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2 MPRSD-Méd.Psiquiatra-D04 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
1. Transtorno caracterizado pela fricção, por parte do homem, 

de seu pênis contra as nádegas ou corpo de uma mulher 
completamente vestida, a fim de atingir o orgasmo, poden-
do também utilizar suas mãos para acariciar uma vítima 
incauta. Esses atos geralmente ocorrem em locais de gran-
de concentração de pessoas, tais como ônibus e metrô. 
 
A qual transtorno se refere o texto acima e qual o período 
mínimo exigido pelo DSM-IV-TR para se fechar o diagnós-
tico? 

 
(A) Parcialismo; 6 meses. 
(B) Exibicionismo; 6 meses. 
(C) Fetichismo; 3 meses. 
(D) Frotteurismo; 6 meses. 
(E) Satiríase; 3 meses. 

_________________________________________________________ 
 

2. Segundo o DSM-IV-TR, são critérios para o diagnóstico 
da Fuga Dissociativa: 

 
 I. Confusão acerca da identidade pessoal ou adoção, 

parcial ou completa, de uma nova identidade. 
 
 II. A perturbação ocorre exclusivamente durante o cur-

so de um Transtorno Dissociativo de Identidade. 
 
 III. A perturbação predominante consiste de um ou 

mais episódios de incapacidade de recordar infor-
mações pessoais importantes, em geral de natureza 
traumática ou estressante, demasiadamente extensa 
para ser explicada pelo esquecimento normal. 

 
 IV. A perturbação predominante é uma viagem súbita e 

inesperada para longe de casa ou do local costu-
meiro de trabalho do indivíduo, com incapacidade 
de recordar o próprio passado. 

 
Estão corretos os critérios 

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

_________________________________________________________ 
 

3. Preocupações somáticas relativas à morte por problema 
cardíaco ou respiratório podem ser o foco principal da aten-
ção do paciente durante um ataque de pânico, possivel-
mente acreditando que as palpitações e a dor no peito 
indicam que ele está prestes a morrer de ataque cardíaco. 
Qual a porcentagem aproximada de pacientes que, de fato, 
têm episódios de síncope durante um ataque de pânico? 

 
(A)   1% 
(B) 20% 
(C) 12% 
(D) 30% 
(E)   8% 

_________________________________________________________ 
 

4. Qual é a síndrome cujas principais manifestações clínicas 
se caracterizam por catarata, hipotonia, disfunção renal tubu-
lar, retardo mental e baixa estatura, e cuja transmissão ge-
nética é autossômica recessiva ligada ao cromossomo X? 

 
(A) Síndrome de Aarskog-Scott. 
(B) Síndrome de Laurence-Moon-Biedl. 
(C) Síndrome de Lowe. 
(D) Síndrome de Rubinstein-Taybi. 
(E) Síndrome de Cornelia de Lange. 

5. São critérios de exclusão de Malan e do Grupo de Tavistock 
para a Psicoterapia Focal Breve: 

 
 I. Predomínio precoce de transferência positiva. 
 
 II. Perturbação depressiva ou psicótica que pode in-

tensificar-se. 
 
 III. Paciente não disponível ao contato terapêutico. 
 
 IV. Especificação e estrita aderência a uma questão 

central, envolvendo a transferência. 
 
Estão corretos os critérios 

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

_________________________________________________________ 
 

6. Com relação aos critérios da CID-10 e do DSM-IV-TR, 
assinale a afirmativa correta. 

 
(A) Tanto a CID-10 como o DSM-IV-TR, no que diz res-

peito à esquizofrenia, requerem pelo menos um mês 
de sintomas ativos; ambos fazem referências a 
sintomas negativos e ambos colocam a presença de 
delírios e alucinações em seus critérios diagnósticos. 

 
(B) Os critérios diagnósticos para a Esquizofrenia Sim-

ples constam apenas no DSM-IV-TR. 
 
(C) Os sintomas schneiderianos estão mais bem descri-

tos no DSM-IV-TR para a esquizofrenia, quando 
comparados com a CID-10. 

 
(D) No DSM-IV-TR, os critérios diagnósticos para es-

quizofrenia incluem a duração geral dos sintomas 
por, pelo menos, um mês, ao passo que, na CID-10, 
a duração é de seis meses. 

 
(E) A inclusão do Transtorno Esquizotípico foi feita tanto 

na CID-10 como no DSM-IV-TR. 
_________________________________________________________ 
 

7. Com relação à anorexia nervosa, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
(A) Os indivíduos com anorexia nervosa do tipo restritivo 

limitam suas opções alimentares, consomem o míni-
mo possível de calorias e, com freqüência, têm tra-
ços obsessivos-compulsivos com relação a alimen-
tos e outras questões. 

 
(B) Há relato de transtorno depressivo maior ou transtor-

no distímico em até 50% de pacientes com anorexia 
nervosa. 

 
(C) Os indivíduos do tipo compulsão periódica/purgativo 

tendem a ter famílias nas quais alguns membros são 
obesos, e elas próprias têm histórias de maior peso 
corporal antes do transtorno que as pessoas restri-
tivas. 

 
(D) As pessoas com o tipo compulsão periódica/purga-

tivo tendem a estar associadas com abuso de subs-
tâncias, transtornos do controle dos impulsos e 
transtornos de personalidade. 

 
(E) A taxa de suicídio é superior no tipo restritivo do que 

no tipo compulsão periódica/purgativo. 
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8. Uma mulher de 35 anos, solteira, lavadeira, sem antece-
dentes psiquiátricos, passou a escrever cartas para o 
ginecologista que a atendia na unidade básica de saúde 
há 2 anos, nas quais dizia entender o amor que ele lhe de-
dicava. Compreendia o significado dos seus olhares nas 
consultas, sabia interpretar os seus pensamentos e não 
tinha dúvidas de que as recusas aos seus convites para 
visitá-la em casa e jantarem juntos eram, na verdade, 
provas claras do seu amor, que ele tinha medo de as-
sumir. Comprava-lhe presentes, comparecia ao ambulató-
rio sem horário marcado, e passou a vigiá-lo quando saía 
dos atendimentos, causando-lhe atitudes embaraçosas e 
constrangedoras em público. Qual a principal hipótese 
diagnóstica para o caso em questão? 

 
(A) Síndrome de Gerstmann-Straussler. 

(B) Síndrome de Otelo. 

(C) Síndrome de Ganser. 

(D) Síndrome de Dubowitz. 

(E) Síndrome de Clerambault. 

_________________________________________________________ 
 

9. O médico tem obrigação de quebrar o sigilo profissional 
nos seguintes casos, EXCETO: 

 
(A) Uma paciente de 28 anos conta ao seu médico que 

foi vítima de estupro, leva à consulta o exame de 
corpo de delito realizado pelo Instituto Médico Legal 
da localidade, conhece o agressor, mas não aceita 
denunciá-lo. 

 
(B) Um paciente pedófilo sai da consulta afirmando ao 

médico que, naquela tarde, ao chegar em casa, terá 
relações sexuais com seu sobrinho de 5 anos. 

 
(C) Um paciente com epilepsia, que não segue o trata-

mento proposto pelo médico, tem apresentado crises 
convulsivas pelo menos três vezes durante a sema-
na e continua trabalhando como motorista de ônibus. 

 
(D) Uma paciente leva uma arma à consulta médica e 

afirma que, na manhã do dia seguinte, ao encontrar 
seu chefe no trabalho irá assassiná-lo, já tendo pla-
nejado o local e a hora do crime. 

 
(E) Uma criança é vítima de maus tratos físicos impos-

tos por seus pais, que todos os dias a amarram ao 
pé da cama, restringindo suas refeições ao café da 
manhã e queimando com pontas de cigarro seus 
dedos, sempre que julgam necessário para educá-la. 

_________________________________________________________ 
 

10. Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao Erro 
Médico. 

 
(A) Na imprudência, o médico, por ação ou omissão, as-

sume procedimentos de risco para o paciente, sem 
adequado respaldo na literatura, ou sem o prévio 
consentimento do paciente ou responsável legal. 

 
(B) Na negligência, o médico não faz o que deveria ser 

feito, tratando-se de descaso, de inobservância aos 
direitos do paciente. 

 
(C) Pode ser definido como mau resultado voluntário 

oriundo de trabalho médico danoso ao paciente que 
possa ser caracterizado como imprudência, negli-
gência ou imperícia. 

 
(D) Na imperícia, há o despreparo técnico e operacional 

do médico. 
 
(E) Pode ser oriundo de falhas estruturais, quando as 

condições de trabalho forem insuficientes para um 
atendimento adequado. 

11. Com relação à Esquizofrenia com início na infância, as-
sinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) Os meninos, freqüentemente, tornam-se sintomáti-

cos em uma idade mais precoce que as meninas. 
 
(B) A esquizofrenia em crianças pré-púberes é excep-

cionalmente rara; estima-se que ocorra menos fre-
qüentemente que o transtorno autista. 

 
(C) Os meninos parecem exibir uma leve preponderância 

entre as crianças esquizofrênicas, com uma razão 
estimada de cerca de 1,67 meninos para 1 menina. 

 
(D) Estima-se que a prevalência da esquizofrenia em 

adolescentes é cerca de 10 vezes maior do que em 
crianças mais jovens, com taxas prováveis de 1 a 
2 por 1.000. 

 
(E) A esquizofrenia raramente é diagnosticada em crian-

ças com menos de 5 anos de idade, sendo, em ge-
ral, diagnosticada em adolescentes com mais de 
15 anos. 

_________________________________________________________ 
 

12. São fatores que aumentam o limiar convulsivo e/ou dimi-
nuem a duração da convulsão na eletroconvulsoterapia 
(ECT): 

 
(A) Hiperventilação. 
 
(B) ECT unilateral d'Elia. 
 
(C) Sexo feminino. 
 
(D) Triptofano. 
 
(E) Reserpina. 

_________________________________________________________ 
 

13. Com relação à Cleptomania, considere as afirmativas 
abaixo. 

 
 I. O DSM-IV-TR coloca como um de seus critérios 

para diagnóstico um fracasso recorrente em resistir 
aos impulsos de furtar objetos que são necessários 
para o uso pessoal ou por seu valor monetário. 

 
 II. O furto pode ser cometido para expressar raiva ou 

vingança, ou em resposta a um delírio ou aluci-
nação. 

 
 III. A proporção entre os sexos é desconhecida, mas o 

transtorno parece ser mais comum entre as mu-
lheres. 

 
 IV. A taxa estimada de cleptomania varia de 3,8 a 24% 

dos indivíduos detidos por furtos. 
 

Estão corretas APENAS as alternativas 
 

(A) II e III. 
 
(B) III e IV. 
 
(C) I e III. 
 
(D) II e IV. 
 
(E) I e IV. 
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14. Assinale a alternativa correta, com relação ao Sonambu-
lismo. 

 
(A) Os episódios devem ser considerados puramente 

psicogênicos; períodos de estresse estão associa-
dos com o aumento dos episódios de sonambulismo. 

 
(B) O paciente pode sentar-se, realizar atos motores 

perseverantes, como caminhar, vestir-se, ir ao ba-
nheiro conversar, sem plena consciência do que faz 
no momento, contudo sem apresentar amnésia para 
o episódio ao despertar. 

 
(C) O sonambulismo, em geral, inicia entre 8 e 10 anos 

de idade, e sua prevalência máxima está por volta 
dos 16 anos. 

 
(D) O transtorno é mais comum no sexo feminino, e cer-

ca de 10% das crianças têm um episódio ocasional. 
 
(E) Consiste em uma seqüência de comportamentos 

complexos que iniciam no primeiro terço da noite, 
durante o sono NREM (estágios 3 e 4), e freqüente-
mente progridem a ponto do indivíduo deixar o leito 
e perambular. 

_________________________________________________________ 
 

15. São aspectos demográficos e epidemiológicos relaciona-
dos ao Transtorno Conversivo: 

 
(A) predomínio de mulheres; baixo nível sócio-econô-

mico; indivíduos com pouca educação. 
 
(B) baixa prevalência; indivíduos com sofisticação psico-

lógica; proporção igual entre homens e mulheres. 
 
(C) predomínio de homens; idade precoce; padrão fa-

miliar presente. 
 
(D) padrão familiar presente; proporção igual entre ho-

mens e mulheres; baixo nível sócio-econômico. 
 
(E) predomínio de mulheres; indivíduos com sofisticação 

psicológica; idade precoce. 
_________________________________________________________ 
 

16. Com relação à Dependência de Opióides, considere as 
afirmativas abaixo. 

 
 I. Cerca de 90% dos indivíduos com dependência de 

opióides têm um diagnóstico psiquiátrico adicional. 
 
 II. Os diagnósticos psiquiátricos co-mórbidos mais co-

muns são transtorno bipolar, transtorno de persona-
lidade anti-social, transtornos relacionados ao álcool. 

 
 III. Cerca de 15% dos indivíduos com dependência de 

opióides tentam cometer suicídio pelo menos uma 
vez. 

 
 IV. Cerca de 30% dos usuários urbanos de heroína são 

filhos de mães solteiras ou divorciadas e vêm de 
famílias nas quais, pelo menos, um outro membro 
tem um transtorno relacionado à substância. 

 
Estão corretas APENAS as alternativas 

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

17. Com relação aos aspectos neuropsiquiátricos da Infecção 
pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e Síndrome 
de Imunodeficiência Adquirida (AIDS), assinale a afirma-
tiva INCORRETA. 

 
(A) Cerca de 70% dos pacientes infectados pelo HIV sa-

tisfazem os critérios diagnósticos para os transtornos 
depressivos. 

 
(B) São fatores de risco para o suicídio na população 

infectada com HIV: notificação recente de soroposi-
tividade para o HIV, apoio social e financeiro inade-
quado, presença de demência ou delirium. 

 
(C) O transtorno de ajustamento com ansiedade ou hu-

mor deprimido ocorre em cerca de 5 a 20% dos pa-
cientes infectados pelo HIV, e sua incidência é mais 
alta do que o habitual em algumas populações espe-
ciais, como recrutas do exército e detentos em prisões. 

 
(D) Os transtornos de ansiedade mais comuns em pa-

cientes com infecção por HIV são transtorno de an-
siedade generalizada, transtorno de estresse pós-
traumático e transtorno obsessivo-compulsivo. 

 
(E) O desenvolvimento da demência, em geral, é um si-

nal de mau prognóstico, e 50 a 75% dos pacientes 
com demência morrem em 6 meses. 

_________________________________________________________ 
 

18. Com relação às Apraxias, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Em geral, as apraxias ideativas não são vistas em 
combinação com afasia e demência. 

 
(B) A apraxia ideativa é a perda da capacidade de dese-

nhar ou copiar um desenho geométrico ou ordenar 
blocos de determinada maneira. 

 
(C) A apraxia ideomotora é uma apraxia mais grave do 

que a apraxia ideativa, e a maioria dos pacientes com 
apraxia ideomotora também tem apraxia ideativa. 

 
(D) Na apraxia do vestir, as lesões se localizam, mais 

freqüentemente, no lobo parietal dominante e no cor-
po caloso. 

 
(E) Os pacientes com apraxia construtiva costumam apre-

sentar lesões no hemisfério posterior direito, mas 
também podem aparecer no lobo parietal esquerdo. 

_________________________________________________________ 
 

19. Com relação às diretrizes diagnósticas para Hipersônia não-
orgânica (CID10 F51.1), está correta a alternativa que afirma: 

 
(A) ocorre na ausência de sintomas auxiliares de narco-

lepsia (cataplexia, paralisia de sono, alucinações 
hipnagógicas) ou evidência clínica de apnéia de 
sono. Caracteriza-se por uma sonolência diurna 
excessiva e ataques de sono. 

 
(B) caracteriza-se por apresentar uma sonolência diurna 

excessiva, explicada por uma quantidade inadequa-
da de sono noturno. Além disso, o indivíduo apre-
senta um estado alterado de consciência no qual 
fenômenos de sono e vigília estão combinados. 

 
(C) caracteriza-se por ser uma transição rápida entre 

sono e estado de vigília após o despertar. O indiví-
duo senta, ou levanta, em geral acompanhado de 
grande ansiedade. 

 
(D) apresenta-se como sintoma de quadro afetivo, usual-

mente depressivo, ou como sintoma de condição neu-
rológica. Relaciona-se com a presença de sonolência 
diurna secundária a atividades oníricas carregadas de 
ansiedade ou pavor, levando a um cansaço excessivo 
diurno e perda de rendimento nas atividades. 

 
(E) deve ocorrer pelo período de quinze a trinta dias, 

interferindo pouco no funcionamento social e ocupa-
cional do indivíduo. O indivíduo apresenta períodos 
de sonolência e despertares com recordações deta-
lhadas e vívidas. Ao despertar, o indivíduo rapida-
mente torna-se orientado e vigil. 
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20. Assinale a afirmativa correta, referente aos Transtornos do 
desenvolvimento psicológico (CID10 F80-89). 

 
(A) A Síndrome de Rett se caracteriza por ser um trans-

torno específico da articulação da fala. Neste caso, a 
criança apresenta prejuízo da linguagem de expres-
são, na qual o desenvolvimento do uso dos sons da 
fala está abaixo do apropriado para idade mental, mas 
mantém normal a habilidade de linguagem receptiva. 

 
(B) A Síndrome de Landau-Kleffner se caracteriza por 

ser uma afasia adquirida com epilepsia. Neste caso, 
a criança, após um desenvolvimento previamente 
normal na linguagem, perde tanto a linguagem re-
ceptiva quanto a expressiva, mas mantém a inteli-
gência global. 

 
(C) A Síndrome de Kanner se caracteriza por compro-

meter apenas meninas, após um desenvolvimento 
aparentemente normal, seguido de perda total ou 
parcial das habilidades manuais adquiridas e da fala, 
junto com a desaceleração do crescimento do crâ-
nio. O desenvolvimento social e lúdico é interrom-
pido aos 2 ou 3 anos. 

 
(D) A Síndrome de Heller se caracteriza por ser um 

transtorno do desenvolvimento definido pela presen-
ça de desenvolvimento anormal e ou comprome-
timento que se manifesta antes dos 2 anos de idade, 
com comprometimento da interação social e compor-
tamento repetitivo e restrito, mas manutenção da 
linguagem tanto receptiva como expressiva. Ocorre 
mais freqüentemente em meninas (2:1). 

 
(E) A Síndrome de Asperger se caracteriza por apresen- 

tar anormalidade qualitativa de interação social, 
restrição do repertório de interesses e estereotipias. 
Em geral, neste caso, o retardo do desenvolvimento 
é leve a moderado. Os indivíduos podem atingir 
inteligência limítrofe ou apresentar retardo leve na 
maioria dos casos; entretanto são marcadamente 
desajeitados. Essa condição é mais freqüente em 
meninos (4:1). 

_________________________________________________________ 
 

21. Considere as afirmativas abaixo. 
 
 I. A Demência na Doença de Alzheimer se caracte-

riza por início insidioso com deterioração lenta, 
ausência de evidência clínica que sugiram que o 
estado mental seja decorrente de outra doença 
sistêmica cerebral. 

 
 II. O início da Doença de Alzheimer pode ser na meia 

idade ou mais cedo (Doença de Alzheimer de inicio 
pré-senil), mas a incidência é maior na idade avan-
çada (doença de Alzheimer de início senil). 

 
 III. Quando o quadro da demência na Doença de 

Alzheimer se inicia após os 65-70 anos, existe a pro-
babilidade de uma história familiar de demência seme-
lhante, curso mais rápido e predominância de danos 
no lobo temporal e parietal, incluindo disfasia e dispra-
xia. 

 
 IV. Quando o início é antes dos 60 anos, o curso tende 

a ser mais lento e caracterizado por um comprome-
timento mais geral das funções corticais superiores. 

 
 V. Pacientes com Síndrome de Down têm um grande 

risco para desenvolvimento de doença de Alzheimer. 
 
Está correto o que se afirma em 

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

22. Diversos medicamentos são metabolizados pelo citocromo 
P450. Qual das seguintes relações está correta? 

 
 Fármaco 1 Citocro-

mo P450 Ação Fármaco 2 Resultado 

(A) Fenitoína  2D6 Inibição Bupropiona  Crise convulsiva  

(B) Fluvoxamina 3A4 Indução Verapamil Hipotensão pos-
tural e arritmia 

(C) Dissulfiram 2E1 Indução 
Acetoamino-
feno 

Criação de me-
tabólito hepa-
totóxico 

(D) Paroxetina 2C9 Indução Efavirenz 
Glicuronidação 
(fase II) 

(E) Nefazodona 3A4 Inibição loratadina Risco condução 
cardíaca  

_________________________________________________________ 
 

23. Quadro demencial mundialmente reconhecido, referido co-
mo se não a segunda causa mais comum dentre todas as 
demências, pelo menos como a segunda causa dentre as 
demências degenerativas. Sua característica clínica é de 
perda cognitiva progressiva, suficiente para interferir nas 
atividades diárias, sendo que as alterações de memória 
freqüentemente se evidenciam com a progressão da 
doença. Além da síndrome demencial, para diagnóstico de 
quadro provável deve ter a presença de pelo menos duas 
das seguintes características: parkinsonismo espontâneo; 
alucinações visuais recorrentes; flutuação cognitiva. Trata-
se da Demência 

 
(A) Vascular. 
 
(B) de Alzheimer. 
 
(C) com Corpos de Lewy. 
 
(D) de Huntigton. 
 
(E) Frontotemporal. 

_________________________________________________________ 
 

24. Considere as afirmativas abaixo. 
 
 I. A tacrina é metabolizada 50% no fígado e 50% no 

rim, apresenta biodisponibilidade de 100% e meia 
vida de 6h. 

 
 II. A dose diária de rivastigmina varia de 12-24 mg/dia 

e deve ser tomada em dose única diária. Apresenta 
seletividade para inibição apenas da acetilcolineste-
rase, não agindo na butilcolinesterase. 

 
 III. A galantamina é um inibidor irreversível específico 

da acetilcolinesterase e um modulador alostérico em 
receptores colinérgicos nicotínicos. Sua meia vida é 
de 70 horas e é metabolizada 100% pelo fígado. 

 
 IV. O donepezil faz parte das classes das piperidina, 

com biodisponibilidade de 100% e via de eliminação 
hepática. Dentre seus efeitos colaterais temos prin-
cipalmente a náusea e alterações gastrointestinais. 

 
Está correto APENAS o que se afirma em 

 
(A) I e IV. 
 
(B) IV. 
 
(C) III. 
 
(D) II e IV. 
 
(E) I e III. 
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25. Assinale a afirmativa correta com relação aos Transtornos 
Neuróticos, Estresse e Somatoformes da CID10. 

 
(A) A Tricotilomania (F45.3) se caracteriza por perda de 

cabelo devido a uma falha recorrente em resistir a 
impulsos de arrancá-lo. O arrancar geralmente é 
precedido por tensão crescente, seguido por uma 
sensação de alívio ou satisfação. 

 
(B) O Estupor dissociativo (F41.2) se caracteriza por re-

dução ou aumento da movimentação voluntária e 
responsividade normal a estímulos. O indivíduo sen-
ta-se ou deita-se por longos períodos ou, ao contrá-
rio, apresenta grande atividade psicomotora. 

 
(C) A Fuga dissociativa (F43.2) se caracteriza pela per-

da da memória para eventos recentes, associada a 
uma jornada aparentemente propositada para longe 
de casa ou do local de trabalho, durante o qual o 
cuidado consigo mesmo é mantido. 

 
(D) A Síndrome de Ganser (F43.0) se caracteriza por 

áreas anestésicas de pele, muitas das quais com 
limites associados às idéias do paciente sobre as 
funções corporais (em luva, em bota), mas não a 
distribuição nervosa. 

 
(E) O Transtorno de transe e possessão (F44.3) se ca-

racteriza por perda temporária do senso de identi-
dade e da consciência plena do ambiente, podendo 
agir como se tomado por uma outra personalidade, 
espírito, divindade ou força. 

_________________________________________________________ 
 

26. Considere as afirmativas abaixo. 
 
 I. O Jogo Patológico consiste de freqüentes e repe-

tidos episódios de jogo, os quais dominam a vida 
do indivíduo em detrimento de valores e compro-
missos sociais, ocupacionais e materiais. Também 
chamado de Jogo Compulsivo, está classificado 
juntamente com o Transtorno Obsessivo compul-
sivo nos Transtornos Neuróticos, Estresse e Soma-
toformes. 

 
 II. O Transvestismo de Duplo Papel se caracteriza 

pelo uso de roupas do sexo oposto durante parte 
da existência para desfrutar a experiência temporá-
ria de ser membro do sexo oposto, é acompanhado 
de excitação sexual e desejo subliminar de mu-
dança de sexo. Está classificado nos Transtornos 
de identidade sexual. 

 
 III. A Neurastenia se caracteriza por uma fadiga au-

mentada após um esforço mental, freqüentemente 
associada a alguma redução no desempenho 
ocupacional ou eficiência de adaptação em tarefas 
diárias. A fatigabilidade mental é descrita como 
uma intrusão desagradável de associações ou lem-
branças distrativas, dificuldade de concentração e 
pensamentos geralmente ineficientes. Está classifi-
cada dentro Transtornos Neuróticos, Estresse e 
Somatoformes. 

 
Está correto o que se afirma APENAS em 
 
(A) II e III. 
 
(B) II. 
 
(C) III. 
 
(D) I e III. 
 
(E) I. 

27. Na comparação dos quadros iniciais de demências sub-
corticais e corticais, é INCORRETO o que se afirma em 

 
  

Demência 
Subcortical 

Demência 
Cortical 

(A) Comporta-
mento  Abulia, apatia Desinibição 

(B) Pensa-
mento 

Lentidão, 
rebaixamento 
quantitativo 

Tendência à 
concretude e na 
estruturação de 

estratégias 

(C) Memória 
Comprometi-

mento na fixação 
de novos fatos 

Comprometi-
mento na 
evocação 

(D) Sinais 
motores 

Movimentos 
anormais, 
tremores 

Em geral 
ausentes 

(E) Linguagem Pode haver 
disnomia Afasia 

 
_________________________________________________________ 
 

28. Considere as seguintes afirmativas abaixo, no âmbito da 
Psiquiatria Forense. 

 
 
 I. O paradigma indiciário, desde sua origem, pode-se 

voltar para o passado (diagnóstico) como para o 
futuro (prognóstico). 

 

 II. A psiquiatria forense da criança e do adolescente 
trabalha com uma faixa etária que tem um estatuto 
próprio – o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA). 

 

 III. O médico deve ser perito de paciente seu, bem 
como prestar informações relativas a um caso so-
bre seus cuidados quando designado para servir 
como perito ou auditor. 

 

 IV. Denomina-se laudo o relatório médico-legal elabo-
rado pelo Assistente Técnico, e parecer o relatório 
médico-legal elaborado pelo Perito indicado pelo 
juiz. Ambos os documentos médico-legais devem 
ser encaminhados diretamente pelo médico ao juiz 
da causa. 

 

 V. É vedado ao médico intervir, quando em função de 
auditor ou perito, nos atos profissionais de outro 
médico, ou fazer qualquer apreciação em presença 
do examinado, reservando suas observações para 
o relatório. 

 
 
É correto o que se afirma APENAS em 

 
(A) I, III e IV. 
 
 
(B) II, III e V. 
 
 
(C) I, II e IV. 
 
 
(D) I, II e V. 
 
 
(E) I, II e III. 
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29. A Síndrome Neuroléptica Maligna (SNM) consiste em rea-
ção idiossincrática a neurolépticos, provavelmente relacio-
nada a bloqueio dos receptores dopaminérgicos nos 
gânglios da base. Segundo a Associação Americana de 
Psiquiatria, no DSM-IV, são necessárias rigidez muscular 
severa e febre acompanhadas de, no mínimo, 2 dos 
10 itens seguintes: diaforese, disfagia, tremor, incontinên-
cia, alteração do estado mental, mutismo, taquicardia, 
pressão arterial elevada ou lábil, leucocitose, creatinofos-
foquinase elevada.. É correto o que se afirma em: 

 

(A) deve-se internar o paciente e introduzir antibioticote-
rapia endovenosa uma vez que a febre indica a 
presença de infecção. A mortalidade por infecção 
em paciente com SNM é alta, chegando a 10% dos 
casos. 

 

 

(B) a SNM é mais freqüente com os antipsicóticos atí-
picos quando comparados aos típicos. Na suspeita, 
deve proceder a internação domiciliar para evitar 
infecção e usar biperideno para controle dos sinto-
mas extrapiramidais. 

 

 

(C) deve-se internar o paciente apenas após confirma-
ção diagnóstica da SNM em UTI e substituir o 
neuroléptico típico por um atípico. Uma opção tera-
pêutica é uso de lorazepam associado a biperideno 
endovenoso em bomba de infusão. 

 

 

(D) o paciente com suspeita de SNM deve ser internado 
e monitorizado. O tratamento se faz com suporte 
clínico, e pode ser usado bromocriptina ou dantro-
lene. 

 

 

(E) a maior causa de morbidade e mortalidade na SNM 
é por insuficiência renal secundária à rabdomiólise e 
mioglobinúria. Assim os pacientes com suspeita de 
SNM devem ser encaminhados para diálise 
peritonial caso CPK esteja elevada. 

_________________________________________________________ 
 

30. Segundo a CID-10, no retardo mental grave o QI deve 
estar compreendido entre: 

 

(A) 41  a  45. 

 

 

(B) 50  a  54. 

 

 

(C) 20  a  34. 

 

 

(D) 35  a  40. 

 

 

(E) abaixo de 20. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Atenção:  As questões de números 31 a 40 referem-se ao 

texto que segue. 
 

Beethoven e a tartaruga 
 

A biologia estuda todos os seres vivos e não explica a 

origem mesma da vida, nem parece que a isso se devota: res-

tringe-se (e não é pouca coisa) à descrição e à compreensão 

dos processos vitais, seja de um protozoário, da máquina huma-

na ou de outras espécies. Talvez por isso aquele jovem biólogo, 

que conheço desde que nasceu, nunca deixe de me fazer sérias 

advertências quando lhe falo do “diferencial” humano. Ainda 

outro dia manifestava eu a convicção de que Beethoven é 

infinitamente superior a uma tartaruga, e a réplica veio na hora: 

“Superior em quê?” Perguntei-lhe se ele já havia se comovido 

com alguma sinfonia composta por um ovíparo de carapaça, e 

ele contra-atacou querendo saber quantos ovos Beethoven 

seria capaz de botar numa única noite. Ponderei que compor 

uma sinfonia é tarefa indiscutivelmente mais complexa do que 

ovular, mas aí percebi que caíra na armadilha do jovem biólogo: 

no plano da natureza não funciona o juízo de valor. Disse-lhe 

isso, para me antecipar a ele, e busquei triunfar: “Pois é, o juízo 

de valor é uma propriedade exclusivamente humana!” Novo 

contra-ataque: “Você já foi uma tartaruga, um símio, uma planta 

carnívora, para ter tanta certeza?” 

E a conversa prosseguiu nesse compasso, tentando eu 

me valer de conceitos como “espiritualidade”, “consciência de 

si”, “livre-arbítrio”, “subjetividade”, “capacidade crítica” e coisas 

que tais, ao que ele se contrapunha descrevendo a fotossínte-

se, o mimetismo dos camaleões, as táticas de sobrevivência 

dos parasitas etc. etc. Ao fim da discussão, parecíamos empa-

tados: ele não me convencera de que um dromedário pudesse 

vir a desenvolver aguda sensibilidade para a pintura, e eu não o 

demovera da idéia de que o homem é um ser tão natural como 

um antúrio, que também nasce, vive e morre. Para não perder 

em definitivo a autoridade, sugeri ainda que o vinho que eu lhe 

oferecera, e que estávamos bebendo tão prazerosamente, não 

apenas ditava o rumo da nossa conversa como propiciava um 

deleite físico e espiritual de que seria incapaz uma borboleta. Ao 

que ele retrucou: "Quantas vezes você já foi uma lagarta?" 

Achei melhor ir dormir. Dormir, sonhar talvez... (A propó-

sito: com o que será que costumam sonhar as bactérias?) 
(Nicolau Ramasco, inédito) 

 
 
31. A divergência essencial entre os interlocutores repre-

sentados no texto acima diz respeito à 
 
(A) definição dos objetivos científicos e passos metodo-

lógicos da biologia. 
 
(B) pretendida superioridade de uma espécie sobre to-

das as outras. 
 
(C) discutível equivalência de habilidades motoras entre 

as espécies. 
 
(D) classificação das espécies segundo sua capacidade 

de expressão. 
 
(E) problemática distinção entre os diferentes seres de 

uma mesma espécie. 
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32. Na frase Talvez por isso aquele jovem biólogo (...) nunca 
deixa de me fazer sérias advertências quando lhe falo do 
"diferencial humano", a expressão sublinhada refere-se ao 
fato de que a biologia 

 
(A) não se propõe a explicar a origem mesma da vida. 

(B) ocupa-se de estudar tão-somente os seres vivos. 

(C) analisa com isenção todos os processos vitais. 

(D) restringe a compreensão da máquina humana. 

(E) promove uma hierarquização das espécies. 

_________________________________________________________ 
 

33. No segundo parágrafo, os interlocutores estabelecem um 
confronto entre seres caracterizados, de um lado, 

 
(A) pela capacidade de interiorização, e, de outro, pela 

ativação de mecanismos naturais. 
 
(B) pelo domínio dos atributos físicos, e, de outro, pelas 

manifestações dos instintos. 
 
(C) pela busca das virtudes morais, e, de outro, pelo 

intento de comunicação artística. 
 
(D) pela superioridade diante da natureza, e, de outro, 

pela capacidade de improvisar linguagens. 
 
(E) pela atilada consciência de si, e, de outro, pela varie-

dade de formas de expressão. 
_________________________________________________________ 
 

34. Atente para as seguintes afirmações: 
 
 I. O interlocutor que defende a existência de um “dife-

rencial” humano admite que os juízos de valor não 
se aplicam ao plano da natureza. 

 
 II. A expressão aguda sensibilidade participa da 

argumentação que se apóia em conceitos como 
“espiritualidade” e “subjetividade”. 

 
 III. No final do texto, a frase interrogativa deixa claro 

que um dos interlocutores se rendeu aos 
inapeláveis argumentos do outro. 

 
Em relação ao texto, está correto o que se afirma em 

 
(A) I, II e III. 

(B) I e II, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I e III, apenas. 

(E) II, apenas. 

_________________________________________________________ 
 

35. (...) o vinho  (...) propiciava um deleite físico e espiritual de 

que seria incapaz uma borboleta. 

 
O elemento sublinhado no segmento acima deve ser 
mantido caso se substitua incapaz por 

 
(A) indiferente. 

(B) insensível. 

(C) inepta. 

(D) imprópria. 

(E) desprovida. 

36. Ao que ele retrucou: “Quantas vezes você já foi uma la-
garta?” 

 
Transpondo-se o segmento acima para o discurso indireto, 
ele deverá ficar: 

 
(A) Ao que ele retrucou com quantas vezes você já terá 

sido uma lagarta? 
 
(B) Ao que ele retrucou-me, perguntando quantas vezes 

haverei de ser uma lagarta. 
 
(C) Ao que ele retrucou que queria saber quantas vezes 

fora uma lagarta? 
 
(D) Ao que ele retrucou, perguntando-me quantas vezes 

eu já fora uma lagarta. 
 
(E) Ao que ele retrucou como se eu já tivesse sido 

tantas vezes uma lagarta. 
_________________________________________________________ 
 

37. Em respeito às normas de concordância, deve-se corrigir 
uma forma verbal da seguinte frase: 

 
(A) Deve-se estender a todos os seres vivos a mesma 

objetividade de análise, quando se trata de descre-
ver e compreender seus processo vitais. 

 
(B) Deve-se às agudas divergências entre os interlocu-

tores o fato de ambos buscarem exemplos extremos 
para a sua argumentação. 

 
(C) Os tantos ovos que é capaz de botar uma tartaruga 

são lembrados em contraposição aos dotes musicais 
que se reconhecem num Beethoven. 

 
(D) Fossem os sonhos uma propriedade comum das 

bactérias, estaria enfraquecido um dos argumentos 
em favor do “diferencial” humano. 

 
(E) Cada um dos interlocutores busca fazer correspon-

derem aos argumentos do outro uma ponderação 
em sentido inteiramente contrário. 

_________________________________________________________ 
 

38. Na abertura do segundo parágrafo, o segmento E a con-
versa prosseguiu nesse compasso ressalta o fato de que o 
andamento do diálogo se dava conforme indica o para-
lelismo sintático das formas 

 
(A) tentando eu  /  ele (...) descrevendo. 
(B) me valer  /  coisas que tais. 
(C) se contrapunha / descrevendo. 
(D) me valer /  tentando eu. 
(E) se contrapunha /  táticas de sobrevivência. 

_________________________________________________________ 
 

39. A biologia estuda todos os seres vivos e não explica a 
origem mesma da vida, nem parece que a isso se devota 
(...). 
 
Está clara e correta, além de coerente com a afirmação 
acima, a redação desta frase: 

 
(A) Uma vez que não explica a origem mesma da vida, 

conquanto nisso não se empenhe, a biologia estuda 
todos os seres vivos. 

 
(B) Ao não se devotar na explicação da origem da vida, 

nem por isso deixa a biologia de estudar todos os 
seres vivos. 

 
(C) Não se ocupa a biologia em explicar a origem mes-

ma da  vida, mas em estudar todos os seres vivos. 
 
(D) A biologia não explica a origem mesma da vida, haja 

visto que nisto nem se empenhe, mas a estudar to-
dos os seres vivos. 

 
(E) Mesmo que não se atendo à origem da vida em si, 

todos os seres vivos são estudados pela biologia. 
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40. São exemplos de uma mesma função sintática os elemen-
tos sublinhados em: 

 
(A) A biologia estuda todos os seres vivos e não explica 

a origem mesma da vida (...) 
 
(B) Ainda outro dia manifestava eu a convicção de que 

Beethoven é infinitamente superior a uma tartaru- 
ga (...) 

 
(C) Ao fim da discussão, parecíamos empatados (...) 
 
(D) Para não perder em definitivo a autoridade, sugeri 

ainda que o vinho que eu lhe oferecera (...) 
 
(E) O vinho (...) propiciava um deleite físico e espiritual 

de que seria incapaz uma borboleta. 
_________________________________________________________ 
 

Atenção:  As questões de números 41 a 46 referem-se ao tex-
to que segue. 

 

Perversão da Aufklärung* 
 

Os países da América Latina realizaram a sua indepen-

dência política sob o influxo da Ilustração. Os seus promotores 

assumiram alguns princípios desta, que atuaram como fator de 

unidade dentro da grande diversidade das culturas existentes 

entre o México e a Terra do Fogo. Um desses princípios pode 

ser expresso por meio das seguintes proposições: 1) o saber trará 

a felicidade dos povos; 2) este saber é aquele que veio da Euro-

pa, trazido pelo colonizador; 3) os detentores deste saber for-

mam uma elite que deve orientar o destino das jovens nações. 

A principal conseqüência foi a idéia de que o saber seria 

difundido entre todos, a partir das luzes de uns poucos. Esta era a 

missão das elites, como se elas dissessem: “Devemos possuir os 

instrumentos do poder, porque sabemos, e como sabemos, leva-

remos os outros ao saber, que é a felicidade. Confiem em nós.” 

Mas essas convicções e atitudes de cunho acentuada-

mente ideológico tiveram, ao contrário, a conseqüência de fe-

char e restringir a iniciação na cultura intelectual, bem como o 

seu uso social e político. De ideal ilustrado, teoricamente 

universal e altruísta, ele se tornou em boa parte um saber de 

classe e de grupo, um instrumento de dominação que serviu por 

sua vez para segregar o povo e mantê-lo em condição inferior 

pela privação do saber. 

(Antonio Candido, Textos de intervenção) 
 

* Aufklärung: termo alemão que designa a Ilustração, movimento inte-
lectual do século XVIII, caracterizado pela centralidade do conhe-
cimento racional e da idéia de progresso. 

41. Considerando-se o sentido geral do texto, a expressão 
que lhe serve de título − Perversão da Aufklärung − refe-
re-se, precisamente, à 

 
(A) motivação perversa dos princípios filosóficos adota-

dos e divulgados pelos mentores da Ilustração. 
 

(B) degeneração dos ideais universalistas da Ilustração 
em instrumento de poder de uma classe particular. 

 

(C) crise política da América Latina que sobreveio aos 
movimentos libertários precocemente deflagrados. 

 

(D) tendência dos filósofos ilustrados de transformarem 
princípios políticos em proposições culturais. 

 

(E) ideologia de um movimento político que se determi-
nou a difundir amplamente os princípios da Ilustra- 
ção. 

_________________________________________________________ 
 

42. Atente para as seguintes afirmações: 
 

 I. No primeiro parágrafo, as proposições enumeradas 
dão especificidade a um dos princípios da Ilustra-
ção. 

 

 II. Ao interpretar a missão das elites, o autor do texto 
faz ver que elas já se reconheciam como detento-
ras de um saber e de um poder. 

 

 III. O alegado altruísmo dos princípios ilustrados veio a 
dar, de fato, na submissão política e cultural das 
classes populares. 

 

Em relação ao texto, está correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e III. 
 
(B) I e II, somente. 
 
(C) I e III, somente. 
 
(D) II e III, somente. 
 
(E) II, somente. 

_________________________________________________________ 
 

43. Os elementos sublinhados em 
 

(A) Os seus promotores assumiram alguns princípios 
desta (...) referem-se, ambos, ao termo Ilustração. 

 

(B) (...)  atuaram como fator de unidade dentro da gran-
de diversidade das culturas (...) são empregados 
com significação equivalente. 

 

(C) (...)  porque sabemos, e como sabemos, levaremos 
os outros ao saber (...) são, respectivamente, exem-
plos de transitividade e intransitividade verbal. 

 

(D) De ideal ilustrado, teoricamente universal e altruísta 
(...) mantêm entre si uma relação antitética. 

 

(E) (...) segregar o povo e mantê-lo em condição inferior 
(...) exprimem ações consecutivas. 
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44. Está plenamente adequada a pontuação do seguinte co-
mentário sobre o texto: 

 
(A) Antonio Candido, um crítico que não despreza os 

ideais ilustrados lamenta que estes sejam tomados, 
para justificar a predominância de uma classe. 

 
(B) O amplamente difundido conceito de elite, vem to-

mando, como se sabe, as mais diferentes acepções 
dependendo de quem o utiliza. 

 
(C) A Ilustração – esse movimento que tantas conse-

qüências acarretou, é ainda hoje, inspiradora de 
ideais e álibi para a dominação política. 

 
(D) Princípios altruístas são, obviamente, louváveis; a 

questão é que podem ser invocados, aqui e ali, para 
dissimular operações abomináveis. 

 
(E) As grandes instituições culturais – em plena moder-

nidade – promovem os ideais ilustrados: mas agem 
como sempre agiram em função do poder. 

_________________________________________________________ 
 

45. As proposições discriminadas no primeiro parágrafo estão 
reunidas, de forma sintética, correta e coerente, no se-
guinte período: 

 
(A) Os detentores do saber europeu, que implica na feli-

cidade dos povos, constituem uma elite a quem cabe 
destinar positivamente às jovens nações. 

 
(B) Aos detentores do saber trazido da Europa para 

proporcionar felicidade aos povos cabe encaminhar 
as jovens nações ao seu melhor destino. 

 
(C) Para orientar as jovens nações, o saber das elites 

torna-se imprescindível enquanto meio de acarretar 
a felicidade ao destino destes povos. 

 
(D) Vindo da Europa com o colonizador, o saber das eli-

tes constitue um instrumento para dirimir o feliz 
destino dos povos das jovens nações. 

 
(E) Que as elites desse saber que traz a felicidade dos 

povos, saibam valer-se do legado europeu no sen-
tido de imprimir um destino às jovens nações. 

_________________________________________________________ 
 

46. Está adequada a correlação entre tempos e modos ver-
bais na frase: 

 
(A) Uma vez disseminada a idéia de que o saber traz a 

felicidade aos povos, as elites não haviam hesitado 
em manipular o poder. 

 
(B) Os ideais que prosperaram na Ilustração haveriam 

de ser utilizados para que os povos da América 
Latina tivessem alcançado sua independência. 

 
(C) Alguns princípios da Ilustração foram assumidos no 

processo político que tornou independentes países 
que viviam diferentes experiências culturais. 

 
(D) Cultivando promessas que não tencionavam cum-

prir, as elites passariam a deter o poder do qual o 
povo será afastado. 

 
(E) Embora fossem altruístas os ideais ilustrados, as 

elites manipularam-nos para que o povo não tenha 
tido acesso ao saber e ao poder. 

 
LEGISLAÇÃO 

 
47. Considerando os limites e restrições aos direitos funda-

mentais, analise: 
 
 I. Restrição consistente em limitações não previstas 

expressamente no texto constitucional, a exemplo 
de situações relacionadas ao direito de greve, cujo 
estabelecimento é reconhecido como legítimo em 
razão da necessidade da resolução de conflitos de 
direitos e bens.  

 
 II. Restrição a direito fundamental, a exemplo do sigilo 

de correspondência e comunicações, quando a 
Constituição, além de exigir que a restrição seja 
prevista em lei, estabelece também, as condições 
ou os fins que devem ser seguidos pela norma legal 
restritiva.  

 
 Referidas restrições denominam-se na doutrina, respecti-

vamente, de 
 

(A) imanente e legais qualificadas. 
(B) indiretas e legais simples.  
(C) imediatas e legais qualificadas.  
(D) legais simples e imanentes.  
(E) implícitas e diretas. 

_________________________________________________________ 
 

48. No que diz respeito à anulação e à revogação do ato 
administrativo, é correto afirmar: 

 
(A) Anulação é a declaração de invalidação de um ato 

administrativo ilegítimo ou ilegal, feita pela própria 
Administração ou pelo Poder Judiciário. 

 
(B) Em regra, a anulação do ato jurídico produz efeitos a 

partir da sua declaração, não retroagindo os seus 
efeitos. 

 
(C) O prazo para a Administração invalidar seus próprios 

atos, salvo se expressamente previsto em norma 
legal, é de três anos. 

 
(D) A Administração não pode revogar ato administrativo 

por conveniência ou oportunidade. 
 
(E) A revogação do ato administrativo opera efeitos ex 

tunc. 
_________________________________________________________ 
 

49. Sobre as licitações para execução de obras e para a 
prestação de serviços é correto afirmar que, 

 
(A) as obras e os serviços poderão ser licitados mesmo 

quando não houver projeto básico aprovado, o qual 
deverá ser apresentado antes da assinatura do 
contrato. 

 
(B) é permitida a inclusão, no objeto da licitação, de 

fornecimento de materiais e serviços sem previsão 
de quantidades. 

 
(C) será computado como valor da obra ou serviço, para 

fins de julgamento das propostas de preços, a atua-
lização monetária das obrigações de pagamento, 
desde a data final de cada período de aferição até a 
do respectivo pagamento. 

 
(D) dentre outros requisitos, devem obedecer à se-

guinte seqüência: projeto básico; projeto executivo e 
execução das obras e serviços. 

 
(E) as obras e os serviços somente poderão ser licitados 

quando houver previsão de recursos orçamentários 
que assegurem o pagamento das obrigações até o 
final do contrato, mesmo que ultrapasse o exercício 
no qual está sendo licitado. 
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50. Quanto ao cumprimento das normas da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, é certo que o controle externo será 
exercido pelo 

 
(A) Ministério do Planejamento, com o auxílio do 

Ministério Público. 
 
(B) Poder Judiciário, exclusivamente. 
 
(C) Ministério Público com o auxílio do Poder Judiciário. 
 
(D) Ministério da Fazenda, exclusivamente. 
 
(E) Poder Legislativo diretamente ou com o auxílio dos 

Tribunais de Contas. 
_________________________________________________________ 
 

51. Em relação ao procedimento administrativo e ao processo 
judicial na Lei de Improbidade Administrativa, é 
INCORRETO afirmar: 

 
(A) No processo judicial são vedadas transações, 

acordos e conciliações. 
 
(B) A representação visando à instauração de proce-

dimento administrativo para apurar a prática de ato 
de improbidade deve conter, dentre outros 
requisitos, a qualificação do representante. 

 
(C) As associações legalmente constituídas têm legitimi-

dade para iniciar o processo judicial decorrente de 
ato de improbidade. 

 
(D) O Ministério Público, ou o Tribunal ou Conselho de 

Contas, tendo conhecimento do procedimento admi-
nistrativo, poderá designar representante para 
acompanhá-lo. 

 
(E) No caso de a ação judicial ter sido proposta pelo 

Ministério Público, a pessoa jurídica interessada 
pode habilitar-se como litisconsorte. 

_________________________________________________________ 
 

52. Determinar as medidas necessárias à verificação da inca-
pacidade física, mental ou moral dos membros e servido-
res do Ministério Público, bem como a instauração de sin-
dicância ou processo administrativo para apurar as faltas 
funcionais dos servidores do Ministério Público, incluem-
se na competência do 

 
(A) Corregedor-Geral do Ministério Público. 
 
(B) Procurador-Geral de Justiça. 
 
(C) Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Insti-

tucionais. 
 
(D) Conselho Superior do Ministério Público. 
 
(E) Colégio de Procuradores de Justiça. 

_________________________________________________________ 
 

53. O funcionário público que solicita quantia em dinheiro para 
aprovar candidato a obtenção de carteira de motorista, 
comete crime de 

 
(A) concussão. 
 
(B) peculato. 
 
(C) corrupção passiva. 
 
(D) prevaricação. 
 
(E) corrupção ativa. 

 
INFORMÁTICA 

 
54. A modificação geral do símbolo de moeda de R$ para $, 

por exemplo, é feita na edição doméstica do Windows XP 
a partir do acesso ao Painel de controle no modo de 
exibição clássico e, neste, a partir de 

 
(A) Opções regionais e de idioma. 
 

(B) Opções de acessibilidade. 
 

(C) Opções de pasta. 
 

(D) Sistema. 
 

(E) Ferramentas administrativas. 
_________________________________________________________ 
 

55. Na edição doméstica do Windows XP, estando na área de 
trabalho, a modificação dos Temas das Propriedades de 
Vídeo pode ser feita 

 
(A) clicando-se uma vez com o botão direito do mouse 

sobre essa área e, depois, em Propriedades. 
 
 
(B) clicando-se duas vezes com o botão esquerdo do 

mouse na Barra de tarefas e menu Iniciar. 
 
 
(C) clicando-se duas vezes com o botão direito do 

mouse na Barra de ferramentas. 
 
 
(D) clicando-se duas vezes com o botão esquerdo do 

mouse na Barra de rolagem. 
 
 
(E) clicando-se duas vezes com o botão esquerdo do 

mouse sobre essa área e, depois, em Propriedades. 
_________________________________________________________ 
 

56. No Word XP caso seja solicitada a totalização simples de 
uma coluna contendo valores em uma tabela 

 
(A) deve-se necessariamente fazer o processo no Excel 

e depois copiar o resultado no Word. 
 
 
(B) é possível fazê-lo mediante o uso da opção Fórmula 

no menu Tabela.  
 
 
(C) a forma mais fácil de fazê-lo é usar a opção Total do 

menu Editar. 
 
 
(D) existem duas formas de fazê-lo pelo menu Tabela: 

opção Total ou opção Somar. 
 
 
(E) existe só uma forma de fazê-lo pelo menu Tabela 

que é a opção Total. 
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57. No Excel XP, caso seja solicitado a inscrição do nome de 
uma coluna na diagonal, por questões de dimensão, isso 

 
(A) não pode ser feito, devendo-se usar, após escolher 

Formatar Células na guia "Alinhamento", a opção 
“Retorno automático de texto” para quebrá-lo em 
mais de uma linha. 

 
(B) não pode ser feito, devendo-se usar, após escolher 

Formatar Células na guia "Alinhamento", a opção 
“Reduzir para ajustar” para fazê-lo caber na célula. 

 
(C) pode ser feito pelo Alinhamento na guia “Fonte” após 

escolher Formatar Células. 
 
(D) pode ser feito pela Orientação na guia “Alinhamento” 

após escolher Formatar Células. 
 
(E) deve ser feito no PowerPoint e depois transcrito para 

o Excel. 
_________________________________________________________ 
 

58. No PowerPoint XP para inserir um Botão de ação de Início 
em um slide 

 
(A) o melhor caminho a ser feito é escolher o menu 

Editar e depois a opção Colar botão. 
 
(B) deve-se primeiramente acionar o menu 

Ferramentas. 
 
(C) o melhor caminho a ser feito é escolher o menu 

Inserir e depois a opção Figura botão. 
 
(D) o melhor caminho a ser feito é escolher o menu 

Formatar e depois Layout de slide. 
 
(E) deve-se primeiramente acionar o menu 

Apresentações. 
_________________________________________________________ 
 

59. Dentre os comandos comuns de cliente FTP disponíveis 
ao usuário, a anexação do conteúdo de um arquivo local 
em um arquivo do host remoto é feita por 

 
(A) put/send. 
 
(B) prompt. 
 
(C) append. 
 
(D) mput. 
 
(E) mkdir. 

_________________________________________________________ 
 

60. O programa normalmente recebido em e-mail na forma de 
cartão virtual, álbum de fotos, protetor de tela, jogo etc., 
que além de executar funções para as quais foi 
aparentemente projetado, também executa outras funções 
normalmente maliciosas e sem o conhecimento do 
usuário, é denominado 

 
(A) Hoax. 
 
(B) Worm. 
 
(C) Spam. 
 
(D) Cavalo de Tróia. 
 
(E) Pin. 
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