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Instrução: As questões 01 a 05 referem-se ao texto
abaixo.

02. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmações a
seguir.
( ) Na oração o mastigavam sem fome (l. 10-11),
o sujeito é indeterminado e o objeto direto é
expresso pelo pronome o.

Videiras de Cristal
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Bem mais tarde, quando o dormitório coletivo
envolvia-se nas sombras e ________ apenas os roncos
e os espaçados gemidos dos enfermos permeando o
calor rançoso das respirações, Jacobina e Ana Maria
Hofstäter estavam à janela, olhando as luzes da cidade:
pouco a pouco se apagavam, e a fímbria de pontos
luminosos às margens do rio ________ num cordão
móvel, de uma sinuosidade ágil, como se alguém
inconstante traçasse sucessivas linhas de um contorno.
Haviam dividido o pão da avó Müller e o mastigavam
sem fome.
– Nunca aceite nenhuma violência – disse Jacobina,
despertando de uma longa mudez. Aceitar a violência
é negar a própria vida. Aqueles homens que violaram
você ao lado da cruz, eles um dia pagarão.
Ana Maria estremeceu. Desde o acontecimento do
arroio nunca mais falaram no assunto.
– A senhora acha que um dia eu vou casar?
Ana Maria sentiu logo que não deveria perguntar isso.
– Por que não? Irá casar, igual a Maria Sehn. –
Jacobina voltou os olhos para Ana Maria. – Sei o que
você está pensando. Mas uma coisa eu lhe asseguro:
você é tão virgem como Maria Sehn era antes do
casamento.
Só, em sua cama, enrolada no exíguo cobertor
que ________ os pés de fora e batendo o queixo de
frio, Ana Maria pensava no jovem Haubert. Sempre
acompanhando o tutor Robinson o Ruivo, Haubert
foi ocupando um lugar no Ferrabrás, e não apenas nos
corações dos chefes. Jovem como uma figueira de um
ano, tinha o olhar caído e triste de um homem de
quarenta. Gostaria que ele estivesse ali, junto com
elas. Ele as protegeria. E adormeceu pensando: a
saudade é a verdadeira medida do amor.

( ) Na oração uma coisa eu lhe asseguro (l. 22), o
sujeito é o pronome eu, o objeto direto é uma coisa
e o objeto indireto é expresso pelo pronome lhe.
( ) Na oração Ele as protegeria (l. 33), o sujeito é
o pronome Ele e o objeto direto é expresso pelo
pronome as.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V – F – V.
V – F – F.
F – V – V.
F – V – F.
V – V – V.

03. Assinale a alternativa que apresenta sinônimos das
palavras permeando (l. 03), fímbria (l. 06) e exíguo
(l. 25), tais como foram empregadas no texto.
(A) atravessando – orla – pequeno.
(B) trancando – montanha – apertado.
(C) aguçando – quantidade – precário.
(D) transpassando – maré – exímio.
(E) assimilando – linha – enxuto.

Adaptado de ASSIS BRASIL, L. A. Videiras de Cristal. Porto
Alegre: Mercado Aberto, 1997. 5ª edição. Páginas 211-212.

01. Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas das linhas 02, 07 e 26 do texto, respectivamente.
(A) ouvia-se – transformava-se – deixavam
(B) ouviam-se – transformavam-se – deixava
(C) ouvia-se – transformava-se – deixava
(D) ouviam-se – transformava-se – deixava
(E) ouvia-se – transformavam-se – deixavam
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04. Considere as seguintes afirmações.

Instrução: As questões 06 a 10 referem-se ao texto
abaixo.

I - Se a frase Nunca aceite nenhuma violência
(l. 12) estivesse em discurso indireto, seria escrita
como Jacobina disse a Ana Maria que nunca
aceitasse nenhuma violência.
II - Se a frase A senhora acha que um dia eu vou
casar? (l. 18) estivesse em discurso direto, seria
escrita como Ana Maria perguntou se Jacobina achava que um dia eu casaria.
III- Se a frase Irá casar, igual a Maria Sehn (l. 20)
estivesse em discurso indireto, seria escrita como
Jacobina disse a Ana Maria que ela iria casar,
igual a Maria Sehn.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

05. Assinale a única alternativa em que a partícula que
desempenha a mesma função sintática do que em

Aqueles homens que violaram você ao lado da
cruz, eles um dia pagarão (l. 14-15).
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

que (l. 18).
que (l. 19).
que (l. 20).
que (l. 26).
que (l. 32).

A língua do Brasil amanhã
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Ouvimos com frequência opiniões alarmantes a
respeito do futuro da nossa língua. ___ vezes se diz
que ela vai simplesmente desaparecer, em benefício de
outras línguas supostamente expansionistas (em especial
o inglês, atual candidato número um a língua universal);
ou que vai se “misturar” com o espanhol, formando o
“portunhol”; ou, simplesmente, que vai se corromper
pelo uso da gíria e das formas populares de expressão
(do tipo: o casaco que cê ia sair com ele tá rasgado).
Aqui pretendo trazer uma opinião mais otimista: a
nossa língua, estou convencido, não está em perigo de
desaparecimento, muito menos de mistura. Por outro
lado (e não é possível agradar a todos) acredito que
nossa língua está mudando, e certamente não será a
mesma dentro de vinte, cem ou trezentos anos.
O que é que poderia ameaçar a integridade ou
a existência da nossa língua? Um dos fatores,
frequentemente citado, é a influência do inglês – o
mundo de empréstimos que andamos fazendo para
nos expressarmos sobre certos assuntos.
Não se pode negar que o fenômeno existe; o que
mais se faz hoje em dia é surfar, deletar ou tratar do
marketing. Mas isso não significa o desaparecimento
da língua portuguesa. Empréstimos são um fato da
vida e sempre existiram. Hoje pouca gente sabe disso,
mas avalanche , alfaiate , tenor e pingue-pongue
são palavras de origem estrangeira; hoje já se
naturalizaram, e certamente ninguém vê ameaça
nelas. Afinal de contas, quando se começou a jogar
aquela bolinha em cima da mesa, precisou-se de um
nome; podíamos dizer tênis de mesa, e alguns tentaram,
mas a palavra estrangeira venceu – só que virou
portuguesa, hoje vive entre nós como uma imigrante já
casada, com filhos brasileiros etc. Perdeu até o sotaque.
Quero dizer que não há o menor sintoma de que os
empréstimos estrangeiros estejam causando lesões na
língua portuguesa; a maioria, aliás, desaparece em
pouco tempo, e os que ficam se assimilam. Como toda
língua, o português precisa crescer para dar conta das
novidades sociais, tecnológicas, artísticas e culturais; e
pode aceitar empréstimos – ravióli, ioga, chucrute ,
balé – e também pode (e com maior frequência)
criar palavras a partir de seus próprios recursos –
como computador, ecologia, poluição – ou então estender o uso de palavras antigas a novos significados –
executivo ou celular, que significam coisas hoje que
não significavam ___ vinte anos. Isso está acontecendo
a todo o tempo com todas as línguas, e nunca levou
nenhuma delas ___ extinção.
Adaptado de PERINI, M. A. A língua do Brasil amanhã
e outros mistérios . São Paulo: Parábola Editorial, 2004.
Páginas 11-14.
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06. Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas das linhas 02, 47 e 49 do texto, respectivamente.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As
Às
As
Às
Às

–
–
–
–
–

a–a
há – à
há – a
a–a
a–à

09. O autor apresenta o casaco que cê ia sair com
ele tá rasgado (l. 09) como exemplo de uso de gírias
e expressões populares. Assinale a alternativa que
apresenta uma possível reescrita dessa frase, de acordo
com a norma culta da língua portuguesa.
(A) O casaco que você sairia está rasgado.
(B) O casaco que você sairia com ele está rasgado.
(C) O casaco com o qual você sairia está rasgado.
(D) O casaco com que tu sairia está rasgado.

07. Considere as seguintes afirmações sobre algumas das
ideias do texto.

(E) O casaco que tu irias sair está rasgado.

I - Segundo o autor, a língua portuguesa não corre o
risco de desaparecer ou ter sua identidade alterada. Contudo, é preciso estar atento ao uso
demasiado de estrangeirismos, que podem, no
longo prazo, ameaçar a integridade da língua.

10. Assinale a alternativa que contém apenas palavras
empregadas como adjetivos no texto.

II - Existem palavras da língua portuguesa que têm
sua origem estrangeira e que nunca foram aportuguesadas, como ravióli, ioga, chucrute, balé, que
mantêm sua pronúncia original.

(B) otimista (l. 10) – integridade (l. 16) – fatores
(l. 17).

III- Além de a língua contar com novas palavras,
criadas no seio da própria língua (computador,
por exemplo), o autor destaca que palavras antigas
na língua podem receber novos significados com
o passar do tempo.

(A) alarmantes (l. 01) – expansionistas (l. 04) –
certamente (l. 14).

(C) possível (l. 13) – influência (l. 18) – portuguesa
(l. 24).
(D) estrangeira (l. 27) – casada (l. 34) – menor
(l. 35).
(E) portuguesa (l. 33) – imigrante (l. 33) – brasileiros (l. 34) – novidades (l. 40).

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
III.
I e II.
I e III.
II e III.

08. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmações a
seguir sobre algumas das ideias do texto.
( ) Os empréstimos linguísticos são um fenômeno
relativamente recente na língua, um reflexo de
atividades modernas, como surfar, deletar e lidar
com vocábulos da área do marketing.
( ) A língua portuguesa está mudando mais rapidamente hoje do que antigamente para que seu
vocabulário possa abarcar novidades de ordem
social, tecnológica, artística e cultural.
( ) Todas as línguas podem receber a influência de
empréstimos linguísticos, não apenas a língua portuguesa.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F – F – V.
V – F – V.
F – V – F.
V – V – F.
F – F – F.
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Instrução: As questões 11 a 20 referem-se ao texto
abaixo.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Todo mundo teve ao menos uma namorada esquisita,
comigo não foi diferente. Beber é trivial, bebe-se por
prazer, para comemorar, para esquecer, para suportar
a vida, mas beber para ficar de ressaca nunca tinha
visto. Essa era Stela, ela bebia em busca do lado escuro
do porre. Acreditava que precisava desse terremoto
orgânico para seu reequilíbrio espiritual.
Sua ressaca era diferente, não como a nossa, tingida
de culpa pelo excesso. A dela era almejada, portanto
com propriedades metafísicas. Nem por isso passava
menos mal, sofria muito, o desconforto era visível,
pungente. Tomava coisas que poucos profissionais
do copo se arriscariam, destilados das marcas mais
diabo. Ou então era revés de um vinho da Serra com
nome de Papa, algo que nem ao menos rolha tinha,
era de tampinha. Bebida que, com sua qualidade,
desonrava, simultaneamente, os vinhos e o pontífice.
Não era masoquismo. Acompanhando suas
peregrinações etílicas, cheguei a outra conclusão: ela
realmente precisava daquilo. Stela inventara uma
religião do Santo Daime particular, caseira, sabia que
era preciso passar pelo inferno para vislumbrar o céu.
Os porres eram uma provação cósmica, um ordálio
voluntário, um encontro reverencial com o sagrado.
Depois da devastação do pileque, ela ficava melhor.
Uma lucidez calma a invadia, sua beleza readquiria os
traços que a marcavam, seus olhos voltavam ao
brilho que me encantara. Tinha mergulhado no poço
da existência e reavaliado seus rumos. Durante dias a
paz reinava entre nós e entre ela e o mundo.
Mas bastava uma nova dúvida em sua vida, uma
decisão a tomar, e ela requisitava mais um inferno para
se repensar. A rotina era extenuante. Quem aguenta uma
mulher que, em vez de falar sobre a vida, mergulha
num porre xamânico? Mas o amor perdoa. Lá estava
eu ajudando-a a levantar-se de mais uma triste
manguaça. Fiquei expert em reidratar e reanimar mortos,
em contornar enxaquecas siderais e em amparar dengues
existenciais.
Amava Stela pela inusitada maneira de consultar o
destino. Triste era o desencontro. Eu cansado por
cuidá-la depois de uma noite mal dormida, servindo de
enfermeiro, e ela radiante, prenha da energia que a
purgação lhe rendera.
Stela era irredutível no seu método terapêutico,
dizia que só nesse estado se encontrava com o melhor
de seu ser. Reiterava que era mais sábia durante o
martírio. Insistia que, sóbria, em seu estado normal,
sofria de um otimismo injustificado que lhe turvava a
realidade. Seu lema era: “Só na ressaca enxergamos o
mundo como ele é”.
Um dia, sem muitas palavras, Stela foi embora.
Alguma ressaca oracular deve ter lhe dito que eu não
era bom para seu futuro. Não a culpo.

11. Identifique a alternativa que apresenta uma interpretação adequada, no contexto em que se encontra, da
frase que inicia o quinto parágrafo do texto.
(A) Diante de uma dúvida ou decisão a tomar, Stela
pedia ajuda ao namorado.
(B) Diante de uma dúvida ou decisão a tomar, Stela
refugiava-se em lugares pouco acessíveis.
(C) Diante de uma dúvida ou decisão a tomar, Stela
tomava um porre para ficar de ressaca.
(D) Diante de uma dúvida ou decisão a tomar, Stela ia
a lugares agitados para pensar sobre si mesma.
(E) Diante de uma dúvida ou decisão a tomar, Stela
sentia necessidade de infernizar a vida do namorado.
12. Considere as afirmações a seguir a respeito do uso de
expressões referenciais no texto.
I - A expressão o pontífice (l. 17) faz referência ao
vinho que Stela costumava tomar.
II - O pronome pessoal a (l. 26) faz referência a Stela.
III- A expressão a purgação (l. 43-44) faz referência
ao desencontro entre Stela e o namorado.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
III.
I e II.
II e III.

13. Assinale a alternativa em que o trecho extraído do texto
NÃO contém expressão com sentido metafórico.
(A) terremoto orgânico (l. 06-07)
(B) a nossa, tingida de culpa (l. 08-09)
(C) requisitava mais um inferno para se repensar (l. 32-33)
(D) poço da existência (l. 28-29)
(E) otimismo injustificado (l. 49)
14. Considere as afirmações a seguir sobre o uso de
pronomes oblíquos de terceira pessoa no texto.

Adaptado de: CORSO, M. O valor da ressaca. Zero Hora, n. 18489,
02/04/2016. Disponível em: http://www.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default2.jsp?uf=1&local=1&source=a5711255.xml&template=3916.dwt&edition=28691&section=4572. Acessado em
02/04/2016.
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I - O pronome se (l. 13) é um pronome recíproco.
II - O pronome se (l. 33) é um pronome reflexivo.
III- O pronome se (l. 36) é um pronome recíproco.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
III.
I e II.
II e III.
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15. Assinale a alternativa que apresenta uma forma verbal
que expressa o sentido contextual da palavra turvava
(l. 49).
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

20. Em qual das linhas do texto referidas abaixo a palavra
que é uma conjunção integrante?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

distorcia
refletia
repetia
endurecia
esclarecia

I - O pronome a (l. 26) exerce a função de objeto direto.

(A) É marcado por confusão mental e mudanças a
curto prazo na cognição; seus dois principais
sintomas são psicose e insônia, que podem exigir
tratamento farmacológico.

II - O pronome lhe (l. 44) exerce a função de complemento nominal.
III- O pronome lhe (l. 53) exerce a função de objeto
indireto.

(B) É uma síndrome e não uma doença; ao abordá-lo,
tem-se como principal objetivo identificar e tratar
a causa subjacente.

Quais estão corretas?
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

06.
12.
15.
34.
49.

21. Em relação ao delirium, assinale a alternativa INCORRETA.

16. Considere as afirmações a seguir.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Linha
Linha
Linha
Linha
Linha

(C) Origina-se na maioria das vezes no Sistema Nervoso
Central, e o eletroencefalograma caracteristicamente
apresenta atividade lentificada de forma difusa.

I.
II.
III.
I e III.
II e III.

(D) Seu principal sintoma é a alteração da consciência,
e seu curso costuma ser breve e oscilante.
(E) Não é transtorno comum em adultos; epidemiologicamente, sua ocorrência está associada à taxa de
mortalidade alta no ano seguinte ao evento.

17. Assinale a alternativa que apresenta a classificação
gramatical da palavra A da linha 09, da palavra a da
linha 19 e da palavra a da linha 54, respectivamente.
preposição – artigo definido – pronome pessoal
pronome pessoal – artigo definido – preposição
pronome pessoal – preposição – pronome pessoal
artigo definido – preposição – pronome pessoal
artigo definido – artigo definido – preposição

22. Uma paciente procurou um psiquiatra para melhor
entender e lidar com a doença do marido, que recebeu
o diagnóstico de demência. O médico lhe sugeriu várias
estratégias de manejo e forneceu inúmeras informações
sobre esse transtorno mental. No que se refere à
demência, assinale a alternativa INCORRETA.

18. Assinale a alternativa em que a palavra extraída do
texto NÃO apresenta, em sua formação, processo de
derivação prefixal.

(A) Os traços de personalidade preexistentes podem
ser acentuados durante o desenvolvimento da
demência.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B) Estima-se que entre 20% e 30% dos pacientes
com demência tenham alucinações e que entre
30% e 40% tenham delírios, enquanto sintomas
depressivos e ansiosos podem ocorrer entre 40%
e 50% dos pacientes com demência.

reequilíbrio (l. 07)
realmente (l. 20)
readquiria (l. 26)
reavaliado (l. 29)
reanimar (l. 37)

(C) De 10% a 20% dos pacientes com demência
apresentam convulsões, sendo mais comuns em
pacientes com demência do tipo Alzheimer.

19. Considere as seguintes formas encontradas no texto.
I II IIIIV -

(D) A síndrome de sundowner caracteriza-se por
tontura, confusão, ataxia e quedas acidentais.

por (l. 10)
pelo (l. 22)
pela (l. 40)
por (l. 41)

(E) A paralisia pseudobulbar, a disartria e a disfagia
são mais comuns na demência vascular do que em
outras condições de demência.

Quais veiculam ideia de causa?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

III.
I e II.
III e IV.
I, II e IV.
I, III e IV.
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23. Um paciente vem à Emergência com queixa de fadiga
e alterações cognitivas, como falta de memória. No
exame neurológico, apresenta sinais de apraxia, ataxia
e leve mioclonia. A esposa do paciente refere que ele
também apresenta instabilidade emocional, delírios e
alucinações. Exames de imagem avançados demonstram
perda neuronal, proliferação de astrócitos e placas
amiloides. Com base nessa informação, assinale a
alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Lúpus eritematoso sistêmico.
Esclerose lateral amiotrófica.
Neurossífilis.
Doença causada por príons.
Porfiria intermitente aguda.

25. Um grupo de jovens ingressa na Emergência com um
amigo desmaiado. Segundo eles, após se assustar com
a presença de policiais perto de seu carro, o amigo
decidira engolir alguns papelotes de cocaína, a fim de
evitar ser preso. Informam que, nas últimas semanas,
ele se mostrava desconfiado das pessoas. Antes de
desmaiar, apresentou quadro sugestivo de crise convulsiva generalizada. Durante o exame clínico, observou-se
que o paciente se encontrava em más condições de
higiene, emagrecido e desidratado; quando o médico
foi examiná-lo, acordou agitado e um pouco agressivo.
A respeito do manejo da intoxicação por cocaína, assinale
a alternativa INCORRETA.

24. Um paciente com 60 anos de idade procura atendimento médico e refere apresentar perda de memória e
sintomas depressivos há mais de um ano. Diz que usa
três comprimidos de Clonazepam de 2mg por dia há
vários anos. Em relação aos benzodiazepínicos, assinale a alternativa correta.
(A) Podem ser indicados para transtornos psiquiátricos
como ansiedade generalizada, fobia social, transtorno de pânico e do sono.
(B) Devem ser indicados como medicamentos de
primeira escolha no tratamento de transtornos de
humor e psicóticos.
(C) Atualmente, não há indicação para a sua utilização
no tratamento para desintoxicação de outras drogas,
como o álcool, por exemplo.
(D) Atualmente, não há indicação para casos de
epilepsia.
(E) Devem ser utilizados como primeira escolha para
transtorno de pânico.
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(A) Recomenda-se o uso de antipsicóticos e contenção
mecânica para a maior parte dos pacientes usuários
de cocaína que se apresentem agitados.
(B) Assim como nos pacientes que apresentam abstinência alcoólica, deve-se tranquilizar o paciente
usuário de cocaína, diminuindo os fatores estimulantes do ambiente, como os ruídos e a luz, além
de fazer hidratação por via oral, se possível.
(C) Mesmo o paciente usuário de cocaína inalada pode
ter sintomas neurológicos, incluindo alterações
do nível de consciência, coordenação e linguagem;
além disso, o paciente pode apresentar sinais
oculares como nistagmo.
(D) O paciente deve ser monitorado e submetido à
investigação para se descartar outras condições
clínicas, como infecções e alterações metabólicas.
A prioridade do atendimento inicial deve ser a estabilização clínica, hidratação vigorosa e medidas de
aporte calórico e nutricional.
(E) Devem-se tratar as complicações clínicas, pois não
há tratamento medicamentoso específico para a
intoxicação; uma das melhores formas de lidar com
esses casos é aguardar a própria desintoxicação da
droga por meio da abstinência.
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26. Em relação ao uso de cocaína e crack , considere as
afirmações abaixo.

28. Qual dos fatores abaixo NÃO contribui para um mau
prognóstico na esquizofrenia?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I - São substâncias psicoativas que atuam no chamado
sistema de recompensa cerebral, especialmente
no núcleo accumbens e área tegmentar ventral,
localizados no sistema mesolímbico; o principal
mecanismo de ação é o bloqueio de recaptação de
dopamina.
II - O tratamento inicial deve ser multidisciplinar e
intensivo pelo prazo de alguns meses, com técnica
focada em interpretações das questões psicodinâmicas que desencadearam o consumo, no sentido de
realizar uma prevenção das recaídas.
III- O tratamento por internação involuntária não é
efetivo. Uma das técnicas comportamentais mais
eficazes é o manejo de contingências, pois melhora
a adesão e motivação para o tratamento, que deve
ser integrado quando houver comorbidades psiquiátricas.

29. Além de portadores de esquizofrenia, pacientes com
outros transtornos psicóticos podem buscar atendimento médico, fazendo com que o psiquiatra precise
avaliar os diagnósticos diferenciais. Com base nisso,
assinale a alternativa INCORRETA sobre os transtornos
psicóticos.
(A) No curso do transtorno esquizofreniforme, o início
rápido da psicose pode ser o fator decisivo em um
diagnóstico diferencial com esquizofrenia.
(B) Homens com transtorno esquizoafetivo têm maior
probabilidade de exibir comportamento antissocial
e de ter o afeto acentuadamente embotado ou
impróprio.
(C) O transtorno delirante com delírios somáticos
foi denominado também psicose hipocondríaca
monossintomática.
(D) No transtorno delirante, o delírio costuma ser fixo
e irremovível, apresentando-se de forma intensa.
(E) Não é muito difícil estabelecer vínculo com pacientes
com transtorno delirante, mas o psiquiatra deve ser
cuidadoso, a fim de não ser atraído para suas
redes delirantes.

IV - O uso crônico pode ocasionar tolerância reversa
(sensibilização), que costuma estar associada a
sintomas psicóticos paranoides, também podendo
desencadear complicações neuropsiquiátricas como
prejuízos de memória, desempenho diminuído em
cálculos, dificuldades na destreza visomotora e
diminuição na capacidade de abstração.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
III.
IV.
I e IV.
II, III e IV.

Presença de sintomas negativos.
História de agressividade.
Início tardio do transtorno mental.
História de trauma perinatal.
Início insidioso.

30. Em relação aos transtornos de humor, assinale as
afirmações abaixo com V (verdadeiro) ou F (falso).

27. Em relação à esquizofrenia, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A) Entre 3% e 10% das mulheres apresentam início
dessa doença após os 40 anos de idade.
(B) Vários estudos apontam que esse transtorno mental
tem maior probabilidade de se desenvolver em
indivíduos que nasceram no inverno.
(C) O suicídio é uma das principais causas de mortalidade entre pessoas que sofrem dessa doença.
(D) Estudos apontam que a alta comorbidade com tabagismo está associada ao uso de baixas dosagens de
agentes antipsicóticos.
(E) Vários estudos relatam uma maior prevalência
(de 50% a 85%) de movimentos oculares anormais
entre pessoas que sofrem dessa doença, em
comparação com indivíduos que apresentam outros
transtornos psiquiátricos.
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( ) O início do transtorno bipolar tipo I costuma ocorrer
mais cedo do que o transtorno depressivo maior.
( ) O transtorno bipolar I com ciclagem rápida é mais
prevalente em homens.
( ) Em contraste com o transtorno depressivo maior,
o transtorno bipolar I tem prevalência igual entre
homens e mulheres.
( ) A correlação entre a hipersecreção de cortisol e a
depressão é uma das mais antigas observações na
psiquiatria biológica.
( ) Sintomas capitais de catatonia, como estupor, afetividade embotada, reclusão extrema, negativismo e
lentificação psicomotora, são mais prevalentes em
pacientes com transtorno bipolar do que naqueles
com transtorno de humor unipolar.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F – V – F – V – F.
V – F – V – V – V.
V – V – F – F – F.
F – F – V – V – V.
V – F – V – F – V.
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31. Em relação aos transtornos de humor, assinale a alternativa INCORRETA.

33. Assinale a alternativa que apresenta situações temidas
em fobias específicas, na ordem decrescente de aparecimento na população em geral.

(A) Ao contrário da demência, a pseudodemência
costuma manifestar-se subitamente, incluindo
sintomas como autoacusação.

(A) Animais, tempestades, altura, doença, morte.
(B) Tempestades, altura, animais, morte, doença.

(B) De 40% a 50% dos pacientes com transtorno
bipolar I podem apresentar um segundo episódio
maníaco dentro de dois anos após o primeiro
episódio.
(C) Segundo recentes manuais terapêuticos (guidelines),
os inibidores da monoaminoxidase ainda são a
melhor alternativa, em pacientes distímicos, para
os casos refratários à monoterapia com inibidor
seletivo da recaptação da serotonina.
(D) De 40% a 50% de todos os pacientes ciclotímicos
tratados com antidepressivos experimentam
episódios hipomaníacos ou maníacos, para os quais
a gabapentina pode ser uma opção terapêutica
benéfica.

(C) Doença, morte, altura, tempestades, animais.
(D) Altura, morte, tempestades, animais, doença.
(E) Animais, morte, altura, tempestades, doença.
34. Quando um psiquiatra escolhe um medicamento para
seu paciente, deve ter em mente sua eficácia e
potencial de toxicidade, recorrendo a uma cautelosa
revisão da literatura baseada em evidência disponível.
Em relação à psicofarmacologia, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A) A maioria dos medicamentos chamados ansiolíticos
(benzodiazepínicos) também pode ser utilizada como
hipnótico.

(E) A mania em adolescentes costuma ser diagnosticada de forma errônea como personalidade antissocial ou esquizofrenia.

(B) Os efeitos adversos da maioria dos medicamentos
estão relacionados, principalmente, ao resultado
direto de seus efeitos farmacocinéticos.
(C) O índice terapêutico do haloperidol, em relação
a seus efeitos cardiovasculares, é muito alto.

32. Em relação aos transtornos de ansiedade, assinale as
afirmações abaixo com V (verdadeiro) ou F (falso).

(D) O índice terapêutico do lítio é baixo.
( ) Estudos com imagens cerebrais de pacientes com
transtorno de ansiedade demonstraram anormalidades no hemisfério direito, quando comparados
com estudos de imagens de pacientes sem esse
transtorno.
( ) Neuroimagens funcionais geralmente apontam
anormalidades no núcleo caudado de pacientes
com transtorno obsessivo compulsivo.

(E) A escolha de um medicamento deve ser pautada
conforme a história passada de adesão, resposta
terapêutica e efeitos adversos.
35. Em relação ao uso de psicofármacos durante a gravidez,
assinale a alternativa correta.

( ) O locus ceruleus e os núcleos da rafe são um dos
principais focos das hipóteses sobre os substratos
neuroanatômicos dos transtornos de ansiedade.
( ) Os principais sistemas de neurotransmissores
implicados na etiologia dos transtornos de ansiedade
são os da norepinefrina, da serotonina e dopamina.
( ) Revisões apontam que a prevalência de prolapso
de válvula mitral em pacientes com transtorno de
pânico é a mesma da população em geral.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) O uso de psicofármacos durante a gravidez é
seguro, exceto no primeiro trimestre de gestação.
(B) Podem causar a malformação de Ebstein, uma grave
anormalidade do desenvolvimento cardíaco.
(C) Os anticonvulsivantes não costumam ser teratogênicos, ao contrário do lítio.
(D) Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina
costumam causar anomalias relacionadas ao tubo
neural dos bebês.
(E) A maioria dos medicamentos psicotrópicos não é
secretada no leite materno; por isso, as mães que
os utilizam devem ser estimuladas a manterem a
amamentação.

V – F – V – F – V.
F – V – F – V – F.
F – F – F – F – F.
V – V – V – F – V.
F – V – F – V – V.
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36. No novo manual diagnóstico DSM-V, há um capítulo
que apresenta um modelo alternativo e dimensional
para os transtornos de personalidade, sugerindo que
se avaliem os pacientes em níveis de gravidade de
funcionamento pessoal (self) e interpessoal, em um
primeiro nível. Em um segundo nível, construído
através de estudos que investigaram a variabilidade
fenotípica em várias populações, esse modelo alternativo propõe cinco dimensões com traços de personalidade potencialmente patológicos. Assinale a alternativa
que NÃO apresenta uma das dimensões propostas pelo
modelo DSM-V.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Afetividade negativa.
Distanciamento.
Antagonismo.
Desinibição.
Hostilidade.

39. Um psiquiatra especializado no atendimento de crianças
e adolescentes recebe no seu consultório uma moça
com 26 anos de idade e seu filho, que apresenta um
quadro clínico compatível com retardo mental.
Qual das condições abaixo NÃO está associada a
retardo mental?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Síndrome de Klein-Levin.
Síndrome do X Frágil.
Síndrome de Prader-Willi.
Transtorno de Rett.
Síndrome de Lesch-Nyhan.

40. Em relação à psicoterapia com crianças e adolescentes,
assinale a alternativa correta.
(A) As estratégias cognitivo-comportamentais podem
ser utilizadas para o tratamento dos transtornos
de ansiedade, mas devem ser evitadas nos
transtornos de humor, quando não houver outra
comorbidade psiquiátrica associada.

37. Quando avaliam pacientes com provável diagnóstico de
transtorno de somatização, clínicos devem sempre excluir
condições médicas não psiquiátricas que possam explicar
os sintomas. No que diz respeito a um bom diagnóstico
diferencial, assinale a alternativa que NÃO apresenta
condições médicas com sintomas comumente confundidos com transtorno de somatização.

(B) Em tratamentos com a técnica psicanalítica, contraindica-se mais do que três sessões em pacientes
com menos de 10 anos de idade.
(C) A participação dos pais no tratamento de crianças
com menos de cinco anos de idade costuma atrapalhar o atendimento, devendo ser evitada.

(A) Lúpus eritematoso sistêmico e porfiria aguda
intermitente.
(B) Doença de Parkinson e artrite reumatoide.
(C) Síndrome da imunodeficiência adquirida e infecções
sistêmicas crônicas.
(D) Hipertireoidismo e hiperparatireoidismo.
(E) Esclerose múltipla e miastenia grave.
38. Em relação ao transtorno dissociativo de identidade,
assinale as afirmações abaixo com V (verdadeiro) ou F
(falso).
( ) Trata-se de uma condição crônica, e sua causa
costuma envolver um evento traumático na infância.
( ) É considerado o mais sério dos transtornos dissociativos.
( ) Os tratamentos mais indicados incluem técnicas
psicoterápicas; porém, não se devem indicar hipnoterapia nem sessões de entrevista auxiliada por drogas.
( ) É mais comum no final da adolescência, mas pode
começar antes dos cinco anos de idade.
( ) Há casos em que um mesmo paciente apresenta
mais de 20 personalidades, que podem ser de
ambos os sexos, de diferentes raças e idades.

(D) Na abordagem inicial, as crianças devem ser incentivadas a dizer tudo o que desejam e a brincar livremente, sem o estabelecimento de uma estrutura
definida.
(E) Deve-se evitar a utilização de brinquedos muito
simples no atendimento psicoterápico de crianças,
pois eles não estimulam o raciocínio e a imaginação.
41. Servidora do judiciário comparece para entrevista
pericial após tratamento psiquiátrico para depressão,
cujo resultado foi exitoso, com esbatimento da sintomatologia apresentada. Com o objetivo consciente de
prolongar o período de afastamento do trabalho, ela
mente ao perito, relatando a presença de importante
tristeza, adinamia e inapetência. O perito, ao perceber
a fraude, deve classificá-la no CID-10 como
(A) Z76.5 Simulação.
(B) F33 Transtorno depressivo recorrente.
(C) Z76.5 Simulação e F33 Transtorno depressivo
recorrente.
(D) F34.1 Distimia.
(E) F60.2 Transtorno de personalidade antissocial.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F – V – F – V – F.
V – F – V – F – V.
V – V – F – V – V.
F – F – F – V – V.
V – V – V – F – F.
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42. Assinale a alternativa correta em relação a esquizofrenia.
(A) A incidência de esquizofrenia é mais alta em crianças
que crescem em ambiente rural.
(B) A idade de aparecimento da esquizofrenia é mais
tardia em homens do que em mulheres.

46. Após receber o resultado da avaliação pericial de um
homem solteiro, 45 anos de idade, portador de retardo
mental grave, o juiz declarou sua incapacidade para a
realização de certos atos da vida civil, interditando-o.
A partir desse momento, a representação para a
prática dos atos interditados será feita por um

(C) De 5% a 6% dos esquizofrênicos morrem por
suicídio.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(D) A expectativa de vida dos esquizofrênicos é maior
do que a da população geral.
(E) A maioria dos esquizofrênicos apresenta início
súbito da doença, com sintomas agressivos.
43. Com relação à simulação e ao transtorno factício, é
correto afirmar que

curador.
tutor.
pretor.
assistente técnico.
juiz.

47. A cleptomania se constitui em um transtorno de controle
de impulsos que pode trazer prejuízos pessoais, profissionais e legais. É caraterística desse transtorno:

(A) ambos os quadros são sinônimos.

(A) a ausência de tensão antes de cometer o furto.

(B) ambos os quadros devem ser considerados doenças
mentais.

(B) a expressão de raiva ou vingança como motivadora
do ato de furtar.

(C) ambos os quadros implicam modificação da capacidade civil.

(C) uma prevalência superior no sexo feminino em
relação ao masculino, na proporção de 3:1.

(D) os portadores desses quadros estão conscientes da
produção intencional de seus sintomas.

(D) a ausência de consciência sobre a ilicitude do ato.
(E) a presença de sintomatologia psicótica com delírios
e/ou alucinações.

(E) os portadores desses quadros visam ganho externo,
como esquiva de responsabilidade penal ou ganho
econômico.

48. São diagnósticos diferenciais do transtorno pedofílico:
44. Assinale a alternativa que apresenta situações de atendimento de emergência, situações de urgência e situações
eletivas em psiquiatria, nessa respectiva ordem.

(A) transtorno de personalidade antissocial e transtorno
obsessivo-compulsivo.
(B) transtorno de personalidade antissocial e transtorno
erétil.

(A) Tentativa de suicídio, síndromes conversivas e
automutilação.

(C) transtorno por uso de álcool e substância e transtorno erétil.

(B) Excitação maníaca, síndromes conversivas e informações sobre medicações.

(D) transtorno por uso de álcool e substância e transtorno de ansiedade social.

(C) Estupor depressivo, ansiedade leve e informações
sobre medicações.

(E) transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno de
ansiedade social.

(D) Comportamento bizarro, automutilação e fornecimento de receitas.
(E) Risco de violência, ansiedade leve e fornecimento
de receitas.

49. Em relação ao suicídio, é correto afirmar que
(A) não existe diferença entre as taxas de suicídio
consumado entre homens e mulheres.

45. Qual característica tende a aparecer com o envelhecimento do organismo, podendo repercutir na prescrição
farmacológica de idosos?
(A) Aumento da função renal.

(B) o método de suicídio consumado mais utilizado no
Brasil é o envenenamento.
(C) o uso de lítio não modifica as taxas de suicídio ou
de tentativas de suicídio.
(D) o uso de clozapina não modifica as taxas de suicídio
em esquizofrênicos.

(B) Diminuição da função hepática.
(C) Aumento da absorção gastrointestinal.

(E) a tentativa de suicídio anterior é o principal fator
de risco para suicídio confirmado.

(D) Maior sensibilidade de receptores nas sinapses.
(E) Maior quantidade de receptores nas sinapses.
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50. Assinale a alternativa que NÃO apresenta orientação
recomendável para detecção de simulação em entrevista pericial.
(A) Fazer entrevistas prolongadas.
(B) Fazer perguntas abertas.
(C) Indagar sobre contato com serviços psiquiátricos.

54. Uma senhora viúva de 65 anos de idade recebeu
recentemente o diagnóstico de câncer de mama
em estágio terminal. Ela está consciente de seu estado
e não deseja que sua família herde seu patrimônio,
pois pretende doá-lo a uma ordem religiosa. Seu
oncologista a encaminhou para avaliação de um
psiquiatra. Após avaliar a situação, o psiquiatra deve
sugerir a realização de

(D) Demonstrar desconfiança com o relato do simulador.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E) Evitar a confrontação.
51. Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma variável associada ao agressor em casos de violência
conjugal contra a mulher.
(A)
(B)
(C)
(D)

Consumo de álcool e/ou drogas.
Associação a seitas religiosas.
Associação a amigos delinquentes.
Ter presenciado violência conjugal durante a
infância.
(E) Ter sofrido violências físicas durante a infância.

55. O Código de Ética Médica, ao disciplinar a atividade
pericial, veda algumas condutas médicas, como
(A) ser perito de paciente seu.
(B) ser imparcial.
(C) intervir em atos profissionais de outros médicos
quando em emergências ou situações de risco de
vida.
(D) assinar laudos periciais quando houver participado
pessoalmente do exame.
(E) receber honorários desvinculados do resultado da
causa.

52. No contexto de divórcio, o objetivo principal na avaliação pericial de guarda infantil é identificar
(A) quem é mais capaz de agir em função do melhor
interesse do menor.
(B) quem é menos perturbador para o desenvolvimento do menor.
(C) quem é a pessoa sobre a qual recai a preferência
do menor.

56. Ao iniciar uma avaliação pericial, o psiquiatra deve
informar ao examinando as circunstâncias abaixo,
EXCETO
(A) a sua identificação.
(B) o propósito da perícia.
(C) a existência de sigilo médico na avaliação em
questão.
(D) a diferença entre exame pericial e atendimento
clínico.
(E) o seu vínculo com a autoridade que solicitou a
perícia.

(D) qual familiar esteve mais envolvido no cuidado do
menor.
(E) qual familiar está mais motivado para assumir a
guarda do menor.
53. Um menino de seis anos de idade chega à Emergência
Pediátrica acompanhado pelo pai com queixa de tosse
persistente e irritação na garganta. Ao exame físico,
o pediatra encontra equimoses no dorso e nas nádegas.
Os sinais vitais estão estáveis, e ele encontra-se afebril.
A ausculta pulmonar e o exame da orofaringe não
detectam anomalias. O raio X de tórax demonstra diversas fraturas ósseas em diferentes fases de consolidação.
O progenitor informa que o menor é muito ativo, acidentando-se frequentemente. A criança apresenta-se retraída
e confirma o relato do pai. Trata-se de um caso de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

consentimento informado.
consentimento para tratamento.
avaliação da capacidade testamentária.
avaliação da capacidade cível.
avaliação de responsabilidade penal.

57. A Declaração do Havaí, sobre guias éticos para os
psiquiatras, adotada pela 31ª Assembleia Geral da
Associação Médica Mundial no Havaí, em 1977, estabelece

violência física.
violência sexual.
negligência.
transtorno hipercinético.
transtorno de somatização.

(A) a regulamentação dos honorários psiquiátricos.
(B) as normas de relacionamento do perito com seus
colegas.
(C) a necessidade de esclarecimento do papel do
perito para pessoas envolvidas.
(D) os conceitos de imperícia e negligência médica.
(E) a necessidade de os autores citarem a fonte de
financiamento e a possibilidade de conflito de
interesse em pesquisas.
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58. O capítulo III do Código de Ética Médica trata da
responsabilidade profissional. Com base nesse Código,
assinale a ação que NÃO é vedada ao médico.

61. Com relação ao casamento, e considerando as
disposições do Código Civil, assinale a alternativa
INCORRETA.

(A) Causar dano ao paciente, por ação ou omissão,
caracterizável como imperícia, imprudência ou
negligência.

(A) O homem e a mulher com dezesseis anos podem
casar, exigindo-se autorização de ambos os pais,
ou de seus representantes legais, enquanto não
atingida a maioridade civil.
(B) A pessoa com deficiência mental ou intelectual,
mesmo em idade núbil, não poderá contrair matrimônio.
(C) O tutor ou o curador, seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos não devem
casar com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto
não cessar a tutela ou curatela e não estiverem
saldadas as respectivas contas.
(D) O casamento religioso que atender às exigências
da lei para a validade do casamento civil equipara-se
a este, desde que registrado no registro próprio,
produzindo efeitos a partir da data de sua celebração.
(E) Os impedimentos podem ser opostos, até o momento
da celebração do casamento, por qualquer pessoa
capaz.

(B) Delegar a outros profissionais atos ou atribuições
exclusivos da profissão médica.
(C) Requerer desagravo público ao Conselho Regional
de Medicina quando atingido no exercício de sua
profissão.
(D) Deixar de esclarecer o trabalhador sobre as condições de trabalho que ponham em risco sua saúde,
devendo comunicar o fato aos empregadores responsáveis.
(E) Deixar de esclarecer o paciente sobre as determinantes sociais, ambientais ou profissionais de sua
doença.
59. Sabe-se que o resultado da avaliação de risco de
violência pode variar de acordo com a experiência do
psiquiatra, o tempo de prática e sua formação. A
aplicação de um instrumento de avaliação de risco de
violência torna o exame mais fidedigno, aumenta
sua eficácia, propicia a execução de pesquisas e a
comunicação com outros centros científicos. Algumas
das provas e/ou instrumentos usados para tal fim são:

62. Quanto aos impedimentos para o casamento, tendo em
vista as disposições do Código Civil, assinale a alternativa INCORRETA.
(A) Não podem casar os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil.
(B) O adotante não pode casar com quem foi cônjuge
do adotado, e tampouco o adotado pode casar com
quem foi cônjuge do adotante.
(C) O adotado não pode casar com o filho do adotante.
(D) O cônjuge sobrevivente não pode casar com o
condenado por homicídio ou tentativa de homicídio
contra o seu consorte.
(E) Os afins em linha colateral não podem casar entre si.

(A) Prova de Krafft-Ebing e PCL-R.
(B) HCR-20 e PCL-R.
(C) Prova de Krafft-Ebing e Prova de Störring.
(D) Prova de Störring e HCR-20.
(E) Prova de Störring e PCL-R.
60. São variáveis associadas a risco de comportamento
violento em populações psiquiátricas:
(A) presença de psicopatia e doença clínica crônica.
(B) presença de psicopatia e estado civil solteiro.
(C) falta de insight em relação a sua patologia e estado
civil solteiro.

63. Tendo em vista as disposições do Código Civil a respeito
da dissolução da sociedade e do vínculo conjugal, assinale
a alternativa correta.

(D) conduta violenta prévia e doença clínica crônica.
(E) conduta violenta prévia e não adesão ao tratamento
psiquiátrico.

(A) O cônjuge pode pedir a separação judicial quando
o outro estiver acometido de doença mental grave,
manifestada após o casamento, que torne impossível
a continuação da vida em comum, desde que, após
uma duração de dois anos, a enfermidade tenha
sido reconhecida de cura improvável.
(B) O casamento válido se dissolve pela separação
judicial.
(C) A sociedade conjugal termina após a decretação da
separação de corpos pelo juízo.
(D) A separação judicial pode ser pedida se um dos
cônjuges provar ruptura da vida em comum há
mais de dois anos.
(E) Somente caracterizará a impossibilidade da comunhão de vida a ocorrência de sevícia ou injúria grave.
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64. Sobre a proteção das pessoas dos filhos no Código
Civil, assinale a alternativa INCORRETA.

67. Considere as afirmações abaixo, tendo em vista as
disposições do Código Penal.

(A) O pai ou a mãe que contrair novas núpcias não
perde o direito de ter consigo os filhos, que só
lhe poderão ser retirados por mandado judicial,
provado que não são tratados convenientemente.

I - A prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas é aplicável às condenações superiores a
seis meses de privação da liberdade.
II - A prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas consiste na atribuição, ao condenado,
de tarefas que serão remuneradas.

(B) As disposições relativas à guarda e prestação de
alimentos aos filhos menores não se estendem aos
maiores incapazes.

III- A prestação de serviço à comunidade dar-se-á
exclusivamente em entidades assistenciais estatais.

(C) O pai ou a mãe em cuja guarda não estejam os
filhos poderá visitá-los e tê-los em sua companhia,
segundo o que acordar com o outro cônjuge ou for
fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção
e educação.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(D) O direito de visita estende-se a qualquer dos avós,
a critério do juiz, observados os interesses da
criança ou do adolescente.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

(E) A guarda será unilateral ou compartilhada.
65. Considere as afirmações abaixo, concernentes à união
estável, tendo em vista as disposições expressas no
Código Civil.

68. Tendo em vista as disposições da Lei Federal nº
7.210/1984, assinale a alternativa que NÃO constitui
um direito do preso.
(A) Atribuição de trabalho e sua remuneração.

I - As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência,
e de guarda, sustento e educação dos filhos.

(B) Previdência Social.

II - É reconhecida como entidade familiar a união estável
entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida
com o objetivo de constituição de família.

(D) Alimentação suficiente e vestuário.

III- Na união estável, salvo contrato escrito entre os
companheiros, aplica-se às relações patrimoniais,
no que couber, o regime da comunhão parcial de
bens.

(C) Constituição de pecúlio.
(E) Exercício pleno e irrestrito das atividades profissionais
e intelectuais anteriores à condenação.
69. Tendo em vista as disposições da Lei Federal nº
7.210/1984, assinale a alternativa que NÃO contempla
órgão da execução penal.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

O Juízo da Execução.
O Ministério Público.
A Defensoria Pública.
A Procuradoria-Geral do Estado.
O Patronato.

66. Assinale a alternativa que NÃO é considerada pena
restritiva de direitos pelo Código Penal.
(A) Perda de bens e valores.
(B) Prestação pecuniária.
(C) Prestação de serviço à comunidade ou a entidades
públicas.
(D) Interdição definitiva de direitos.
(E) Limitação de fim de semana.
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70. Considere as afirmativas abaixo, tendo em vista as
disposições da Lei Complementar nº 10.098/1994 do
Estado do Rio Grande do Sul.

72. Conforme a Lei Complementar nº 10.098/1994 do Estado
do Rio Grande do Sul, assinale a alternativa correta.
(A) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições e
dar-se-á na mesma data da posse.

I - O servidor que tiver gozado mais de 30 (trinta) dias
de licença para tratar de interesses particulares ou
para acompanhar o cônjuge, somente após um ano
de efetivo exercício contado a partir da data da apresentação fará jus a férias.

(B) Salvo nos casos previstos na Lei Complementar
nº 10.098/1994 do Estado do Rio Grande do Sul,
o servidor que interromper o exercício por mais de
180 (cento e oitenta) dias será demitido por abandono de cargo, de forma sumária.

II - Perderá o direito às férias o servidor que, no ano
antecedente àquele em que deveria gozá-las, tiver
mais de 30 (trinta) dias de faltas não justificadas
ao serviço.

(C) As vantagens pecuniárias devidas ao servidor
serão computadas e acumuladas para efeito de
concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico
fundamento.

III- O servidor readaptado, relotado, removido ou reconduzido, quando em gozo de férias, é obrigado a
apresentar-se no momento em que for comunicado, independentemente da conclusão das férias.

(D) A ajuda de custo destina-se a compensar as
despesas de instalação do servidor que, no interesse
do serviço, passe a ter exercício em nova sede, com
mudança de domicílio em caráter permanente.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E) Será concedida ajuda de custo ao servidor que se
afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de
mandato eletivo.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

73. Conforme a Lei Complementar nº 10.098/1994 do Estado
do Rio Grande do Sul, assinale a alternativa correta.

71. Conforme a Lei Complementar nº 10.098/1994 do Estado
do Rio Grande do Sul, assinale a alternativa correta.
(A) O provimento de cargo público se efetiva somente
por nomeação mediante prévia aprovação em
concurso público, podendo ser de provas ou de
provas e títulos.
(B) A nomeação para provimento de cargo efetivo de
carreira ou isolado e para cargo de confiança de
livre exoneração somente ocorre mediante a aprovação prévia do servidor em concurso público.
(C) Posse é a aceitação expressa do cargo, formalizada
com a assinatura do termo no prazo de 15 (quinze)
dias, a contar da nomeação, prorrogável por igual
período a pedido do interessado.
(D) A posse em cargo público é ato personalíssimo do
servidor, vedada a utilização de procuração específica para esse fim.
(E) A nomeação em caráter efetivo obedecerá rigorosamente a ordem de classificação dos aprovados
em concurso público, vedada a hipótese de opção
do candidato por última chamada.
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(A) O servidor que se afastar temporariamente da
sede, em objeto de serviço, fará jus, além das
passagens de transporte, também a diárias destinadas à indenização das despesas de alimentação
e pousada.
(B) Entende-se por sede a localidade no Estado do Rio
Grande do Sul onde o servidor estiver em exercício
em caráter permanente ou temporário.
(C) Serão devidas diárias nos casos de remoção a
pedido e igualmente nas hipóteses em que o
deslocamento da sede se constituir em exigência
permanente do serviço.
(D) A diária será concedida em valor integral por dia
de afastamento ainda que o deslocamento não
exija pernoite fora da sede.
(E) Será concedida indenização de transporte ao
servidor que realizar despesas com a utilização
de meio próprio de locomoção para execução de
quaisquer serviços ainda que não seja por força das
atribuições próprias do seu cargo.
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74. Conforme a Lei Complementar nº 10.098/1994 do Estado
do Rio Grande do Sul, assinale a alternativa correta.

77. Conforme o Código Civil, assinale a alternativa correta.
(A) Não basta o adultério da mulher, ainda que confessado, para ilidir a presunção legal da paternidade.

(A) A função gratificada será percebida na hipótese
única pelo exercício de chefia, vedada a cumulação
ao vencimento do cargo de provimento efetivo.

(B) O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu
consentimento.

(B) A função gratificada não será incorporada ao valor
do provento do servidor, em nenhuma hipótese.

(C) Suspende-se o exercício do poder familiar ao pai ou
à mãe condenados por sentença, ainda que caiba
recurso em virtude de crime, independentemente
do tempo da pena de prisão fixada na sentença.

(C) O servidor que fizer jus às gratificações de insalubridade, periculosidade ou penosidade deverá
perceber a totalidade dos valores das gratificações.

(D) Não compete ao Ministério Público promover a
interdição.

(D) Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos,
insalubres ou perigosos.
(E) Os servidores que operem com raios X ou substâncias
radioativas serão submetidos a exame médico a
cada 24 (vinte e quatro) meses.

(E) A sentença que declara a interdição somente
produzirá efeitos após apreciação de recurso.
78. Sobre a suspensão condicional da pena, prevista pelo
Código Penal, assinale a alternativa correta.
(A) A execução da pena privativa de liberdade, não
superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por
2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que, dentre
outras condições, o condenado não seja reincidente em crime doloso.

75. Conforme a Lei Complementar nº 10.098/1994 do Estado
do Rio Grande do Sul, assinale a alternativa correta.
(A) É assegurado ao servidor o direito de requerer,
pedir reconsideração, recorrer e de representar,
em defesa de direito ou legítimo interesse próprio.

(B) A condenação anterior à pena de multa impede a
concessão do benefício da suspensão condicional
da pena.

(B) O pedido de reconsideração, que poderá ser renovado a critério do servidor, será dirigido à autoridade a que estiver imediatamente subordinado,
para fins de decisão.

(C) A suspensão condicional da pena se estende às
penas restritivas de direitos e à multa.
(D) A suspensão condicional da pena será obrigatoriamente revogada se, no curso do prazo, o beneficiário
for condenado em sentença recorrível por crime
culposo.

(C) Em caso de provimento de pedido de reconsideração
ou de recurso, o efeito da decisão terá exclusivamente efeitos futuros.
(D) O pedido de reconsideração e o de recurso, considerados cabíveis ou incabíveis, não interrompem a
prescrição administrativa.

(E) A suspensão condicional da pena será obrigatoriamente revogada se, no curso do prazo, o beneficiário
frustrar, por insolvência, a execução de pena de
multa ou não efetuar, ainda que por motivo justificado, a reparação do dano.

(E) A representação formulada pelo servidor somente
será encaminhada com a comprovação de pagamento da taxa de expediente devida.
76. Conforme o Código Civil, assinale a alternativa correta.

79. No que diz respeito à Lei Federal nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

(A) A confissão materna é bastante, hábil e suficiente
para excluir a paternidade.
(B) O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é revogável e será feito, além de outras
formas previstas no Código Civil, mediante escritura
pública, com arquivamento em cartório, vedada a
utilização de escrito particular.
(C) Nos casos em que a interdição for promovida pelo
Ministério Público, o juiz nomeará defensor ao
suposto incapaz; nos demais casos, o Ministério
Público será o defensor.
(D) O Ministério Público só promoverá a interdição em
caso de doença mental, ainda que não seja de
natureza grave.
(E) A autoridade do curador limita-se à pessoa e aos
bens do curatelado.
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(A) O tratamento ambulatorial não poderá ser convertido em internação, ainda que o agente revele
incompatibilidade com a medida.
(B) Na hipótese de conversão do tratamento ambulatorial em internação, o prazo da internação será
por tempo indeterminado.
(C) Na hipótese de conversão do tratamento ambulatorial em internação, o prazo mínimo de internação
será de 1 (um) ano.
(D) O condenado a quem sobrevier doença mental será
submetido a tratamento ambulatorial em Hospital
de Custódia e Tratamento Psiquiátrico.
(E) Quando, no curso da execução da pena, sobrevier
doença mental ou perturbação da saúde mental, o
Juiz somente poderá determinar a substituição da
pena por medida de segurança a requerimento do
Ministério Público, exclusivamente.
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80. No que diz respeito à Lei Federal nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.
(A) Não poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das
partes, determinar novas diligências, quando já
expirado o prazo de duração mínima da medida de
segurança.
(B) Ninguém será internado em Hospital de Custódia e
Tratamento Psiquiátrico, ou submetido a tratamento
ambulatorial, para cumprimento de medida de
segurança, sem a guia expedida pela autoridade
judiciária.
(C) Não é condição necessária fixada em lei a guia
expedida pela autoridade judiciária para tratamento
ambulatorial ou para internação em Hospital de
Custódia e Tratamento Psiquiátrico, para cumprimento de medida de segurança.
(D) Somente após o término do prazo mínimo de
duração de medida de segurança, poderá o Juiz da
execução, diante de requerimento, ordenar o exame
para que se verifique a cessação da periculosidade.
(E) O relatório minucioso que é remetido pela autoridade administrativa ao Juiz, a fim de habilitá-lo a
resolver sobre a revogação ou permanência de
medida de segurança, independe de ser instruído
com laudo psiquiátrico.
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