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Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da banca
e da Folha de Respostas de questões objetivas.
Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
Verifique também se contém 80 (oitenta) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso contrário,
comunique imediatamente ao Fiscal.
O tempo disponível para esta prova é de quatro horas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.
Esse tempo inclui a marcação da Folha de Respostas de questões objetivas.
Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas três horas do início da
aplicação.
Na Folha de Respostas de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação,
tipo de prova e cargo escolhido.
Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas de questões objetivas.
Preencha a Folha de Respostas de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na
Folha de Respostas de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa
escolhida, conforme modelo:

Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões objetivas: dupla
marcação, marcação rasurada, emendada ou com “X”, não preenchida totalmente ou que não tenha sido
transcrita.
A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da Folha
de Respostas de questões objetivas.
Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
Não será permitida qualquer espécie de consulta.
Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente com a Folha de
Respostas de questões objetivas, e assine a Lista de Presença.
Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da
sala juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas.
Assine neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).

Nº do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Assinatura do(a) candidato(a):

Alagoas, 4 de maio de 2014.
Você confia no resultado!
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A questão 4 refere-se ao texto abaixo.

PORTUGUÊS

Empregos à vista

A questão 1 refere-se ao texto abaixo.
Globalmente, apenas um décimo das lavouras do mundo
inclui plantas geneticamente modificadas. Apenas quatro países
– Estados Unidos, Canadá, Brasil e Argentina – cultivam 90% de
todos
os
transgênicos
do planeta.
Outros
países
latino-americanos estão se afastando dessas plantas e até nos
EUA as vozes que condenam os alimentos transgênicos estão se
tornando mais fortes.
SCIENTIFIC AMERICAN, out. 2013, p. 76.

1. Em síntese, o texto evidencia
A) o conceito de alimentos geneticamente modificados.
B) concepções favoráveis ao cultivo de plantas transgênicas.
C) a importância do consumo de alimentos transgênicos no
mundo.
D) a forma como as lavouras geneticamente modificadas são
cultivadas.
E) uma concepção panorâmica acerca do cultivo de lavouras
transgênicas.
A questão 2 refere-se ao texto abaixo.
Daí a alguns meses, João Romão, depois de tentar um
derradeiro esforço para conseguir algumas braças do quintal do
vizinho, resolveu principiar as obras da estalagem.
[...]
Desde que a febre de possuir se apoderou dele totalmente,
todos os seus atos, todos, fosse o mais simples, visavam um
interesse pecuniário. Só tinha uma preocupação: aumentar os
bens. Das suas hortas recolhia para si e para a companheira os
piores legumes, aqueles que, por maus, ninguém compraria; as
suas galinhas produziam muito e ele não comia um ovo [...]
AZEVEDO, Aluísio de. O cortiço. 3ªed. São Paulo: M. Claret, 2009.

2. Qual a função do pronome pessoal “ele”, juntamente com a
repetição dos pronomes possessivos “seus” e “suas” ao
longo do trecho acima?
A) Explicitar o sexo da personagem.
B) Dar a ideia de posse.

Em Maragojipe, no Recôncavo Baiano, os primeiros
colonizadores portugueses decidiram fixar residência às margens
do Rio Paraguaçu devido à facilidade de atracar navios de
grande calado e à abundância de madeira de lei para a
manutenção das embarcações. Cinco séculos depois, a indústria
naval mais uma vez define o destino da cidade. Há dois anos
teve início a construção do Estaleiro Enseada do Paraguaçu,
uma sociedade entre as construtoras Odebrecht, OAS, UTC e a
japonesa Kawasaki. A obra emprega 7217 pessoas.
“Fiquei desempregada em Salvador e vim para Maragojipe
em 2008 para trabalhar no Estaleiro de São Roque, já pensando
num futuro emprego na Enseada do Paraguaçu”, conta a
supervisora de refeitório ALICE VITÓRIA DUARTE, de 45 anos,
que foi promovida no ano passado e hoje recebe 6200 reais, o
maior salário de sua carreira. Alice está pagando um curso
técnico para o filho em Salvador para que ele também possa
trabalhar no estaleiro. Nos próximos meses, mais vagas
qualificadas serão criadas à medida que ocorre a transição da
fase de obras para a de operação do estaleiro, que começará a
produzir a primeira sonda de petróleo neste ano. O polo industrial
que se formará no entorno, com investimentos de 1,5 milhões de
reais, vai empregar cerca de 4000 pessoas, das quais pelo
menos 1000 com salário superior a 5000 reais.
VEJA. São Paulo: Abril, n. 9, fev. 2014.

4. Dadas as afirmativas a respeito dos aspectos gramaticais
encontrados no texto,
I. Em: “Em Maragojipe, no Recôncavo Baiano,” (1º parágrafo),
justifica-se o emprego das vírgulas por haver expressões
com valor explicativo.
II. Na expressão “às margens do Rio” (1º parágrafo), o acento
grave foi empregado em desacordo com a norma culta.
Caso análogo acontece em “à facilidade de” (1º parágrafo).
III. Na oração “Há dois anos” (1º parágrafo), é possível
substituir o verbo “Há” por “Devem haver” sem prejuízo da
correção gramatical e do significado contextual.
IV. Em: “[...] e hoje recebe 6200 reais, o maior salário de sua
carreira [...]” (2º parágrafo), justifica-se a vírgula por haver o
emprego de um aposto.
verifica-se que está(ao) correta(s)

C) Diferenciar singular e plural.

A) III, apenas.

D) Evitar repetição desnecessária.

B) IV, apenas.

E) Reforçar o valor das ações.

C) I e II, apenas.

A questão 3 refere-se ao trecho abaixo.

D) II e III, apenas.

Um dia você se olhará no espelho e terá uma revelação
estarrecedora. Sua mulher está dormindo com outro homem!
Depois descobrirá que o que se vê no espelho não é outro, é
você mesmo.

E) I, II, III e IV.

VERÍSSIMO, Luís Fernando. Gazeta de Alagoas, 30 mar. 2014.

A questão 5 refere-se ao fragmento abaixo.
Uma sede horrível queimava-lhe a garganta. Procurou ver
as pernas e não as distinguiu: um nevoeiro impedia-lhe a visão.
RAMOS, Graciliano. Vidas secas. Rio de Janeiro: Record, 2010.

3. As duas inserções da palavra “se” no fragmento
classificam-se, respectivamente, como

5. Sintaticamente, o pronome “lhe” utilizado no trecho nas duas
inserções é, respectivamente,

A) pronome reflexivo – índice de indeterminação do sujeito.

A) objeto indireto – objeto indireto.

B) pronome reflexivo – partícula apassivadora.

B) adjunto adnominal – adjunto adnominal.

C) partícula apassivadora – conjunção integrante.

C) adjunto adnominal – objeto indireto.

D) partícula expletiva – pronome apassivador.
E) índice de indeterminação do sujeito – pronome apassivador.

D) objeto direto – objeto direto.
E) objeto indireto – adjunto adnominal.

1

NS – MÉDICO PSIQUIATRA
Você confia no Resultado!

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Concurso Público 2014 – Técnicos Administrativos

Prova Tipo 1

04 – MAI – 2014

A questão 6 refere-se ao texto abaixo.

A questão 9 refere-se ao texto abaixo.

Steve Jobs, fundador da Apple, acreditava que seus
produtos não eram para todos. Vendê-los mais caro fazia deles
símbolo de status. Foi assim com o iPhone desde o lançamento,
em 2007. A cada nova versão, o preço era mantido em torno de
US$ 600, enquanto o modelo anterior ficava mais barato. Muita
coisa mudou desde então. Jobs não está mais no comando e a
Apple perdeu mercado para o sistema Android, do Google, com
vários modelos de baixo custo. Hoje o Android detém 79% das
vendas, e o iPhone 14,2%.

Existirá
Em todo porto tremulará
A velha bandeira da vida
Acenderá
Todo farol iluminará
Uma ponta de esperança
A Cura – Lulu Santos.

9. Na letra da música apresentada acima, a expressão “Em
todo porto” é classificada como

ÉPOCA, 9 set. 2013, p. 67.

A) adjunto adverbial de lugar.

6. Analisando-se as ideias contidas no texto, conclui-se que

B) termo essencial da oração.

A) a concepção de marketing da Apple estava fundamentada
na possibilidade de os produtos do sistema Android
tomarem a liderança de vendas.

C) termo integrante da oração.
D) período simples.

B) o pensamento de Jobs sobre seus produtos era
essencialmente mercadológico, desconsiderando inclusive
os apelos sociais advindos do consumo.

E) predicado verbal.

C) a liderança nas vendas do sistema Android é uma
reconfiguração para o baixo custo e uma redefinição dos
conceitos de status e de consumo, baseada também nas
ideias de Jobs.

O tempo é isto: o poder que faz com que as coisas que
existem deixem de existir para que outras, que não existiam,
venham a existir.

D) a estratégia de marketing da Apple, quando fundamentada
por Jobs, rebuscava principalmente um dos significados de
status que se baseia no custo mais alto do produto.

10. Considerando os tempos e a concordância, os verbos

E) a estratégia de marketing da Apple foi mantida também
pelas concepções de mercado do sistema Android.

A questão 10 refere-se ao fragmento abaixo.

ALVES, Rubem. Quando eu era menino. Papirus, 2003.

sublinhados podem ser substituídos por “haver” e obtém-se
a seguinte forma correta:
A) haviam – haviam.
B) há – havia.

A questão 7 refere-se ao texto abaixo.
Embora não houvesse transcorrido, desde que apagamos
as luzes, muito mais do que uma hora, eu já me sentia como se a
noite inteira tivesse passado, e como se em breve a luz do sol
viesse de novo nos despertar e cobrir a cidade.
DOYLE, Arthur Conan. A sociedade dos ruivos. In: Quatro Contos, Sol,
São Paulo, 2006.

C) há – haviam.
D) havia – haviam.
E) há – há.
A questão 11 refere-se ao texto abaixo.

D) consecutiva.

A rapidez dá o tom da comunicação de hoje. As mensagens
de texto são curtas e os posts do Twitter, ainda menores ainda,
com apenas 140 caracteres. A linguagem é simplificada,
recheada de abreviações. Assim, é cada vez mais difícil que
pessoas consigam foco e concentração para envolver-se com um
livro de 200, 300 páginas, muito menos para discuti-lo depois.
Até as conversas longas estão ameaçadas de extinção, assim
como nossa capacidade de argumentação.

E) condicional.

CLÁUDIA, mar. 2014, p. 137.

7. A oração que introduz esse parágrafo, em relação ao
restante do texto, é uma oração subordinada adverbial
A) causal.
B) final.
C) concessiva.

A questão 8 refere-se ao texto abaixo.

11. Em essência, o texto

Nunca fiz análise na vida, respondendo antecipadamente a
uma pergunta que ouço com frequência. Digo brincando, como
defesa técnica, que se fizesse análise correria o risco de ser
curado e, então, adeus, escritor.

A) fala da necessidade de comunicação no mundo que clama
pela rapidez e por formas de vida mais simplificadas.

TEZZA, Cristovão. O espírito da prosa. Rio de Janeiro: Record, 2012.

8. Para o autor, a expressão “adeus, escritor” chama a atenção
para a seguinte premissa:
A) estando curado, anula-se o escritor.
B) todo escritor deve fazer análise.
C) análise é alguma coisa irrelevante para quem precisa.

B) conceitua as mensagens abreviadas nas comunicações
digitais e nas comunicações face a face.
C) aborda o caráter imediatista das formas de convivência num
mundo cada vez mais conectado e, ao mesmo tempo,
distanciado.
D) evidencia um possível estado precário na capacidade de
concentração num mundo dominado por abreviações.
E) mostra a constituição ideológica das novas formas de
comunicação.

D) os escritores desajustados fazem análise.
E) o ofício de escrever é inerente à ação de fazer análise.
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A questão 12 refere-se ao poema abaixo.

A questão 15 refere-se aos textos abaixo.

Vamos, não chores...
A infância está perdida.
A mocidade está perdida.
Porém a vida não se perdeu.

Texto I
E, se o teu olho te escandalizar, arranca-o, e atira-o para
longe de ti.

ANDRADE, Carlos Drummond de. A rosa do povo. Rio de Janeiro: Record, 1991.

12. Considerando a estrutura semântica, o último verso

Mateus 18:9ª - Bíblia.

Texto II
Basta pensar que a língua brasileira é outra. Uma pequena
mostra de erros de redação coletados na imprensa revela que o
português aqui transformou-se num vernáculo sem lógica nem
regras.

A) é uma explicação aos demais.
B) expressa uma relação circunstancial de consequência.
C) é considerado uma causa.

FELINTO, M. Folha de S. Paulo. In: BAGNO, M. Ensino de português: do
preconceito linguístico à pesquisa da língua. Boletim da ABRALIN. Brasília, n. 25,
2000. p. 3.

D) apresenta uma ideia de adição.
E) estabelece adversidade em relação aos demais.

Texto III

13. Dadas as frases seguintes,
I. Mesmo que o resultado não seja favorável, vou continuar
insistindo na aprovação.
II. Como havia dito na aula anterior, as questões da prova de
português estão fáceis.
III. O paciente prometeu reduzir o consumo de doces, de modo
que hoje só comprou uma barrinha na cantina.

Sempre me perguntam onde se fala o melhor português. Só
pode ser em Portugal.
DUARTE, S. N. Jornal do Brasil. In: BAGNO, M. Ensino de português: do
preconceito linguístico à pesquisa da língua. Boletim da ABRALIN. Brasília, n. 25,
2000. p. 3.

15. Nos três textos a partícula “se” exerce, respectivamente, a
função de

os termos em destaque são, respectivamente,
A) conjunção explicativa, conjunção consecutiva e conjunção
conformativa.
B) conjunção adversativa, conjunção comparativa e conjunção
consecutiva.
C) conjunção concessiva, conjunção conformativa e conjunção
consecutiva.
D) conjunção causal, conjunção proporcional e conjunção
integrante.
E) conjunção integrante, conjunção alternativa e conjunção
concessiva.

A) conjunção subordinativa condicional, parte integrante do
verbo e partícula apassivadora.
B) conjunção
subordinativa
integrante,
índice
indeterminação do sujeito e pronome reflexivo.

de

C) conjunção subordinativa integrante, pronome reflexivo e
índice de indeterminação do sujeito.
D) conjunção subordinativa condicional, pronome reflexivo e
índice de indeterminação do sujeito.
E) conjunção
subordinativa
integrante,
índice
indeterminação do sujeito e partícula apassivadora.

de

A questão 14 refere-se ao texto abaixo.
O velho galo ia ponderar filosoficamente que galo é galo e
galinha é galinha e que cada ser tem sua função específica na
vida, quando a cozinheira, sorrateiramente, passou a mão no
pescoço da doidivanas e saiu com ela esperneando, dizendo
bem alto: “A patroa tem razão: galinha que não choca nem põe
ovo só serve mesmo é pra panela.
FERNANDES, Millor. Fábulas fabulosas, 4. ed. SãoPaulo: Círculo do Livro,1975.

14. Os elementos coesivos “que”, “quando”, “e” e “nem”, no texto

A questão 16 refere-se ao trecho abaixo.
O corpo a morte leva.
A voz some na brisa.
A dor sobe pras trevas.
O nome a obra imortaliza
A morte benze o espírito
A brisa traz a música

acima, exercem, respectivamente, a função de
A) pronome relativo, conjunção subordinativa
preposição e conjunção coordenativa aditiva.

NOGUEIRA, João. Clube do Samba. Polydor, 1979.

temporal,

16. Sobre a estrofe, é correto afirmar:

B) conjunção subordinativa integrante, conjunção subordinativa
temporal, preposição e conjunção coordenativa aditiva.

A) no primeiro verso, o termo que inicia a frase é complemento
verbal.

C) pronome relativo, conjunção subordinativa temporal,
conjunção coordenativa aditiva e conjunção coordenativa
aditiva.

B) todos os termos que iniciam cada verso é sujeito simples.

D) conjunção subordinativa integrante, conjunção subordinativa
temporal, conjunção coordenativa aditiva e conjunção
coordenativa adversativa.

C) os termos “a dor” e “a brisa” são complementos verbais.
D) no último verso, o termo “a música” é objeto indireto.
E) o termo “o nome” é sujeito simples.

E) conjunção subordinativa integrante, conjunção subordinativa
temporal, conjunção coordenativa aditiva e conjunção
coordenativa aditiva.
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A questão 17 refere-se ao texto abaixo.

A questão 20 refere-se ao fragmento abaixo.

Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que
aquela moça que está doente naquela casa cinzenta quando
lesse minha história no jornal risse, risse tanto que chegasse a
chorar e dissesse – ai meu Deus, que história mais engraçada!

Uma nesga de mar apenas
que os prédios que se erguiam
iam comendo pouco a pouco.
Aquela nesga de mar
que sobrara como uma relíquia
entre os blocos enormes de cimento,
tijolo e ferro

BRAGA, Rubem. 200 crônicas escolhidas. Rio de Janeiro: Record, 2001.

17. O trecho “que chegasse a chorar” é considerado

MACEDO, Maurício. Fragmento. Maceió: Catavento, 2007, p. 43.

A) causa da história engraçada.
B) consequência do ato de sorrir.

20. O trecho sublinhado no poema apresenta um exemplo de

C) objetivo do autor ao escrever a história engraçada.

A) metonímia.

D) finalidade do sorriso.

B) catacrese.

E) satisfação da moça.

C) antítese.
D) eufemismo.
E) prosopopeia.

A questão 18 refere-se ao texto abaixo.
Não se vá!
Eu já não posso suportar
Esta minha vida de amargura
Não se vá!
Estou partindo porque sei
Que você já não mais me ama...
Não se vá – Jane e Herondy.

18. Na letra da música de Jane e Herondy, o “se” da frase “não
se vá” funciona como
A) partícula expletiva.
B) pronome reflexivo.
C) parte integrante do verbo.
D) índice de indeterminação do sujeito.
E) conjunção subordinativa condicional.

A questão 19 refere-se ao trecho abaixo.
– Qual o bicho que anda com as patas?
– O pato.
http://educamais.com/adivinhas-sobre-animais/

19. A confusão na hora de responder a pergunta é gerada pela
palavra “patas” e se justifica
I. por ter gerado ambiguidade;
II. pela polissemia da palavra;
III. pela sinonímia da palavra;
IV. pela homonímia da palavra.
Dos itens acima, verifica-se que está(ão) correto(s)
A) III, apenas.
B) IV, apenas.
C) I e II, apenas.
D) I, II e IV, apenas.
E) I, II, III e IV.

4

NS – MÉDICO PSIQUIATRA
Você confia no Resultado!

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Concurso Público 2014 – Técnicos Administrativos

Prova Tipo 1

04 – MAI – 2014

RASCUNHOS

RACIOCÍNIO LÓGICO
21. Considere o seguinte argumento:
Se Diana nada espera da vida, então ela não será decepcionada.
Diana nada espera da vida. Logo, Diana não será decepcionada.
Qual o nome da regra de inferência aplicada?
A) Silogismo Hipotético
B) Silogismo Disjuntivo
C) Modus Ponens
D) Modus Tollens
E) Dilema Construtivo

22. Considere a assertiva: Se um apartamento está acima do
quarto andar, então ele tem sacada.
Essa afirmativa pode ser deduzida, do ponto de vista lógico, de
qual das alternativas abaixo?
A) Nenhum apartamento no quarto andar tem sacada.
B) Todo apartamento acima do quarto andar tem sacada.
C) Se um apartamento tem sacada, então ele está acima do
quarto andar.
D) Todas as sacadas somente são
apartamentos acima do quarto andar.

construídas

para

E) Sacadas não são construídas abaixo do quarto andar.

23. Para a realização de uma avaliação, um professor
disponibilizou 10 questões, devendo cada aluno escolher 4
delas. Considerando a possibilidade de escolhas de
questões diferentes, de quantos modos um aluno pode fazer
esta avaliação?
A) 24
B) 40
C) 120
D) 210
E) 240

24. Trinta e cinco pessoas estão concorrendo a uma bolsa de
estudos numa determinada área de pesquisa. Do total de
candidatos, vinte possuem, no mínimo, sete anos de
experiência na área; vinte e três possuem doutorado, e três
têm menos que sete anos de experiência na área e não têm
doutorado. Quantos concorrentes são doutores e possuem,
no mínimo, sete anos de experiência na área?
A) 11
B) 15
C) 18
D) 21
E) 22

25. Carla é médica ou Lúcia é psicóloga. Se Alceu é químico,
então Bruno não é músico. Se Lúcia é psicóloga, então
Bruno é músico. Alceu é químico. Logo,
A) Lúcia é psicóloga ou Bruno é músico.
B) Bruno é músico e Carla é médica.
C) Carla não é médica e Lúcia não é psicóloga.
D) Alceu é químico e Bruno é músico.
E) Carla é médica e Lúcia não é psicóloga.
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26. Se João é professor de Lógica, então tem uma turma de

30. Numa turma com 90% de homens, 15% dos alunos são

Introdução à Computação. Se um professor tem uma turma
de Introdução à Computação, então ele tirará férias
dobradas. Logo, se João é professor de Lógica, então tirará
férias dobradas.

casados. Se 10% dos homens são casados, o percentual de
mulheres solteiras com relação ao total das mulheres da
turma é de
A) 10%.

A regra de inferência utilizada neste argumento foi

B) 20%.

A) Modus Ponens.

C) 30%.

B) Modus Tollens.

D) 50%.

C) Silogismo Hipotético.

E) 60%.

D) Silogismo Disjuntivo.

RASCUNHOS

E) Dilema Construtivo.

27. Considere as seguintes premissas de um argumento:
Todos os alunos da Faculdade XYZ gostam de ler.
Todos aqueles que gostam de ler ou escrevem bem ou
fazem bons discursos.
Aquiles é aluno da Faculdade XYZ e não escreve bem.
Dessas premissas, é correto afirmar que
A) Aquiles não gosta de ler.
B) Aquiles faz bons discursos.
C) somente alunos da Faculdade XYZ gostam de ler.
D) alunos da Faculdade XYZ não escrevem bem.
E) alunos da Faculdade XYZ fazem bons discursos.

28. Se a afirmação "todos os professores de Lógica são
milionários" é falsa, então é verdadeira a afirmação
A) “todos aqueles que não são professores de Lógica não
podem ser milionários”.
B) “nenhum professor de Lógica é milionário”.
C) “nenhum milionário é professor de Lógica”.
D) “pelo menos um milionário não é professor de Lógica”.
E) “pelo menos um professor de Lógica não é milionário”.

29. Dados os seguintes argumentos,
I.

Premissa 1
Premissa 2
Conclusão

~PvQ
~Q
~P

“Não P ou Q”
“Não Q”
“Não P”

P→Q
Q→R
R→P

“P implica Q”
“Q implica R”
“R implica P”

~PvQ
~QvR
~PvR

“Não P ou Q”
“Não Q ou R”
“Não P ou R”

II.

Premissa 1
Premissa 2
Conclusão
III.

Premissa 1
Premissa 2
Conclusão

verifica-se que é(são) argumento(s) válido(s) ou tautologia(s)
A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II e III.
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36. Nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a
modalidade de licitação entre quaisquer interessados para
escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante
a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores,
conforme critérios constantes de edital publicado na
imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e
cinco) dias é nominada de

31. A aplicação de punição a estudantes de uma Universidade
Federal por descumprirem as normas internas da instituição
é manifestação típica do poder
A) regulamentar.

A) concurso.

B) disciplinar.

B) registro de preços.

C) hierárquico.

C) leilão.

D) de polícia.

D) convite.

E) normativo.

E) concorrência.

32. O gestor público pretende renovar um contrato de utilização
de programas de informática. De acordo com a Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, a duração desse contrato poderá
estender-se, após o início de sua vigência, até o prazo
máximo de
A) 12 meses.

37. Apresenta-se como caso típico do modelo de Administração
Pública Patrimonialista:
A) a afixação de plaquetas em todos os bens da Administração
Pública.
B) o inventário de todos os bens móveis e imóveis pertencentes
à Administração Pública.

B) 48 meses.
C) 60 meses.

C) a conduta do Administrador Público que prioriza na
modalidade licitatória convite o envio de cartas-convite para
empresas de parentes seus.

D) 60 meses, prorrogáveis por mais 12 meses, desde que em
caráter excepcional, devidamente justificado, e mediante
autorização da autoridade superior.

D) a exigência de produtividade mínima por servidor.

E) 120 meses.

E) a existência de chefes e subordinados.

33. O ato de um chefe de uma repartição que delega atribuições
que não representem o poder decisório e nem a edição de
atos de conteúdo normativo a um subordinado seu decorre
do poder

38. De acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a
variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de
preços previsto no próprio contrato, as atualizações,
compensações ou penalizações financeiras decorrentes das
condições de pagamento nele previstas, bem como o
empenho de dotações orçamentárias suplementares até o
limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do
contrato, podendo ser registrados

A) disciplinar.
B) regulamentar.
C) de polícia.
D) hierárquico.
E) normativo.

A) pela celebração de termo aditivo.

34. O modelo de Administração Pública gerencial não possui

B) pela emissão de ordem de serviço.

como característica:

C) pela entrega de carta convite.

A) a eficiência como parâmetro.

D) por ordem verbal.

B) o controle de produtividade dos setores e dos servidores.

E) por simples
aditamento.

C) uma maior descentralização administrativa, inclusive com o
uso forte de parcerias com o setor privado.
D) a Administração Pública voltada ao controle de resultados.
E) a designação de parentes de 2º grau sem vínculo com a
Administração Pública para atuarem como subordinados ao
gestor nomeante na ocupação de cargos em comissão do
baixo escalão.

35. O fornecimento de energia elétrica é classificado quanto à
maneira como satisfaz o interesse geral e/ou quanto aos
usuários como serviço público
A) uti universi.
B) direto.
C) uti singuli.
D) próprio.

apostila,

dispensando

a celebração

de

39. Apesar de não previstos no caput do Art. 37 da Constituição
Federal, são considerados princípios constitucionais do
direito administrativo, dentre outros:
A) unidade orçamentária, devido processo legal e livre
concorrência.
B) participação, universalidade da cobertura e do atendimento
e poluidor-pagador.
C) participação,
celeridade
contraditório e ampla defesa.

processual,

razoabilidade,

D) função social da propriedade, busca do pleno emprego e
contraditório.
E) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e
serviços e anterioridade.

E) essencial.
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40. Segundo a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, quando se
contrata um empreendimento em sua integralidade,
compreendendo todas as etapas das obras, serviços e
instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da
contratada até a sua entrega ao contratante em condições
de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e
legais para sua utilização em condições de segurança
estrutural e operacional e com as características adequadas
às finalidades para que foi contratada, está a se contratar
um(a)
A) empreitada integral.
B) empreitada por preço global.
C) empreitada por preço unitário.
D) tarefa.
E) projeto executivo.

04 – MAI – 2014

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
41. Elementos da imaginação do paciente, lembranças isoladas
que completam artificialmente as lacunas da memória;
incapacidade de reconhecer como falsas as imagens
produzidas; invenções que preenchem um vazio da
memória; pode-se produzi-las ou direcioná-las ao fazer
perguntas ao pacientes. Estas são algumas características
das
A) fabulações.
B) ilusões mnêmicas.
C) alucinações mnêmicas.
D) amnésias psicogênicas.
E) ecmnésias.

42. Qual a opção correta com relação aos transtornos do
humor?
A) Início tardio piora o prognóstico do transtorno afetivo bipolar.
B) O insight do paciente deprimido é frequentemente diminuído.
C) Os episódios maníacos começam mais abruptamente e
duram cerca de oito meses.
D) Hipomania é a instabilidade persistente do humor, com
duração mínima de dois anos.
E) O transtorno afetivo bipolar pode ter início na infância.

43. Paciente apresenta euforia, hipervigilância, ansiedade, raiva,
agitação, comportamentos estereotipados, perda de peso,
fraqueza muscular, midríase, taquicardia, dor torácica.
Sabendo que este paciente é usuário de substância
psicoativa e que poderá chegar a convulsões, discinesia,
confusão e coma, podemos dizer que ele se encontra em
A) intoxicação pelo álcool.
B) intoxicação pela cocaína.
C) intoxicação pela maconha.
D) abstinência pelo álcool.
E) abstinência pela cocaína.

44. Sentimentos inconscientes e comportamentos do paciente
em relação ao analista, baseados em desejos infantis para
com os pais ou figuras parentais caracterizam a
A) resistência.
B) contratransferência.
C) transferência.
D) associação livre.
E) validação empática.

45. Interpretações irreais ou errôneas do paciente sobre
sintomas ou sensações físicas, levando a preocupações e
medo de ter doenças sérias, embora não possam ser
encontradas causas médicas caracterizam o(a)
A) hipocondria.
B) transtorno conversivo.
C) transtorno de somatização.
D) transtorno dismórfico corporal.
E) transtorno obsessivo compulsivo.
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46. O sintoma dissociativo mais comum é a(o)
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51. Entre os transtornos mentais orgânicos, os quadros
demenciais têm alta prevalência. Em seus estudos, observase que

A) fuga.
B) amnésia.

A) a demência do tipo Alzheimer se caracteriza pelo curso com
início rápido e um declínio cognitivo contínuo.

C) transe.
D) despersonalização.
E) estupor.

47. Dadas as afirmativas sobre o tratamento dos transtornos do
humor,
I. Deve-se garantir a segurança do paciente.
II. Deve-se abordar os sintomas imediatos e o bem-estar futuro
do paciente.

B) a apraxia encontrada nas demências é a incapacidade de
reconhecer ou identificar objetos, apesar do funcionamento
sensorial intacto.
C) a demência da doença de Huntington apresenta
preponderância de atrofia nas regiões frontotemporais.
D) o segundo tipo mais comum de demência é a vascular, que
apresenta sintomas e sinais neurológicos focais.

III. Deve-se enfatizar a farmacoterapia e a psicoterapia dirigida
ao paciente.

E) o exame do líquor e a ressonância magnética, na demência
da doença de Creutzfeldt-Jacob, geralmente apresentam
alterações precocemente.

IV. Deve-se procurar reduzir o número e a severidade dos
estressores de vida do paciente.

52. No transtorno autista, observa-se que
A) é encontrado com a mesma frequência em ambos os sexos.

verifica-se que estão corretas

B) a lateralização (dominância cerebral) é estabelecida antes
de outras crianças normais da mesma idade.

A) I e III, apenas.
B) I, III e IV, apenas.

C) há padrões restritos e repetitivos de comportamento e
atividades, movimentos estereotipados e adesão a rotinas e
rituais.

C) II e IV, apenas.
D) I, II e III, apenas.
E) I, II, III e IV.

48. A Lei nº 10.216/2001 define a internação psiquiátrica que se
dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiros
como

D) apesar do comprometimento na interação social, há
manutenção do contato visual direto e de tentativas
espontâneas de compartilhar interesses ou realizações com
outras pessoas.

B) preventiva.

E) por
não
haver
nenhuma droga específica,
a
psicofarmacoterapia não é um coadjuvante valioso aos
programas de tratamento.

C) pré-determinada.

53. Paciente

A) compulsória.

em
abstinência
alcoólica,
apresentando
hiperatividade adrenérgica, com calafrios, diaforese, febre,
hipertensão, tremores, midríase e taquicardia, deve ser
tratado com

D) involuntária.
E) compartilhada.

49. Comprometimento qualitativo na interação social, como falta

A) diazepan.

de reciprocidade social ou emocional, associado a padrões
restritos, repetitivos e estereotipados de comportamento,
interesses e atividades, como maneirismos motores
estereotipados, adesão a rotinas e rituais específicos e não
funcionais ou insistente preocupação com partes de objetos,
sem atraso geral clinicamente significativo na linguagem e
no desenvolvimento cognitivo, são critérios diagnósticos
para

B) clonidina.
C) haloperidol.
D) carbamazepina.
E) topiramato.

54. Experiências persistentes ou recorrentes de se sentir um
observador externo do próprio corpo ou dos próprios
processos mentais, mesmo com o teste de realidade se
mantendo intacto, caracterizam

A) transtorno autista.
B) esquizofrenia de início na infância.

A) o transtorno de despersonalização.

C) transtorno de Rett.

B) o transtorno dissociativo de identidade.

D) transtorno de Asperger.

C) a fuga dissociativa.

E) síndrome de Heller.

D) o transtorno de transe dissociativo.

50. Padrão invasivo em que predominam distanciamento das
relações sociais e expressão emocional restrita em
contextos interpessoais caracteriza o transtorno de
personalidade

E) a síndrome de Ganser.

55. Profunda e radical perda dos enlaces associativos, perda
total da coerência do pensamento, sem qualquer articulação
racional, ocorre

A) antissocial.

A) na dissociação do pensamento.

B) esquizoide.

B) no descarrilhamento do pensamento.

C) ansiosa (esquiva).

C) na fuga de ideias.

D) paranoide.

D) na desagregação do pensamento.

E) borderline.

E) no afrouxamento das associações.
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56. Dadas as seguintes proposições sobre a esquizofrenia,
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60. Durante a realização de perícia na psiquiatria forense, qual o
mais importante sinalizador de simulação?

I. O tipo paranoide tem predomínio de delírios de perseguição
ou grandeza e alucinações visuais.

A) Má higiene.

II. É comum o uso de tabaco entre os esquizofrênicos.

B) Ansiedade.

III. O tipo desorganizado requer que todos os sintomas
(discurso desorganizado, comportamento desorganizado e
afeto embotado ou inadequado) estejam presentes.

C) Comportamento exagerado – atitudes dramáticas.

IV. Os antipsicóticos clássicos ou típicos são antagonistas da
dopamina e atuam principalmente nos receptores tipo D1.

D) Ideias de autorreferência.
E) Falta de coerência entre os sintomas que não se agrupam
em quadros clínicos conhecidos.

61. Alegria patológica com a expansão do eu, sensação

verifica-se que está(ão) correta(s)

subjetiva de grandeza e poder, servem para definir a(o)

A) II, apenas.
B) I e IV, apenas.

A) elação.

C) II e III, apenas.

B) euforia.

D) I, III e IV, apenas.

C) êxtase.

E) I, II, III e IV.

D) moria.
E) delírio.

57. Ataques recorrentes e inesperados de palpitações,
sudorese, tremores, sensação de asfixia, desrealização, pelo
menos um dos ataques seguido por 1 mês ou mais de
preocupação de ter outros ataques, de perder o controle ou
ficar louco, ou de alteração comportamental significativa,
apontam para um quadro de

62. Vicente, 18 anos de idade, estudante do ensino médio, foi
atendido pelo clínico e medicado com benzodiazepínico,
sem apresentar melhoras. Trazido ao psiquiatra pela mãe,
este observa quadro psicótico, com predomínio de afeto
embotado, pensamento desorganizado e cheio de
divagações, risos imotivados. Seus delírios e alucinações
não são proeminentes. Sua mudança de conduta ocorre há
alguns meses, com ansiedade, tendo abandonado a escola
e se afastado dos amigos; mas o quadro atual já perdura há
12 semanas. Há relato de isolamento social e tem
sensibilidade a ganho de peso. Seu provável diagnóstico e o
medicamento de escolha são

A) transtorno de pânico sem agorafobia.
B) transtorno de pânico com agorafobia.
C) transtorno de ansiedade generalizada.
D) agorafobia.
E) fobia social com transtorno de pânico.

58. Paciente do sexo feminino, 44 anos, divorciada, arquiteta,
vem apresentando há cerca de 20 dias humor deprimido,
anedonia, falta de energia, autoestima diminuída, perda de
peso, sensação de inutilidade, sono perturbado,
concentração reduzida, perda da libido. Relata piora pela
manhã e tem dificuldade marcante para trabalhar e fazer
outras atividades. Já apresentou quadro semelhante há três
anos. Pela CID 10 (Classificação Internacional das Doenças
– 10ª edição), seu diagnóstico é transtorno depressivo
recorrente na forma
A) grave, com sintomas somáticos.

A) esquizofrenia paranoide e haloperidol.
B) esquizofrenia paranoide e clozapina.
C) esquizofrenia catatônica e risperidona.
D) esquizofrenia hebefrênica e ziprasidona.
E) esquizofrenia hebefrênica e clorpromazina.

63. Dados os seguintes princípios básicos da terapia cognitiva,
para estabelecimento de uma boa relação terapeutapaciente,
I. Demonstrar empatia, atenção, otimismo e competência.

B) moderada, sem sintomas somáticos.

II. Aliviar a angústia do paciente.

C) moderada, com sintomas somáticos.

III. Adaptar o paciente ao estilo do terapeuta.

D) leve, com sintomas somáticos.

IV. Solicitar feedback no final das sessões.

E) grave, sem sintomas somáticos.

verifica-se que está(ão) correto(s)

59. Durante a realização da entrevista psiquiátrica o médico
deve
A) falar mais e fazer perguntas simples e dirigidas aos
pacientes mentalmente organizados, fora de um estado
psicótico.

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

B) não interromper a fala do paciente prolixo, mesmo quando
julgar necessário.
C) fazer muitas anotações durante a entrevista.
D) emitir julgamento sobre o que o paciente relata ou
apresenta.
E) iniciar com perguntas neutras nos primeiros contatos, nos
casos de pacientes muito tímidos, ansiosos ou paranoides.
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64. O Código de Ética Médica, Resolução do Conselho Federal
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68. Dadas as seguintes afirmativas sobre o transtorno de

de Medicina nº 1931, de 2009, define que

somatização,

A) é assegurado ao médico o direito de abreviar a vida do
paciente a pedido deste ou de seu representante legal.
B) é vedado ao médico receber complementação de honorários
em serviço privado, pois isto implica dupla cobrança por ato
médico realizado.
C) é vedado ao médico deixar de respeitar a vontade de
qualquer pessoa, considerada capaz física e mentalmente,
até mesmo em greve de fome.

I. Os sintomas têm início antes dos 30 anos de idade.
II. As queixas ocorrem por um período de pelo menos seis
meses.
III. Acomete duas vezes mais as mulheres que os homens.
IV. Uma comorbidade muito frequente é o transtorno bipolar.
verifica-se que é(são) verdadeira(s)
A) I, apenas.

D) o prontuário, quando requisitado judicialmente, será
disponibilizado ao perito médico ou ao advogado nomeado
pelo juiz.

B) I, II, III e IV.

E) o médico pode intervir nos atos profissionais de outro
médico, quando designado para servir como perito ou como
auditor, desde que necessite de informações mais
detalhadas do caso.

E) II e IV, apenas.

consciência

e

da

atenção

D) II, III e IV, apenas.

69. Dadas as afirmativas abaixo sobre o transtorno de
ansiedade generalizada,
I. A maioria dos pacientes procura tratamento psiquiátrico.

65. Dadas as seguintes afirmativas em relação ao delirium,
I. Perturbações da
proeminentes.

C) I, II e III, apenas.

são

II. A orientação temporal geralmente está perdida, mesmo nos
casos leves.
III. Há perturbações do ciclo sono-vigília.
IV. As alucinações são, com maior frequência, visuais ou
auditivas, mas podem também ser táteis ou olfativas.
verifica-se que está(ão) correta(s)

II. Em sua etiologia, a teoria psicanalítica defende que os
pacientes respondem incorretamente aos perigos que
percebem.
III. Tensão motora, hiperatividade autonômica e vigilância
cognitiva estão entre seus principais sintomas.
IV. Deve ser feito diagnóstico diferencial com abstinência de
cafeína ou de álcool.
verifica-se que está(ão) correta(s)
A) I e III, apenas.

A) I e III, apenas.

B) II e IV, apenas.

B) II e IV, apenas.

C) III, apenas.

C) I, II e III, apenas.

D) IV, apenas.

D) I, III e IV, apenas

E) I, II, III e IV.

E) I, II, III e IV.

66. A agitação psicomotora é causa de muitos atendimentos nas

70. Com base na 10ª edição da Classificação Internacional das
Doenças (CID 10), dadas as proposições seguintes sobre o
transtorno bipolar,

emergências. Sobre ela, pode-se dizer:
A) é o correlato motor dos afetos de raiva, ira ou hostilidade.
B) a síndrome cerebral orgânica (incluindo as intoxicações)
está entre os fatores de risco para o comportamento
violento.
C) todos os indivíduos que têm comportamento violento têm
doença mental.
D) entre as intervenções comportamentais e ambientais, o
médico deve atender o paciente agitado em uma sala
grande, isolada e calma.
E) em pacientes com delirium, o medicamento de escolha para
tratá-la é a clorpromazina IM.

67. Paciente

com sintomas
esquizofrênicos
negativos
proeminentes, um episódio psicótico passado bem definido e
um período de, pelo menos, um ano de sintomas positivos
mínimos é portador de

I. O episódio maníaco usualmente dura mais do que o
depressivo.
II. Fugas de ideias ocorrem mais no episódio maníaco do que
no depressivo.
III. Acomete mais mulheres do que homens.
IV. Episódio maníaco seguido de episódio hipomaníaco já
caracteriza o transtorno.
verifica-se que estão corretas
A) I e IV, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e IV, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II, III e IV.

A) esquizofrenia simples.
B) esquizofrenia residual.
C) esquizofrenia indiferenciada.
D) transtorno esquizotípico.
E) transtorno psicótico
esquizofrenia.

polimórfico

com

sintomas

de
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71. Dadas as afirmativas abaixo quanto ao diagnóstico
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74. Dadas as seguintes proposições sobre os transtornos fóbico-

psiquiátrico,

ansiosos,

I. Em inúmeros casos é apenas possível com a observação do
curso da doença.

I. A fobia social generalizada é, frequentemente, uma
condição crônica e debilitante.

II. Repousa apenas sobre os dados clínicos momentâneos
(exame psíquico).

II. A fobia específica tipo sangue-injeção-ferimentos acomete
igualmente homens e mulheres.

III. É pluridimensional, levando em conta as dimensões clínicas
e psicossociais, inclusive a cultural.

III. O indivíduo contrafóbico busca situações de perigo e se
precipita para elas.

IV. Deve ser válido, reprodutível, com alta sensibilidade e
especificidade.

IV. O tratamento mais indicado para a fobia social é a
psicoterapia.

verifica-se que estão corretas

verifica-se que é(são) verdadeira(s)

A) I e III, apenas.

A) II, apenas.

B) II e IV, apenas.

B) I e IV, apenas.

C) I, III e IV, apenas.

C) I, II e III, apenas.

D) I, II e III, apenas.

D) II, III e IV, apenas.

E) I, II, III e IV.

E) I, II, III e IV.

72. Dadas as assertivas seguintes, com relação ao usuário

75. Dadas as afirmativas abaixo quanto à dependência ao crack

dependente de álcool,

e à cocaína,

I. Núcleus accumbens e área tegmental ventral fazem parte do
circuito de gratificação cerebral.
II. A síndrome de Korsakoff é uma sequela crônica do
alcoolismo
com
comprometimento
da
memória,
especialmente da recente.
III. Alucinações
visuais, inquietação, tremores, medo,
obnubilação da consciência e insônia em paciente
abstinente do álcool são sintomas sugestivos de transtorno
psicótico residual.
IV. O uso de psicofármacos é o fator mais importante para o
tratamento da dependência química pelo álcool.

I. Há um maior potencial de abuso e dependência quando a
cocaína é fumada ou injetada em comparação ao uso
intranasal.
II. Os efeitos da crack são imediatos (cinco segundos), muito
intensos e muito fugazes (média de quatro a cinco minutos).
III. O período denominado crash é marcado por desânimo,
disforia, aumento da necessidade do sono, lentificação e
piora da concentração.
IV. No sistema de recompensa, cabe ao córtex pré-frontal inibir
os estímulos de busca provenientes das demais estruturas
ou planejar o modo mais eficaz de satisfazê-los.

verifica-se que está(ão) correta(s)

verifica-se que está(ão) correta(s)

A) I, apenas.

A) I e II, apenas.

B) I e II, apenas.

B) II, apenas.

C) III e IV, apenas.

C) III e IV, apenas.

D) II, III e IV, apenas.

D) I, III e IV, apenas.

E) I, II, III e IV.

E) I, II, III e IV.

73. Dadas as seguintes afirmativas sobre a esquizofrenia,

76. Dadas as seguintes proposições sobre o manejo de um

I. Aspectos periféricos e irrelevantes de um conceito total são
inibidos na atividade mental dirigida do paciente.

paciente com intoxicação por antidepressivos tricíclicos,
apresentando pH <7,1, arritmias e hipotensão,

II. A exigência normal para o seu diagnóstico é a presença de
um sintoma claro como eco do pensamento, delírio de
controle ou vozes alucinatórias.

I. Administrar 50 g de carvão ativado em uma hora da
ingestão.

III. O curso é sempre contínuo e pode levar à inatividade e falta
de objetivos.
IV. Em caso de comorbidade com doença de Parkinson, o
antipsicótico mais indicado é a periciazina.
verifica-se que está(ão) correta(s)
A) II, apenas.
B) III e IV, apenas.
C) I, II e III, apenas.

II. Realizar eletrocardiograma e dosar ureia e eletrólitos.
III. Administrar bicarbonato de sódio (50 ml de 8,4%).
IV. Administrar antiarrítmico, como quinidina ou amiodarona.
verifica-se que está(ão) correta(s)
A) I e IV, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) I, II e IV, apenas.
E) I, II, III e IV.

D) I, III e IV, apenas.
E) I, II III e IV.
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77. Com relação ao transtorno obsessivo compulsivo (TOC),
assinale a alternativa correta.
A) Na adolescência é mais comum no sexo masculino.
B) Nos estudos de imagem cerebral, as alterações mais
encontradas são no giro parahipocampal.
C) O paciente não reconhece que os pensamentos, impulsos
ou imagens obsessivas são produtos de sua própria mente.
D) Contagem e simetria são as compulsões mais encontradas
na prática clínica.

04 – MAI – 2014

80. Quanto à psiquiatria forense, assinale a alternativa correta.
A) A periculosidade dos portadores de transtornos psicóticos
polimorfos se prende ao tipo de diagnóstico bem mais do
que à personalidade pré-mórbida ou aos sintomas
específicos.
B) Mesmo em pacientes psicóticos, se o fato enfocado em um
processo situar-se no intervalo lúcido, o sujeito será
considerado capaz e imputável do ponto de vista médicolegal.

E) A buspirona está entre os psicofármacos de primeira linha
no seu tratamento.

C) Nas parafilias, há alteração qualitativa na escolha do objeto
de desejo e quantitativa do impulso, sendo a grande maioria
inteiramente incapaz de determinar-se.

78. No estudo dos efeitos colaterais dos antidepressivos,

D) O psiquiatra forense não deve consultar repetidamente o
lado que solicita seus serviços profissionais.

observa-se que
A) os efeitos anticolinérgicos são mais comuns no uso da
duloxetina do que da clomipramina.
B) a disfunção sexual está mais ligada ao uso da amitriptilina
do que da venlafaxina.

E) Em caso de disputa entre os pais, os indivíduos com retardo
mental não apresentam condições de ter a guarda de seus
filhos, mesmo os que se situam no nível de retardo leve.

C) o ganho de peso é mais presente no uso da imipramina do
que da mirtazapina.
D) a hipotensão postural é mais presente no uso da trazadona
do que da nortriptilina.
E) a fluoxetina tende a provocar mais insônia que a
bupropriona.

79. Dadas as seguintes proposições sobre os transtornos
emocionais e do comportamento com início na infância,
I. O diagnóstico de transtorno de conduta é recomendado se a
duração do comportamento antissocial, agressivo ou
desafiador da criança atingir pelo menos três meses.
II. Recusa de alimento, dengos extremos na presença de
fornecimento adequado de comida e regurgitação repetida
sem doença gastrintestinal são características da pica na
infância.
III. Na síndrome de Gilles de La Tourette, há uma história de
tiques motores após o desenvolvimento dos tiques vocais e
o transtorno persiste na vida adulta.
IV. Epidemiologicamente, o TDAH é mais comum em meninos
que meninas, principalmente nos primogênitos.
verifica-se que é(são) verdadeira(s)
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) IV, apenas.
D) I, III e IV, apenas.
E) I, II, III e IV.
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