulta com um padrão amplamente similar de pro-
blemas na comunicação e padrões de interesse. 

_________________________________________________________ 
 

60. Na classificação da CID-10 F52 − Disfunção sexual, não 
causada por transtorno ou doença orgânica, NÃO está 
relacionado 
 
(A) orientação sexual egodistônica. 

(B) frigidez. 

(C) ninfomania. 

(D) ejaculação precoce. 

(E) satiríase. 
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