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2 TRT4R-Conhecimentos Básicos1 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 
Português 

 
Atenção: As questões de números 1 a 12 referem-se ao texto 

que segue. 
 

Janelas quebradas 
 

A deterioração da paisagem urbana é lida como au-

sência dos poderes públicos, portanto enfraquece os controles 

impostos pela comunidade, aumenta a insegurança e convida à 

prática de crimes. Essa tese, defendida pela primeira vez em 

1982 pelos americanos James Wilson e George Kelling, re-

cebeu o nome de “teoria das janelas quebradas”. Segundo ela, 

a presença de lixo nas ruas e de grafite sujo nas paredes 

provoca mais desordem, induz ao vandalismo e aos pequenos 

crimes. Com base nessas ideias, a cidade de Nova York iniciou, 

nos anos 1990, uma campanha para remover os grafites do 

metrô, que resultou numa diminuição dos crimes realizados em 

suas dependências.  

O sucesso da iniciativa serviu de base para a política de 

“tolerância zero” posta em prática a seguir. Medidas semelhan-

tes foram adotadas em diversas cidades dos Estados Unidos, 

da Inglaterra, da Holanda, da Indonésia e da África do Sul. Mas, 

apesar da popularidade, a teoria das janelas quebrada gerou 

controvérsias nos meios acadêmicos, por falta de dados em-

píricos capazes de comprová-la. 

Mas houve, sim, alguns experimentos bem sucedidos. 

Na Holanda, um deles foi conduzido numa área de compras da 

cidade de Groningen. Para simular ordem, os pesquisadores 

limparam a área e colocaram um aviso bem visível de que era 

proibido grafitar. Para a desordem, grafitaram as paredes da 

mesma área, apesar do aviso para não fazê-lo. A grafitagem 

constava apenas de rabiscos mal feitos, para evitar confusão 

com arte. Em ambas as situações, penduraram um panfleto 

inútil nos guidões de bicicletas, de modo que precisasse ser 

retirado pelo ciclista antes de partir. Não havia lixeiras no local. 

Na situação ordeira, sem grafite, 77% dos ciclistas levaram o 

panfleto embora. Na presença do grafite, apenas 31% o 

fizeram, os demais jogaram-no no chão. 

Em outra experiência holandesa, foi colocado, numa 

caixa de correio da rua, um envelope parcialmente preso à boca 

da caixa (como se tivesse deixado de cair para dentro dela) com 

uma nota de 5 em seu interior, em local bem visível para os 

transeuntes. Na situação ordeira, a caixa estava sem grafite e 

sem lixo em volta; na situação de desordem, a caixa estava 

grafitada e com lixo em redor. Dos transeuntes que passaram 

diante da caixa limpa, 13% furtaram o dinheiro. Esse número 

aumentou para 27% quando havia grafite e sujeira. A men-

sagem é clara: desordem e sujeira nas ruas mais do que 

duplicam o número de pessoas que praticam contravenções ou 

pequenos crimes no espaço público. 

(Adaptado de Drauzio Varella, Folha de S. Paulo , 18/07/2009) 

1. De acordo com o contexto, deve-se entender que a “teoria 
das janelas quebradas” sustenta a tese de que 

 
(A) o espaço público deve ser administrado a partir de 

iniciativas dos cidadãos. 
 
(B) a concentração urbana é fator determinante para os 

serviços dos poderes públicos. 
 
(C) a atitude dos indivíduos é influenciada pela ação ou 

omissão dos poderes públicos. 
 
(D) a deterioração do espaço público decorre da ação 

irresponsável da maioria dos cidadãos. 
 
(E) a iniciativa dos cidadãos é determinante para a for-

mulação de políticas públicas. 
_________________________________________________________ 
 

2. Deve-se deduzir que a expressão janelas quebradas 
aponta para um fenômeno típico dos espaços urbanos 
indiciados, também, pela expressão 

 
(A) aviso bem visível. 
 
(B) situação ordeira. 
 
(C) caixa de correio da rua. 
 
(D) lixo em redor. 
 
(E) envelope parcialmente preso. 

_________________________________________________________ 
 

3. Atente para as seguintes afirmações: 
 
 I. O relato das duas experiências ocorridas na Ho-

landa fornece sérios fundamentos para que se re-
chace a “teoria das janelas quebradas”. 

 
 II. A tese defendida pelos americanos James Wilson e 

George Kelling encontra sustentação na remoção 
dos grafites do metrô de Nova York. 

 
 III. A rejeição dos meios acadêmicos à “tese das ja-

nelas quebradas” deveu-se à frágil sistematização 
teórica dos experimentos holandeses. 

 
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. 

_________________________________________________________ 
 

4. Entre as situações referidas como de ordem ou de de-
sordem, verifica-se uma relação de 

 
(A) franca oposição, caracterizada pelos tipos de indi-

víduos que são incitados a delas participarem. 
 
(B) franca oposição, caracterizada pelos elementos físi-

cos que qualificam os espaços. 
 
(C) complementaridade, dado que se aplicam a indi-

víduos de índoles semelhantes. 
 
(D) complementaridade, visto que a qualidade do 

espaço urbano real não encontra gradações entre 
uma e outra. 

 
(E) subordinação, pois é a existência da segunda situa-

ção que determina a da primeira. 
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5. Do relato do experimento realizado em Groningen (3o. pa-
rágrafo), deve-se deduzir que 

 
(A) os rabiscos mal feitos funcionaram como índices de 

desordem. 
 
(B) a maior parte dos ciclistas na situação desordeira 

interessou-se pelo que dizia o panfleto. 
 
(C) há muita gente que considera artísticos os grafites 

mal rabiscados. 
 
(D) a existência ou não de lixeiras foi a variável mais 

relevante. 
 
(E) nem mesmo os avisos bem visíveis impedem a ação 

dos grafiteiros. 
_________________________________________________________ 
 

6. Com base no relato da segunda experiência holandesa  
(4o parágrafo), comprova-se que há uma relação causal 
entre 

 
(A) palavras grafitadas e eficácia das caixas de correio. 
 
(B) qualidade do meio urbano e comportamento moral. 
 
(C) dinheiro exposto e criminalidade urbana. 
 
(D) aumento da segurança e índice de criminalidade. 
 
(E) incitamento ao furto e situação ordeira. 

_________________________________________________________ 
 

7. Considerando-se o contexto, está INCORRETA a tradução 
de sentido do segmento sublinhado em: 

 
(A) a deterioração da paisagem urbana é lida como 

ausência dos poderes públicos = é interpretada co-
mo omissão  

 
(B) convida à prática de crimes = estimula a 
 
(C) induz ao vandalismo = acomete com 
 
(D) constava apenas de rabiscos mal feitos = constituía-

se tão somente 
 
(E) Na situação ordeira, apenas 31% o fizeram = leva-

ram o panfleto embora. 
_________________________________________________________ 
 

8. As normas de concordância verbal estão plenamente 
observadas na frase: 

 
(A) Sem o concurso do poder público não se implanta 

políticas de segurança e não se impede a deterio-
ração do espaço urbano. 

 
(B) Não deixaram de haver experimentos bem sucedi-

dos, apesar de a comunidade acadêmica ter acusa-
do falta de comprovação da teoria. 

 
(C) Logo se verificaram que medidas semelhantes foram 

tomadas por outros países, como a Inglaterra, a Ho-
landa e a África do Sul. 

 
(D) O que se conclui das experiências relatadas é que 

cabe aos poderes públicos tomar iniciativas que nos 
levem a respeitar o espaço urbano. 

 
(E) O fato de haver desordem e sujeira no espaço ur-

bano acabam por incitar o cidadão a reagir como um 
contraventor ou pequeno criminoso. 

9. Está inteiramente clara e correta a redação  do seguinte 
comentário sobre o texto: 

 
(A) Drauzio Varella, a par de ser um médico compe-

tente, é um ótimo cronista e um cidadão preocupado 
com a qualidade do espaço urbano. 

 

(B) Há quem admire os grafites, embora os artísticos 
sejam difíceis de separar dos rabiscos que sujam as 
paredes, aonde se degrada o espaço público. 

 

(C) Pelo que afirma o texto se deduzem que as situa-
ções de ordem e desordem concitam a todos a agir 
de forma algo semelhante, espelhando-as. 

 

(D) Nossas cidades ostentam, cada vez mais, a presen-
ça de grafites e outros elementos cuja degradação 
do espaço público é mais que visível. 

 

(E) Os índices percentuais conclamados no texto não 
deixam dúvida diante da desagregação, associado à 
falta de controle e higiene do espaço urbano. 

_________________________________________________________ 
 

10. Todas as formas verbais estão corretamente flexionadas 
na frase: 

 
(A) O progresso que não advir de boas políticas públicas 

dificilmente advirá de iniciativas meramente indivi-
duais. 

 

(B) Já se comprovou que não constitue boa prática polí-
tica permitir que o espaço público seja degradado. 

 

(C) Se ao poder público não convir enfrentar a ação de 
contraventores, que aja de modo a não favorecê-la. 

 

(D) Se alguém se deter diante de uma caixa de correio 
toda grafitada, talvez hesite em deixar nela sua cor-
respondência. 

 

(E) O que a nós couber fazer para dignificar o espaço 
público, façamo-lo, sem qualquer hesitação. 

_________________________________________________________ 
 

11. Atente para as seguintes frases: 
 
 I. As omissões do poder público levam, quase sem-

pre, a ações que degradam o cenário urbano. 
 
 II. Não fosse a vigilância dos cidadãos, atentos à con-

servação do espaço público, o cenário urbano esta-
ria ainda mais degradado. 

 
 III. Nas duas experiências holandesas, relatadas no 

texto, verificou-se clara conexão entre ação pública 
e reação popular. 

 
A supressão das vírgulas altera o sentido do que está 
SOMENTE em 

 
(A) I. 
 

(B) II. 
 

(C) III. 
 

(D) I e II. 
 

(E) II e III. 
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12. NÃO admite transposição para a voz passiva a forma 
verbal da seguinte frase: 

 
(A) Mas houve, sim, alguns experimentos bem 

sucedidos. 
 
(B) (...) a presença de lixo nas ruas (...) provoca mais 

desordem. 
 
(C) (...) a teoria das janelas quebradas gerou contro-

vérsias (...) 
 
(D) (...) penduraram um panfleto inútil  nos guidões de 

bicicletas (...) 
 
(E) Dos transeuntes , (...) 13% furtaram o dinheiro. 

_________________________________________________________ 
 

Atenção: As questões de números 13 a 20 referem-se ao 
texto seguinte. 

 
 

Velocidade das imagens 

 
Quem folheia um daqueles velhos álbuns de fotografias 

logo nota que as pessoas fotografadas prepararam-se longa-

mente para o registro solene. As roupas são formais, os corpos 

alinham-se em simetria, os rostos adotam uma expressão si-

suda. Cada foto corporifica um evento especial, grava um mo-

mento que aspira à eternidade. Parece querer garantir a imor-

talidade dos fotografados. Dificilmente alguém ri nessas fotos: 

sobra gravidade, cerimônia, ou mesmo uma vaga melancolia. 

Nada mais opostos a esse pretendido congelamento do 

tempo do que a velocidade, o improviso e a multiplicação das 

fotos de hoje, tiradas por meio de celulares. Todo mundo foto-

grafa tudo, vê o resultado, apaga fotos, tira outras, apaga, torna 

a tirar. Intermináveis álbuns virtuais desaparecem a um toque 

de dedo, e as pouquíssimas fotografias eventualmente salvas 

testemunham não a severa imortalidade dos antigos, mas a 

brincadeira instantânea dos modernos. As imagens não são fei-

tas para durar, mas para brilhar por segundos na minúscula tela  

e desaparecer para sempre. 

Cada época tem sua própria concepção de tempo e sua 

própria forma de interpretá-lo em imagens. É curioso como em 

nossa época, caracterizada pela profusão e velocidade das 

imagens, estas se apresentem num torvelinho temporal que as 

trata sem qualquer respeito. É como se a facilidade contem-

porânea de produção e difusão de imagens também levasse a 

crer que nenhuma delas merece durar mais que uma rápida 

aparição. 

(Bernardo Coutinho, inédito) 

13. Expressa uma contradição interna a seguinte frase: 
 

(A) (...) as pessoas fotografadas prepararam-se longa-
mente para o registro solene. 

 
(B) (...) Cada época tem sua própria concepção de tem-

po e sua própria forma de interpretá-lo em imagens. 
 
(C) Intermináveis álbuns virtuais desaparecem a um to-

que de dedo. 
 
(D) Dificilmente alguém ri nessas fotos: sobra gravidade, 

cerimônia (...) 
 
(E) Todo mundo fotografa tudo, vê o resultado, apaga 

fotos (...) 
_________________________________________________________ 
 

14. Atente para as seguintes afirmações: 
 
 I. A melancolia é uma característica dos tempos an-

tigos, por isso ganha tanto destaque nos velhos 
álbuns de fotografias. 

 
 II. A facilidade com que se tiram fotos em nossa épo-

ca contrapõe-se à formalidade que caracterizava as 
antigas sessões de fotografia. 

 
 III. Os registros fotográficos não valem apenas pelas 

imagens que expõem, mas pelo modo como eles as 
interpretam em cada época. 

 
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. 

_________________________________________________________ 
 

15. Considerando-se o contexto, traduz-se corretamente o 
sentido de um segmento em: 

 
(A) alinham-se em simetria = perfilam em perspectiva. 
 
(B) uma expressão sisuda = uma fisionomia circuns-

pecta. 
 
(C) pretendido congelamento do tempo = suposta inser-

ção temporal. 
 
(D) num torvelinho temporal = num fragmento do tempo. 
 
(E) profusão e velocidade das imagens = dispersão e 

ritmo figurativo. 
_________________________________________________________ 
 

16. O verbo entre parênteses deverá flexionar-se numa forma 
do plural  para preencher corretamente a lacuna da frase:  

 
(A) Ainda em nossos dias ...... (parecer ) transpirar 

daqueles velhos álbuns de fotografias um aflitivo 
anseio de perenidade. 

 
(B) Não se ...... (esboçar ) nas fisionomias graves dos 

cerimoniosos retratados qualquer vestígio de sorriso. 
 
(C) À esmagadora maioria das fotos ...... (caber ) o des-

tino de um rápido e definitivo esquecimento. 
 
(D) O que mais ...... (divertir ) os milhões de fotógrafos 

amadores é a facilidade de produção e exclusão de 
fotos. 

 
(E) ...... (despontar ) em cada época não apenas novi-

dades técnicas, mas novos modos de compreensão 
do mundo. 
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17. Está adequada a correlação entre os tempos e os modos 
verbais na frase: 

 
(A) Bastaria um toque de dedo e os intermináveis álbuns 

virtuais desaparecessem por completo. 
 
 
(B) Quem viesse a folhear um desses velhos álbuns não 

deixaria de notar a atitude cerimoniosa dos fotogra-
fados. 

 
 
(C) Dada a cerimônia que caracterizava os antigos re-

gistros fotográficos, não se encontraria quem esteja 
rindo naquelas fotos. 

 
 
(D) As imagens de hoje não seriam produzidas para per-

manecer, uma vez que fossem apagadas tão logo 
alguém as registrar. 

 
 
(E) É estranha a sensação que nos invade quando 

folheemos um velho álbum de fotos, cujas imagens 
pareceriam vir de outro universo. 

_________________________________________________________ 
 

18. Está correto o emprego do elemento sublinhado na frase: 
 

(A) Há, nas velhas fotos dos álbuns amarelados, perso-
nagens que a identidade permanece misteriosa. 

 
 
(B) Antigamente tratava-se com reverência as fotos de 

que se costumava organizar em belos álbuns. 
 
 
(C) Fotografar é hoje uma brincadeira, pela qual se 

entretêm milhões de pessoas, em todos os lugares. 
 
 
(D) Quase todo mundo tira fotos, mas a arte da foto-

grafia ainda se circunscreve aos que de fato são 
talentosos. 

 
 
(E) A produção e difusão de imagens constituem ope-

rações em que hoje todos têm fácil acesso. 
_________________________________________________________ 
 

19. É preciso corrigir , em nível estrutural, a redação da 
seguinte frase: 

 
(A) Tem-se uma sensação de vaga melancolia que nos 

costuma passar a gravidade daquelas velhas fotos 
amareladas. 

 
 
(B) A gravidade das pessoas fotografadas dá-nos a im-

pressão de que se encontram tomadas pela melan-
colia. 

 
 
(C) Folhear os velhos álbuns de fotografias é uma 

experiência que nos dá a sensação de estarmos 
viajando no tempo. 

 
 
(D) Um forte sentimento de melancolia pode tomar conta 

de nós, se folhearmos os antigos álbuns de foto-
grafias. 

 
 
(E) Quem não gosta de mergulhar no passado deve 

poupar-se de folhear esses velhos e melancólicos 
álbuns de fotografias. 

20. Quem não gosta de fotos antigas, não busque essas fotos 
nos velhos álbuns, nesses velhos álbuns nos quais nossos 
avós colecionavam aquelas fotos com todo o amor. 

 
Evitam-se as viciosas repetições do texto acima substi-
tuindo-se os elementos sublinhados, na ordem dada, por: 

 
(A) busque a elas  - em cujos - colecionavam as mes-

mas 
 
 
(B) as busque - aonde - as colecionavam 
 
 
(C) lhes busque - nos quais - colecionavam-lhes 
 
 
(D) busque a elas  - onde - lhes colecionavam 
 
 
(E) as busque - em que - as colecionavam 

_________________________________________________________ 
 

Legislação 
 

Atenção: Para responder às questões de números 21 a 29, 
considere o disposto na Lei no 8.112/90. 

 
21. É elemento estranho aos requisitos básicos para inves-

tidura em cargo público 
 

(A) o status de brasileiro nato. 
 
 
(B) a quitação com as obrigações militares e eleitorais. 
 
 
(C) nível de escolaridade exigido para o exercício do 

cargo. 
 
 
(D) a idade mínima de dezoito anos. 
 
 
(E) aptidão física e mental. 

_________________________________________________________ 
 

22. Um concurso público é realizado para o provimento de 
30 vagas. São aprovados 40 candidatos e imediatamente 
20 são nomeados. A validade original do concurso é de 
2 anos. Passados esses 2 anos, a validade do concurso é 
prorrogada por mais 2 anos, conforme previsto no edital. 
Todavia, antes de encerrados esses outros 2 anos, novo 
concurso é aberto para o preenchimento das vagas rema-
nescentes, argumentando a Administração que o prazo de 
validade original do concurso já se expirara e que já está 
defasada a comprovação de capacitação dos candidatos 
anteriormente aprovados. Nessa situação, é ilegal a 

 
(A) convocação de um concurso com validade original 

de 2 anos. 
 
 
(B) nomeação de aprovados em número menor que o 

de vagas. 
 
 
(C) abertura do novo concurso. 
 
 
(D) aprovação de candidatos em número maior que o de 

vagas. 
 
 
(E) convocação de um concurso com validade pror-

rogável. 
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23. A investidura do servidor em cargo de atribuições e res-
ponsabilidades compatíveis com a limitação que tenha so-
frido em sua capacidade física ou mental verificada em 
inspeção médica diz-se 

 
(A) readaptação. 
 
(B) reversão. 
 
(C) reintegração. 
 
(D) recondução. 
 
(E) afastamento. 

_________________________________________________________ 
 

24. NÃO é causa de vacância do cargo público a 
 

(A) exoneração. 
 
(B) demissão. 
 
(C) promoção. 
 
(D) aposentadoria. 
 
(E) nomeação. 

_________________________________________________________ 
 

25. Em matéria de faltas do servidor público ao serviço e dos 
respectivos reflexos em sua remuneração, considere as 
seguintes afirmações: 

 
 I. o servidor perderá a remuneração do dia em que 

faltar ao serviço, sem motivo justificado. 
 
 II. o servidor perderá a parcela de remuneração diária, 

proporcional aos atrasos e saídas antecipadas, sal-
vo na hipótese de compensação de horário, até o 
mês subsequente ao da ocorrência, a ser estabe-
lecida pela chefia imediata. 

 
 III. as faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou 

de força maior poderão ser compensadas a critério 
da chefia imediata, sendo assim consideradas co-
mo efetivo exercício. 

 
É correto o que se afirma em 

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

_________________________________________________________ 
 

26. A espécie de indenização que se destina a compensar as 
despesas de instalação do servidor que, no interesse do 
serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mu-
dança de domicílio em caráter permanente é dita 

 
(A) diária. 
 
(B) ajuda de custo. 
 
(C) indenização de transporte. 
 
(D) adicional pela prestação de serviço extraordinário. 
 
(E) gratificação por encargo de concurso. 

27. NÃO caracteriza conduta proibida ao servidor público 
 

(A) recusar fé a documentos públicos. 
 
(B) aceitar comissão, emprego ou pensão de estado 

estrangeiro. 
 
(C) promover manifestação de apreço ou desapreço no 

recinto da repartição. 
 
(D) cometer a outro servidor atribuições estranhas ao 

cargo que ocupa, em situações de emergência e 
transitórias. 

 
(E) participar de gerência ou administração de socie-

dade privada, personificada ou não personificada, 
exercer o comércio, exceto na qualidade de acio-
nista, cotista ou comanditário. 

_________________________________________________________ 
 

28. Caso um servidor público pratique um ato que simulta-
neamente possa caracterizar ilícito civil, penal e admi-
nistrativo, 

 
(A) é possível que venha a sofrer cumulativamente san-

ções dessas três esferas de responsabilização. 
 
(B) a sanção penal absorve a civil e a administrativa, 

podendo aplicar-se somente a primeira. 
 
(C) a sanção civil absorve a penal e a administrativa, 

podendo aplicar-se somente a primeira. 
 
(D) a sanção administrativa absorve a civil e a penal, 

podendo aplicar-se somente a primeira. 
 
(E) a sanção penal absorve a civil, mas não a admi-

nistrativa, que pode ser aplicada cumulativamente 
com a primeira. 

_________________________________________________________ 
 

29. O servidor público estará sujeito a multa, como decor-
rência da prática de infração disciplinar,  

 
(A) nas mesmas situações em que estiver sujeito a 

advertência, cumulando-se essas duas penalidades. 
 
(B) nas mesmas situações em que estiver sujeito a 

demissão, sendo esta substituída pela multa. 
 
(C) quando houver conveniência para o serviço, em ca-

so de reincidência das faltas punidas com adver-
tência e de violação das demais proibições que não 
tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão. 

 
(D) nas mesmas situações em que estiver sujeito a 

demissão, cumulando-se essas duas penalidades. 
 
(E) em caso de acumulação ilegal de cargos, empregos 

ou funções públicas. 
_________________________________________________________ 
 

30. Lê-se no art. 2o, parágrafo único, inciso XII, da Lei  
no 9.784/99, que será observada a “impulsão, de ofício, do 
processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos inte-
ressados”. É harmônica com essa ideia a afirmação de que 

 
(A) o processo administrativo oficialmente só pode se 

iniciar mediante solicitação de um cidadão interes-
sado. 

 
(B) no processo administrativo, a Administração pode 

determinar espontaneamente a produção de provas. 
 
(C) no processo administrativo, a Administração só pode 

considerar os argumentos trazidos pelo cidadão in-
teressado. 

 
(D) o processo administrativo deve ser oficialmente jul-

gado por uma autoridade do Poder Judiciário. 
 
(E) se não houver solicitação do cidadão interessado, a 

Administração não pode dar andamento a um pro-
cesso administrativo já iniciado. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31. Quanto ao desenvolvimento infantil normal, segundo as 

teorias de Margaret Mahler, 
 

(A) a fase pré-operatória é caracterizada pelo apareci-
mento das funções simbólicas, pela compreensão de 
relacionamentos e classificações envolvendo o todo 
e as partes, e pela emergência do pensamento 
lógico. 

 

(B) a fase autista normal, que vai do nascimento a 
8 semanas, é caracterizada por um estado de se-
miconsciência e semissonolência. A principal tarefa 
dessa fase é atingir o equilíbrio homeostático com o 
ambiente. 

 

(C) na fase simbiótica normal, que se inicia a partir dos 
6 meses, há uma fraca consciência sobre o respon-
sável por seus cuidados, mas ainda funciona como 
se o bebê e o responsável estivessem em um es-
tado de indiferenciação ou fusão. 

 

(D) na primeira subfase da separação-individualização, 
chamada diferenciação, ocorre o processo de aban-
dono da concha autista, isto é, o desenvolvimento de 
um sensório mais alerta, que reflete maturação 
cognitiva e neurológica. 

 

(E) a fase genital representa o estágio final do desen-
volvimento sexual – começa com a puberdade e a 
capacidade biológica para o orgasmo, mas envolve 
a capacidade para a verdadeira intimidade. 

_________________________________________________________ 
 

32. Com relação à depressão: 
 

(A) Aproximadamente 35% dos pacientes depressivos 
unipolares têm o seu diagnóstico modificado para 
transtorno de humor bipolar ao longo do tempo. É de 
grande relevância clínica o conhecimento de que 
antidepressivos podem precipitar mania em pacien-
tes com aparente depressão unipolar. 

 

(B) A estimulação do nervo vago como tratamento 
coadjuvante para depressões resistentes, apesar de 
aprovada pelo Food and Drugs Administration 
(FDA), até o momento é questionável se exerce 
efeito superior ao placebo ou a outros tratamentos. 

 

(C) Os antidepressivos são mais efetivos no tratamento 
agudo das depressões leves com grandes vanta-
gens e melhor resposta, quando comparados com 
placebo. 

 

(D) As estratégias utilizadas quando um paciente não 
responde ao tratamento com medicamento antide-
pressivo consiste em, sequencialmente, aumento de 
dose, potencialização com tetra-iodotironina, asso-
ciação com psicoterapia, associação de antidepres-
sivos, troca de antidepressivo e eletroconvulso-
terapia. 

 

(E) Na fase de manutenção de um tratamento antide-
pressivo, correspondente aos quatro a oito meses 
que seguem ao tratamento agudo, o objetivo é man-
ter a melhoria obtida, evitando recorrência dentro de 
um mesmo episódio depressivo. 

33. Com relação à Doença de Huntington (DH): 
 

(A) O tratamento da coréia na DH é feito com agonistas 
dopaminérgicos, levando-se em consideração que 
haveria uma hipofunção dopaminérgica, ao menos 
relativa, contribuindo para os movimentos coreifor-
mes. 

 

(B) A característica anatomopatológica mais marcante 
na DH é a degeneração do núcleo subtalâmico, 
acompanhada de perda neuronal evidente no globo 
pálido medial e lateral. 

 

(C) A penetrância na DH, definida como a proporção de 
portadores do gene que realmente vão expressar a 
doença, é de 100%, assumindo que o indivíduo não 
morra precocemente de outras causas. 

 

(D) O início da DH ocorre entre os 25 e 40 anos de ida-
de, podendo, no entanto, apresentar-se mais tarde, 
em casos raros. Caracteriza-se por demência pro-
gressiva, hipertonia muscular e movimento coreifor-
mes bizarros. 

 

(E) Distúrbios de linguagem são comumente encontra-
dos nos pacientes com DH e, em geral, são defeitos 
de nomeação e parafasias. Já as alterações da 
fluência verbal costumam ser incomuns. 

_________________________________________________________ 
 

34. No tratamento da Síndrome Neuroléptica Maligna: 
 

(A) não devem ser utilizados anticolinérgicos, pois po-
dem agravar a hipertermia. 

 

(B) deve-se substituir imediatamente o antipsicótico, 
caso o paciente esteja gravemente psicótico. 

 

(C) os antagonistas dopaminérgicos, como a bromo-
criptina, proporcionam alívio da rigidez e de outros 
sintomas do bloqueio dopaminérgico. 

 

(D) caso seja necessário reintroduzir o antipsicótico, 
aguardar pelo menos três dias após a interrupção. 

 

(E) caso o paciente esteja agitado, a melhor opção é 
aplicar um antipsicótico de baixa potência por via 
intramuscular. 

_________________________________________________________ 
 

35. O inibidor de recaptação da serotonina que pode elevar 
abruptamente as concentrações plasmáticas da lamotri-
gina e que, portanto, deve ser evitado é: 
 

(A) Fluoxetina. 
 

(B) Escitalopram. 
 

(C) Paroxetina. 
 

(D) Fluvoxamina. 
 

(E) Sertralina. 
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36. Segundo o DSM-IV-TR: 
 

(A) O RM (retardo mental) não é necessariamente um 
transtorno vitalício. Indivíduos que tiveram RM leve 
em um momento anterior de suas vidas podem não 
mais apresentar o nível de comprometimento neces-
sário para um diagnóstico de RM. 

 
(B) O RM deve ser diagnosticado em um indivíduo com 

um coeficiente de inteligência inferior a 70, mesmo 
se não houver déficit ou comprometimento importan-
te no funcionamento adaptativo. 

 
(C) O grupo com RM profundo constitui aproximada-

mente 5% dos indivíduos com RM. A maioria dos in-
divíduos com este diagnóstico tem uma doença 
neurológica identificada como responsável por seu 
RM. 

 
(D) O diagnóstico de RM exige que o início do transtorno 

ocorra antes dos 12 anos. O retardo mais grave ten-
de a ser precocemente identificado, ao passo que o 
RM leve, de origem desconhecida, em geral é 
percebido mais tarde. 

 
(E) O grupo com RM moderado corresponde a cerca de 

20% de toda a população com RM. A maioria dos 
indivíduos com este nível de RM adquire habilidades 
de comunicação durante os primeiros anos da 
infância. 

_________________________________________________________ 
 

37. Dentre as medicações abaixo, a que deve ser suspensa 
antes da realização de eletroconvulsoterapia, pelo seu 
potencial de causar delirium pós-ictal prolongado é: 

 
(A) Amitriptilina. 

(B) Lítio. 

(C) Tranilcipromina. 

(D) Quetiapina. 

(E) Imipramina. 

_________________________________________________________ 
 

38. A estrutura cerebral que desempenha papel central no 
circuito do medo implicado no modelo do Transtorno de 
Pânico é 

 
(A) o hipocampo. 

(B) o córtex sensorial. 

(C) o tálamo sensorial. 

(D) a amígdala. 

(E) o hipotálamo. 

_________________________________________________________ 
 

39. Com relação às Síndromes Ligadas à Cultura, de acordo 
com o DSM-IV-TR, assinale aquela que se refere a um 
termo diagnóstico folclórico usado na Índia para referir-se 
a uma ansiedade grave e preocupações hipocondríacas 
associadas com a descarga do sêmen, descoloração es-
branquiçada da urina e sensações de fraqueza e exaus-
tão é: 

 
(A) Dhat. 

(B) Hwa-byung. 

(C) Shen-k´uei. 

(D) Taijin kyofusho. 

(E) Zar. 

40. Com relação aos Transtornos Globais do Desenvolvi-
mento, segundo o DSM-IV-TR,  
(A) o Transtorno de Rett difere do Transtorno Autista na 

proporção entre os sexos e padrões deficitários ca-
racterísticos. O Transtorno de Rett tem sido geral-
mente diagnosticado no sexo feminino, ao passo que 
o Transtorno Autista acomete muito mais frequen-
temente o sexo masculino.  

(B) o Transtorno Autista difere do Transtorno Desinte-
grativo da Infância, que tem um padrão distinto de 
regressão em múltiplas áreas do funcionamento que 
sobrevém a um período de pelo menos 3 anos de 
desenvolvimento normal.  

(C) o Transtorno de Asperger pode ser diferenciado do 
Transtorno Autista pela ausência de atraso ou des-
vio no desenvolvimento da linguagem. O Transtorno 
de Asperger não é diagnosticado se são satisfeitos 
critérios para Transtorno Autista.  

(D) dois dos critérios diagnósticos para Transtorno de 
Rett são: a desaceleração do crescimento cefálico 
entre a idade de 5 a 30 meses e a perda de habili-
dades manuais voluntárias anteriormente adquiridas 
entre a idade de 5 a 48 meses, com o desenvol-
vimento subsequente de movimentos estereotipados 
das mãos.  

(E) na adolescência, alguns indivíduos com Transtorno 
de Asperger podem aprender a usar seus pontos 
fortes (p.ex., capacidades verbais por repetição) pa-
ra compensar seus pontos fracos. O transtorno é 
diagnosticado pelo menos três vezes mais no sexo 
masculino do que no feminino. 

_________________________________________________________ 
 

41. Segundo o DSM-IV-TR,  
(A) o Travestismo Fetichista ocorre em homens hete-

rossexuais (ou bissexuais), cujo comportamento ser-
ve a finalidade de excitação sexual. Além do traves-
tismo, a maior parte dos indivíduos com Travestismo 
Fetichista possui um histórico de comportamentos 
do gênero oposto na infância.  

(B) os homens com um quadro que satisfaça todos os 
critérios para Transtorno da Identidade de Gênero, 
bem como para Travestismo Fetichista, devem rece-
ber ambos os diagnósticos.  

(C) no Transtorno da Identidade de Gênero, em amos-
tras de clínicas infantis, os meninos com este trans-
torno são encaminhados para avaliação com uma 
frequência muito maior do que as meninas. Em 
amostras clínicas adultas, as mulheres superam em 
número os homens em cerca de duas a três vezes.  

(D) a insistência de um indivíduo com Transtorno da 
Identidade de Gênero quanto a ser do sexo oposto 
pode ser considerada, em casos muito raros, um 
delírio, coexistindo a Esquizofrenia e um grave 
Transtorno da Identidade de Gênero.  

(E) o foco parafílico da Pedofilia envolve atividade se-
xual com uma criança pré-púbere (geralmente com 
13 anos ou menos). O indivíduo com Pedofilia deve 
ter 18 anos ou mais e ser pelo menos 5 anos mais 
velho que a criança. 

_________________________________________________________ 
 

42. Dos medicamentos abaixo, aquele que está associado 
com uma pigmentação relativamente benigna nos olhos, 
caracterizada por depósitos granulares marrom-esbranqui-
çados concentrados na parte anterior do cristalíneo e 
córnea posterior, não se observando lesão da retina, qua-
se nunca havendo comprometimento da visão, é:  
(A) Pimozida.  
(B) Tioridazina.  
(C) Acetofenazina.  
(D) Risperidona.  
(E) Clorpromazina. 
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43. Os principais neurotransmissores envolvidos na fisiopato-
logia do Transtorno de Déficit de Atenção com Hipera-
tividade são: 
 
(A) Glutamato e serotonina.  
(B) Serotonina e noradrenalina.  
(C) GABA e acetilcolina.  
(D) Noradrenalina e dopamina.  
(E) Dopamina e serotonina. 

_________________________________________________________ 
 

44. Um indivíduo com diagnóstico de Depressão Maior recebe 
tratamento com paroxetina, 60 mg/dia. Após 12 semanas 
em uso dessa dose diária, os sintomas persistem, e o 
médico decide reduzi-la gradativamente até a suspensão 
do medicamento. Depois de 2 semanas sem o uso da 
paroxetina, o psiquiatra opta por introduzir tranilcipromina 
na dose de 20 mg/dia. Com 1 semana de uso desse novo 
medicamento, o paciente é levado ao pronto-socorro por 
seus familiares, por apresentar hipertermia, diarréia, in-
quietação psicomotora, confusão mental, tremores e mio-
clonias. O médico conclui então que se trata de Síndrome 
 
(A) serotoninérgica.  
(B) de descontinuação da paroxetina.  
(C) neuroléptica maligna.  
(D) de rebote colinérgico.  
(E) extrapiramidal induzida pela soma dos efeitos des-

ses medicamentos. 
_________________________________________________________ 
 

45. De acordo com o atual Código Civil de 2002, são absolu-
tamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da 
vida civil os 
 
(A) pródigos.  
(B) ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, 

por deficiência mental, tenham o discernimento re-
duzido.  

(C) que, mesmo por causa transitória, não puderem ex-
primir sua vontade.  

(D) excepcionais, sem desenvolvimento mental com-
pleto.  

(E) todos os indivíduos com menos de 18 anos. 
_________________________________________________________ 
 

46. Quadro demencial que se caracteriza por início gradual da 
demência com clínica na qual os prejuízos da atenção e 
flutuação do nível de consciência e da gravidade do 
prejuízo cognitivo, frequentemente acompanhado por alu-
cinações visuais e sintomas parkinsonianos ou alta sensi-
bilidade a neurolépticos, podendo ser acompanhado de 
perda de consciência, síncope e quadro delirante. Essa 
descrição é da demência na doença de 
 
(A) Corpúsculos de Lewy.  
(B) Pick.  
(C) Hashimoto.  
(D) Creutzfeldt Jakob.  
(E) Parkinson. 

_________________________________________________________ 
 

47. A associação correta entre medicações e o efeito 
potencial mais frequente desta associação é: 
 
 

Fármaco 1  Fármaco 2 Mecanismo Resultado 

(A) Prednisona Lítio Inibição citocromo 
CYP 2D6 

Aumento litemia 

(B) Lítio Furosemida 
Indução bomba 

Na+ e K+ 
Hipernatremia 

(C) Fluoxetina Warfarin Inibição citocromo 
CYP2C9 

Aumento do nível 
sérico Warfarin 

(D) Sertralina Ranitidina Indução CYP 2D6 Redução do nível 
sérico ranitidina 

(E) Etanol Codeína Inibição CYP 1C2 Redução do nível 
sérico codeína 

48. Assinale a afirmativa correta. 
 
(A) A olanzapina liga-se fracamente às proteínas plas-

máticas. 
 
(B) O aripiprazol possui pouco efeito colateral alfa adre-

nérgico e muscarínico. 
 
(C) A quetiapina possui uma relação de bloqueio seroto-

ninérgico/dopaminérgico na razão de 8:2. 
 
(D) A principal via de ação dos antipsicóticos típicos é 

através da via dopaminérgica (D5) nigroestriatal e da 
via acetilcolinérgica corticofrontal. 

 
(E) O haloperidol sofre menor alteração no nível sérico 

do que a sertralina quando utilizado em conjunto 
com a carbamazepina. 

_________________________________________________________ 
 

49. Síndrome incluída na CID-10, no capítulo de Autismo 
infantil (F84.0), que se caracteriza por ser um transtorno 
invasivo do desenvolvimento definido pela presença de 
desenvolvimento anormal e/ou comprometimento que se 
manifesta antes da idade de três anos, com comprome-
timento da integração social, comunicação e presença de 
comportamento restrito e repetitivo. Essa descrição 
corresponde à Síndrome de 
 
(A) Kanner. 
(B) Rett. 
(C) Heller. 
(D) Asperger. 
(E) da Costa. 

_________________________________________________________ 
 

50. A descrição psicopatológica "existe um motivo que se 
baseia em determinado estado de ânimo, a partir do qual 
se tornam compreensíveis a significação e as referências 
anormais", na qual os sintomas psicopatológicos se 
constituem sobre uma base afetiva, emocional ou física, 
refere-se 
 
(A) à alucinose. 
(B) ao delírio. 
(C) à percepção delirante. 
(D) à interpretação delirante. 
(E) à reação deliróide. 

_________________________________________________________ 
 

51. São fatores de risco na etiologia da depressão na gravidez 
e no puerpério, EXCETO: 
 
(A) eventos de vida negativos, e ambivalência sobre a 

gestação. 
 
(B) pertencer a estratos econômico-educacionais mais 

baixos, e falta de suporte social. 
 
(C) ser mãe solteira e jovem, e conflitos familiares. 
 
(D) história familiar, e antecedente pessoal de trans-

tornos do humor. 
 
(E) emprego recente, e ter sido submetida a parto ce-

sárea anterior. 
_________________________________________________________ 
 

52. O quadro denominado como Bouffé delirante apresenta as 
seguintes características, EXCETO: 
 
(A) vários tipos de alucinações ou delírios.  
(B) duração entre 1 a 3 meses.  
(C) quadro psicótico que pode variar em tipo entre os 

dias ou no mesmo dia.  
(D) quadro psicótico que pode variar de intensidade de 

dia-a-dia ou no mesmo dia.  
(E) acompanhado de variabilidade emocional. 
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53. Quadro clínico de hipersônia primária acompanhado de 
sintomas de desinibição, que ocorre mais frequentemente 
em homens. Essa descrição é consistente com a Sín-
drome de 
 
(A) Klinelfelter. 
(B) Cottard. 
(C) Lasegue. 
(D) Kleine-Levin. 
(E) Ekbon. 

_________________________________________________________ 
 

54. Em relação à psicofarmacologia da lamotrigina, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 
(A) O seu perfil de meia-vida é relativamente longo 

(24 horas).  
(B) A sua absorção se dá de forma completa (98% de 

biodisponibilidade).  
(C) A sua absorção é rápida (pico de concentração em 

2,5 horas).  
(D) A sua ligação a proteínas plasmáticas é moderada.  
(E) O seu metabolismo se dá preferencialmente através 

de metilação e oxidação hepática. 
_________________________________________________________ 
 

55. A meia vida da ...... é de ...... , necessitando de ...... 
semanas de wash out de IMAO (tranilcipromina) para ser 
introduzida em paciente com quadro depressivo.  
 
Para completar correta e respectivamente o texto, as 
lacunas devem ser preenchidas por: 
 
(A) sertralina - 48 horas - 2 
(B) fluoxetina - 1 a 2 dias - 5  
(C) fluoxetina - 4 a 6 dias - 2  
(D) sertralina - 36 horas - 4  
(E) citalopram - 22 horas - 2  

_________________________________________________________ 
 

56. São etiologias de demências potencialmente reversíveis: 
 
(A) uso de benzodiazepínico; arritimia cardíaca; déficit 

de vitamina D; presença de afasia progressiva pri-
mária.  

(B) hidrocefalia de pressão normal; paralisia supranu-
clear progressiva; uso de ranitidina; presença de 
hiperintensidade de substância branca.  

(C) déficit de vitamina C; hipoparatireoidismo; presença 
de transtorno de ansiedade generalizada; uso de 
corticóide.  

(D) deficiência de vitamina K; degeneração hepatolen-
ticular; presença de quadro psicótico agudo; uso de 
omeprazol.  

(E) déficit de vitamina B12; hipotireoidismo; uso de bipe-
rideno; presença de depressão maior. 

_________________________________________________________ 
 

57. Interação medicamentosa deve ser considerada em psi-
quiatria. A associação correta entre medicações e o efeito 
potencial mais frequente desta associação é: 

 
 Fármaco 1 Fármaco 2 Mecanismo Resultado 

(A) Omeprazol Fenitoína 
Inibição citocromo 

CYP2C19 

Aumentos de 
níveis séricos 

fenitóina 

(B) Cetoconazol Diazepam 
Inibição citocromo 

CYP 2D6 

Redução de 
tempo meia-

vida 

(C) Carbamazepina cisaprida Inibição citocromo 
CYP 3A4 

Bloqueio átrio 
ventricular 

(D) Nefazodona Tramadol Inibição CYP 2A4 
Aumento do 
nível sérico 

tramadol 

(E) Paroxetina Oxacilina 
Inibição CYP 

2C19 

Redução do 
nível sérico 

oxacilina 

58. As alterações que podem ser observadas na farma-
cocinética ou na farmacodinâmica das drogas em pacien-
tes idosos são: 
 
(A) aumento do esvaziamento gástrico e da mobilidade 

intestinal, porém com diminuição da mucosa intes-
tinal e aumento do fluxo sanguíneo gastrintestinal. 

 
(B) aumento na biodisponibilidade de medicações que 

não necessitem de ativação hepática e redução da 
biodisponibilidade em fármacos dependentes de ati-
vação hepática. 

 
(C) aumento do fluxo sanguíneo gastrintestinal levando 

a maior absorção de fármacos com alta permea-
bilidade e baixa solubilidade. 

 
(D) aumento na água corpórea e redução relativa na gor-

dura corpórea, resultando em uma alteração na dis-
tribuição dos fármacos lipofílicos com consequente 
redução na meia-vida. 

 
(E) aumento na taxa de filtração renal levando a uma re-

dução na meia-vida dos fármacos excretados pelo rim. 
_________________________________________________________ 
 

59. Com relação ao uso de anticolinesterásicos nos quadros 
demenciais, considere as proposições abaixo. 

 
 I. A tacrina inibe de forma reversível a acetilcolines-

terase (AChE) e a butilcolinesterase (BuChE). Possui 
meia-vida curta e assim deve ser administrada quatro 
vezes ao dia. Está sendo substituída devido a impor-
tante risco de nefrotoxicidade e cardiotoxicidade. 

 
 II. A rivastigmina tem ação predominando na AChE 

sobre a BuChE. Possui ação intermediária, sendo 
administrada em três tomadas diárias. A dose inicial 
é de 1,5 mg/dia, com uma dose máxima de 6 mg/dia. 

 
 III. A galantamina é um alcalóide terciário com ação 

inibitória reversível sobre a AchE e modulação alos-
térica em receptores nicotínicos. Interage com ou-
tras medicações metabolizadas pelo CYP450. 

 
 IV. O donepezil é uma piperidina que atua como inibi-

dor seletivo, reversível, de ação prolongada da 
AchE. Deve ser usado com extrema cautela em 
cardiopatas, pois pode haver efeito vagotônico no 
nó sinoatrial e atrioventricular, podendo causar 
bradicardia ou bloqueio cardíaco. 

 
Está correto o que se afirma SOMENTE em: 
 
(A) I e II. 

(B) I e III. 

(C) II e IV. 

(D) III e IV. 

(E) I, II e IV. 

_________________________________________________________ 
 

60. Quadro delirante no qual o paciente tem a crença de que 
estranhos são pessoas conhecidas que estão disfarçadas 
é a caracterização do quadro denominado de Delírio de 
 
(A) Clerambault. 

(B) Ganser. 

(C) Fregoli. 

(D) Ekbom. 

(E) Capgras.  
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REDAÇÃO 

 
Atenção: A redação deverá ter a extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas. 

 
 

Acreditavam os antigos que a toda virtude corresponde um desafio. Ser virtuoso sem enfrentar a tentação do vício não chega a 
ser um mérito, é antes o fácil exercício de uma qualidade natural. Assim, se alguém deseja demonstrar sua honestidade, mostre que 
sabe renunciar às eventuais vantagens de ser desonesto.  

Em nossos dias, aproveitar-se de uma vantagem, propiciada numa situação qualquer, tornou-se uma virtude. Em outras 
palavras: a esperteza e o oportunismo podem mostrar sua cara sem mais necessidade de disfarce.  Quem tira um fácil proveito da 
ocasião que se oferece passa por virtuoso. 

 
Levando em conta o que expressa esse texto, redija uma DISSERTAÇÃO na qual você deverá abordar, com clareza e coerência, a 
seguinte questão: 

 
As chamadas virtudes são qualidades absolutas ou valores relativos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Caderno de Prova ’E05’, Tipo 001




