
 
 

 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
R E F .  E D I T A L  N º  0 1 / 2 0 1 0  –  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  

 
 

 

INSTRUÇÕES  
� Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a 

 prova objetiva.  

� Composição da Prova:  

QUANTIDADE DE QUESTÕES MATÉRIA 

01 a 10 Língua Portuguesa 

11 a 20 Informática 

21 a 50 Conhecimentos Específicos 
 

 

� Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva. 

ATENÇÃO 
 

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do 

fiscal. 

2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está 

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. 

Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual 

você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o 

fato ao fiscal imediatamente. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o 

número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre 

alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas 

providências. 

4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas, que 

será o único documento válido para a correção das provas. O 

preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade 

do candidato.  

5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta 

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta. 

6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de 

Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto 

da marcação da Folha de Respostas:    

7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada 

ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às 

respostas. 

8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às 

questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa 

assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.  

9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a 

marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 

60 (sessenta) minutos de seu início. Você poderá levar o Caderno 

de Questões consigo devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal 

a Folha de Respostas assinadas após decorridos 4h (quatro horas). 

As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA 

(www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação do Gabarito 

Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa 

da prova e levar consigo. 

11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e 

após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do 

termo de fechamento. 

12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta 

ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, 

códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, 

agendas eletrônicas, pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, 

gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização 

desses objetos causará eliminação imediata do candidato. 

13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares,  deverão 

ser desligados e mantidos dessa forma até o  término da prova e 

entrega da Folha de Respostas ao  fiscal.  

14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata 

denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas 

cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Com a palavra o cão 

Edson Franco 
 
 "Diferentemente da audição e da visão, no olfato os 

cães têm mais de um sistema sensorial dedicado a 
esmiuçar sensações", diz Ádám Miklósi, líder do 
maior grupo de estudo canino do mundo, baseado 
na Universidade Eötvös, em Budapeste, na Hungria. 
Isso significa que, muito mais que ver, o cão cheira 
o mundo. E é essa a principal ferramenta para ele 
nos entender, conviver com seus semelhantes, 
diagnosticar doenças e até montar a sua complexa 
e engenhosa contagem do tempo.  

 Isso mesmo: com o  que é captado por seu focinho, 
o cão acompanha o decorrer do tempo e data as 
coisas. Com nossos limitados receptores olfativos, 
temos dificuldade até para diagnosticar se um café 
foi adoçado com uma colher de chá de açúcar. Os 
cães são capazes de identificar a mesma colher de 
açúcar diluída em duas piscinas olímpicas. Essa 
habilidade torna fácil para eles sentir o cheiro de 
uma gota de orvalho se instalando e evaporando 
das pétalas de uma flor, por exemplo. E esse é um 
tipo de informação valiosa para que eles saibam se 
um evento é recente ou se um objeto é novo ou 
velho.  

 Ou seja, o olfato é a visão dos cães. Assim, são 
compreensíveis aqueles momentos em que eles 
recepcionam pessoas enfiando bravamente o 
focinho entre as coxas do visitante. Assim como as 
axilas e os pés - descalços, claro -, a genitália 
carrega odores que liberam muitos dados a respeito 
do recém-chegado. Privar os cães desse tipo de 
informação equivaleria a vendar os nossos olhos 
antes de abrir a porta de casa. 

 Todo dono que se julga um especialista no 
comportamento canino - a maioria - é capaz de jurar 
que seu bicho associa uma bronca à "arte" que 
acabou de aprontar. Estão equivocados. Junto com 
focinhos que conseguem identificar se a gente 
fumou no dia anterior, se transou ou se comeu 
salmão no almoço, os cães têm um espectro 
auditivo muito maior do que aquele que o ser 
humano consegue captar. Além disso, para 
identificar a origem do som, suas orelhas são 
equipadas com no mínimo 18 músculos, o triplo que 
as nossas têm. Isso permite que eles virem, 
ajustem, foquem e direcionem os órgãos. Apesar de 
tamanha precisão auditiva, os cães não processam 
palavras, como muitos defensores dos 
antropomorfismos adorariam.  

 O que os novos estudos mostram é que os cães 
compreendem a entonação e a ira exalando pelos 
poros do dono, mas não associam isso com o xixi 
no tapete ou o rasgo no sofá. "Eles entendem o tom 
da voz, o som geral da frase e, em alguns casos, as 
palavras que usamos. Além disso, o período do dia 
e os hábitos pessoais do dono podem ajudar a dar 
um sentido para aquilo que o cão está ouvindo. Eles 
intuem que, à noite, é muito maior a chance de você 
dizer 'hora de ir pra cama' do que 'o que você quer 
de café?'.  

 Há um componente entre as habilidades caninas 
que intriga os cientistas e vem derrubando e 
construindo certezas. Ao lado dos humanos, os 
cães são a única espécie capaz de entender o  que 
significa um dedo apontado em determinada 

direção. Nem os primatas, nossos parentes mais 
próximos, têm esse talento. Os pesquisadores 
acreditam que isso evoluiu devido a dois fatores: os 
cães nos encaram destemidamente - em outras 
espécies o contato olho no olho é visto como uma 
ameaça - e eles prestam uma atenção inabalável em 
tudo o que fazemos com os nossos gestos e 
olhares. Assim, mesmo sem auxílio do faro, eles 
sabem onde guardamos objetos que para eles são 
relevantes.  
Alguns cientistas defendem que essa dedicação 
para acompanhar todos os nossos movimentos vai 
muito além da mera curiosidade. Publicado em 
setembro passado, um estudo liderado por Josef 
Topál, cientista cognitivo do Instituto de Psicologia 
da Hungria, mostrou que essa atenção que os cães 
nos direcionam é um dos traços que mais nos 
aproximam. Na frente de bebês de dez meses, os 
pesquisadores esconderam brinquedos sob copos.  

 Eles apontavam para aquele sob o qual estava o 
brinquedo, e os bebês indicavam o mesmo e 
acertavam. Fácil demais, até porque eles tinham 
visto o objeto ser levado para debaixo do copo. 
Depois, os cientistas passaram a apontar para o 
copo errado, e as crianças erraram junto. Por fim, 
retiraram-se da sala e passaram a manusear os 
copos por fios no teto. E os bebês acertaram todas 
as vezes. O teste foi repetido em cães, e os 
resultados foram exatamente os mesmos. 

 Como os bebês, os cães deixam de lado as suas 
próprias impressões, certezas e ideias e seguem as 
nossas. Sem pensar, sem questionar, sem reclamar 
caso algo tenha dado errado. Essa é mais uma das 
ferramentas de sedução que nossos amigos de 
quatro patas vêm desenvolvendo e usando com 
eficiência exemplar ao longo dos últimos 15 
milênios. Até o dia em que os cientistas apareçam 
com novas conclusões surpreendentes a respeito 
do comportamento canino, tudo bem a gente 
continuar chamando isso de amor. 
Revista Galileu. Novembro de 2009, n. 220. p.46-51. (adaptado) 

 
QUESTÃO 01 
 Assinale a alternativa cujo elemento destacado 

funciona como artigo. 
(A) “O que os novos estudos mostram é que os cães 

compreendem a entonação...” 
(B) “...eles prestam uma atenção inabalável em tudo o que 

fazemos.” 
(C) “...os cães são a única espécie capaz de entender o 

que significa um dedo apontado...” 
(D) “...com o que é captado por seu focinho, o cão 

acompanha o decorrer do tempo...” 
(E) “...os bebês indicavam o mesmo e acertavam.” 
 
QUESTÃO 02 
 Assinale a alternativa cuja sequência de verbos 

constitui um tempo composto. 
(A) “...tudo bem a gente continuar chamando isso de amor.” 
(B) “...eles tinham visto o objeto ser levado para debaixo do 

copo.” 
(C) “Isso mesmo: com o que é captado por seu focinho...” 
(D) “...eles tinham visto o objeto ser levado para debaixo do 

copo...” 
(E) “Junto com focinhos que conseguem identificar se a 

gente fumou...” 
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QUESTÃO 03 
 Assinale a alternativa cuja expressão destacada 

NÃO está na voz passiva. 
(A) “Isso mesmo: com o que é captado por seu focinho...” 
(B) “...um café foi adoçado com uma colher de chá de 

açúcar.” 
(C) “O teste foi repetido em cães...” 
(D) “...sem reclamar caso algo tenha dado errado. 
(E) “...suas orelhas são equipadas com no mínimo 18 

músculos...” 
 
QUESTÃO 04 
 “O teste foi repetido em cães, e os resultados foram 

exatamente os mesmos .” 
 
 A expressão destacada constitui um exemplo de 
(A) pronome demonstrativo. 
(B) pronome relativo. 
(C) advérbio. 
(D) pronome indefinido. 
(E) pronome pessoal. 
 
QUESTÃO 05 
 Os fragmentos abaixo foram extraídos do texto e 

alterados quanto à colocação pronominal. Leia-os e, 
em seguida, assinale apenas a(s) alternativa(s) que 
apresenta(m) a(s) colocação(ões) pronominal(is) 
correta(s).  

 
I. Essa atenção que os cães direcionam-nos  é 

um dos traços... 
 
II. Todo dono que julga-se  um especialista no 

comportamento canino... 
 
III. ...os cães encaram-nos  destemidamente... 
 
IV. Por fim, se  retiraram da sala e passaram a 

manusear os copos 
 
 Está(ão) correta(s) 
(A) apenas I. 
(B) apenas III. 
(C) apenas I e II. 
(D) apenas II e III. 
(E) apenas I, II e IV. 
 
QUESTÃO 06 
 “O  que os novos estudos mostram é que os cães 

compreendem a entonação e a ira exalando  pelos 
poros do dono, mas não associam isso com o xixi 
no tapete ou o rasgo no sofá.” 

 
 A forma verbal destacada remete 
(A) às expressões a entonação e a ira. 
(B) à expressão a entonação. 
(C) à expressão a ira. 
(D) à expressão os cães. 
(E) à expressão poros do dono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 07 
 Só serão mantidos o sentido original do texto e sua 

correção gramatical se for 
(A) substituída a expressão as vezes pela expressão às 

vezes, em “os bebês acertaram todas as vezes”. 
(B) substituída a expressão à arte pela expressão a arte, 

em “associa uma bronca à ‘arte’”.  
(C) substituída a expressão para que eles saibam pela 

expressão para eles saberem, em “valiosa para que 
eles saibam”. 

(D) substituída a forma verbal têm pela forma verbal tem, 
em “os cães têm mais de um sistema sensorial” 

(E) substituída a forma verbal identificar pela forma 
identificarem, em “Junto com focinhos que conseguem 
identificar.” 

 
QUESTÃO 08 
 Assinale a alternativa cuja expressão destacada 

NÃO constitui uma locução adverbial. 
(A) “Isso significa que, muito mais que ver, o cão cheira o 

mundo.” 
(B) “Ao lado dos humanos, os cães são a única espécie...” 
(C) “Eles intuem que, à noite, é muito maior a chance...” 
(D) “...vêm desenvolvendo e usando com eficiência... 
(E) “Por fim, retiraram-se da sala e passaram a 

manusear...” 
 
QUESTÃO 09 
 Leia as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a 

alternativa que apresenta a(s) análise(s) correta(s) 
das sequências destacadas. 

 
I. “Assim como as axilas e os pés - desc alços, 

claro...” (dígrafo consonantal) 
 
II. “...identificar a mesma colher de açúcar 

diluída em duas pisc inas olímpicas.” (dígrafo 
consonantal) 

 
III. “...os pesquisadores esc onderam brinquedos 

sob copos.” (encontro consonantal) 
 
IV. “...suas orelhas são equipadas com no 

mínimo 18 músc ulos...” (encontro 
consonantal) 

 
 Está(ão) correta(s) 
(A) I, II, III e IV. 
(B) apenas I e II. 
(C) apenas II e IV. 
(D) apenas II, III e IV. 
(E) apenas III. 
 
QUESTÃO 10 
 “Ao lado dos humanos, os cães são a única espécie 

capaz de entender ...” 
 
 A expressão destacada constitui um complemento 

da expressão 
(A) espécie. 
(B) lado. 
(C) cães. 
(D) humanos. 
(E) capaz. 
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INFORMÁTICA 

 
QUESTÃO 11 
 Analise as assertivas e, em seguida, assinale a 

alternativa que apresenta as corretas. 
 

I. Entre os componentes centrais do sistema 
operacional está o escalonador de 
processos. 

 
II. Gerenciador de memória é um componente 

do sistema operacional que determina 
quando e como a memória é alocada aos 
processos e o que fazer quando a memória 
principal estiver cheia. 

 
III. O sistema operacional gerencia a maioria dos 

hardwares e softwares do computador, porém 
não é sua função gerenciar os dispositivos 
de entrada e saída de dados. 

 
IV. Sistemas operacionais podem ser de 32 ou 64 

bits. 
 
(A) Apenas I, III e IV. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas II, III e IV. 
(D) Apenas II e III. 
(E) Apenas I, II e IV. 
 
QUESTÃO 12 
 Assinale a alternativa que apresenta apenas 

sistemas de arquivos reconhecidos pelo Windows. 
(A) Ext3, NTFS, JFS 
(B) FAT32, NTFS, FAT16 
(C) Ext3, Ext4, JFS 
(D) Win32, Win16, NTFS 
(E) FAT32, JFS, Win32 
 
QUESTÃO 13 
 Utilizando o sistema operacional Windows XP 

professional instalação padrão português Brasil, é 
possível que o usuário tenha acesso a diversas 
funções do sistema utilizando comandos no menu 
executar. Quanto ao tema, relacione as colunas e 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

 
(   ) control admintools 
(   ) cmd 
(   ) diskpart 
(   ) regedit 
 
1. Editor de registros 
2. Ferramentas administrativas 
3. Janela de comandos DOS 
4. Gerenciamento de partição de Discos 

(A) 1 – 2 – 3 – 4. 
(B) 3 – 1 – 4 – 2. 
(C) 2 – 3 – 4 – 1. 
(D) 4 – 3 – 2 – 1. 
(E) 2 – 4 – 1 – 3. 
 
QUESTÃO 14 
 Com relação as funções do Microsoft Excel 2003 

instalado em um sistema operacional Windows XP 
instalação padrão português Brasil, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta as 
corretas. 

 
I. A função SE é uma função estatística que 

verifica se os cálculos estatísticos estão 
corretos e retorna o valor VERDADEIRO ou 
FALSO. 

 
II. A função MOD é uma função matemática que 

retorna o resto de uma divisão após um 
número ter sido dividido por um divisor. 

 
III. A função AGORA retorna data e hora atual 

formatada como data e hora. 
 
IV. ABS, MULT, PAR são funções da categoria 

matemáticas e trigonométricas. 
 
V. A função MED retorna a média aritmética dos 

argumentos que podem ser números ou 
nomes. 

 
(A) Apenas I, IV e V. 
(B) Apenas III, IV e V. 
(C) Apenas I, III e V. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) Apenas I, II e IV. 
 
QUESTÃO 15 
 Utilizando o Microsoft Excel 2003 instalado no 

sistema operacional Windows XP professional 
instalação padrão português Brasil, qual das 
alternativas abaixo apresentam apenas funcões 
estatísticas? 

(A) SE, ABS, UPPER 
(B) CONT.NUM, CONT.SE, CONT.VALORES 
(C) VERDADEIRO, SOMA, MEDIA 
(D) MEDIA, DIVIDE, SOMA 
(E) SE, OU, VERDADEIRO 
 
QUESTÃO 16 
 Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale 

a alternativa correta. 
 Ao adicionar uma nova conta no Microsoft Outlook 

o usuário deve configurar o servidor de entrada de 
emails que pode ser _________, ________. 

(A) POP / IMAP 
(B) FTP / POP 
(C) SMTP / FTP 
(D) DNS / POP 
(E) FTP / IMAP 
 
QUESTÃO 17 
 Qual das alternativas abaixo apresenta apenas 

players de vídeo? 
(A) Ares, Movie Maker, Wine 
(B) Imash, Power DVD, Skype 
(C) Realplayer, BS Player, QuickTime 
(D) Spark, Windows Media Player, Spybot 
(E) LimeWire, Avast, AVG 
 
QUESTÃO 18 
 Qual das alternativas abaixo NÃO é um protocolo 

de rede? 
(A) HTTP 
(B) FTP 
(C) IMAP 
(D) XML 
(E) SMTP 
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QUESTÃO 19 
 Com relação a vírus de computador e formas de 

proteção assinale a alternativa correta. 
(A) Um computador só pode ser infectado por um vírus se 

o mesmo estiver conectado a internet. 
(B) Vírus é um programa de computador que normalmente 

interfere no funcionamento do computador. 
(C) Um computador com antivírus está totalmente livre de 

ser contaminado por um vírus. 
(D) Vírus de computador afeta somente o hardware. 
(E) Todos os vírus de computador tem exclusiva função de 

apagar arquivos do computador infectado. 
 
QUESTÃO 20 
 De acordo com a volatilidade das memórias, 

preencha (V) para memórias voláteis e (N) para 
memórias não voláteis, e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

 
(   ) Cache 
(   ) SDRAM 
(   ) EPROM 
(   ) RAM 
(   ) Flash 

 
(A) N – N – V – V – N. 
(B) V – N – V – V – N. 
(C) N – V – N – N – V. 
(D) V – V – N – V – N. 
(E) V – V – N – V – V. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 21 
 Em relação ao transtorno de conduta na infância e 

adolescência, assinale a alternativa correta. 
(A) A prevalência do transtorno de conduta e 

comportamento anti-social está relacionada de forma 
significativa a fatores dos neurotrasmissores presentes 
no mesencéfalo. 

(B) Na década de 1980, em particular em áreas urbanas, o 
abuso de cocaína e AIDS diminuiu a disfunção da 
família. 

(C) Crianças com privações socioeconômica tem risco 
maior para o desenvolvimento de transtorno de 
conduta, assim como aquelas que crescem em 
ambientes urbanos. 

(D) Crianças criadas em condições caóticas e negligentes, 
com frequência não expressam modulação emocional 
pobre. 

(E) Um pobre modelo do controle dos impulsos e a falta 
crônica de ter suas próprias necessidades satisfeitas 
levam a um senso de empatia bem desenvolvido. 

 
QUESTÃO 22 
 Em relação ao transtorno de conduta na infância e 

adolescência, assinale a alternativa correta. 
(A) Crianças expostas a violência, em especial aquelas que 

sofreram abuso físico, em geral se comportam de forma 
amorosa. 

(B) Podem ter dificuldade para verbalizar seus sentimentos, 
o que aumenta a tendência de expressar-se através de 
atos. 

(C) Nem todo comportamento físico é sinônimo de 
transtorno de conduta, mas crianças com um padrão de 
hipovigilância e respostas violentas não tem a 
probabilidade violar os direitos dos outros. 

(D) A propensão à violência correlaciona-se com disfunção 
do sistema retículo endotelial e com sinais de 

psicopatologia moderada, como tendência a 
alucinações auditivas. 

(E) Testes laboratorias ou de patologia neurológica 
específico ajuda a fazer o diagnóstico de transtorno de 
conduta. 

 
QUESTÃO 23 
 Em relação ao transtorno de conduta na infância e 

adolescência, assinale a alternativa correta. 
(A) Crianças muito pequenas tem muita probabilidade de 

satisfazer os critérios para o transtorno, uma vez que 
ainda são capazes de exibir os sintomas típicos de 
crianças mais velhas com estas condições. 

(B) A idade média de início do transtorno de conduta é 
mais precoce em meninas do que em meninos. 

(C) Transtornos de déficit de atenção-hiperatividade e 
transtornos da aprendizagem não estão comumente 
associados a transtorno de conduta. 

(D) É comum manifestarem baixa auto-estima, ainda que 
projetem uma imagem de dureza. 

(E) Crianças e adolescentes com transtornos de conduta 
muitas vezes não sentem culpa ou remorso por alguns 
de seus comportamentos, mas tentam culpar o sistema 
político-social vigente. 

 
QUESTÃO 24 
 Em relação ao transtorno de conduta na infância e 

adolescência, assinale a alternativa correta. 
(A) Em geral o prognóstico do transtorno de conduta em 

crianças é pior naqueles com sintomas em idade 
precoce, que exibem o maior número de sintomas e 
expressam-se com mais frequência. 

(B) É lógico que quanto menor o número de transtornos 
mentais concomitantes, mais difícil será a vida. 

(C) O uso de medicação não é útil para sintomas que 
contribuem para o transtorno de conduta. 

(D) Psicoterapia analítica de grupo para melhorar 
habilidades de resolução de problemas pode ser útil, 
uma vez que as crianças com transtorno de conduta 
tem um padrão arraigado de respostas bem adaptativas 
a situações cotidianas. 

(E) Os antidepressivos tricíclicos (tipo fluvoxamina) foram 
usados em uma tentativa de diminuir os sintomas de 
transtorno de conduta. 

 
QUESTÃO 25 
 Em relação ao período pós-parto (puerpério), 

assinale a alternativa correta. 
(A) Cerca de 90 a 100% das mulheres relatam alguma 

perturbação emocional ou disfunção cognitiva no 
período pós-parto. 

(B) Em casos raros, a depressão pós parto se caracteriza 
por sentimentos de euforia e de vontade intensa de ter 
mais filhos, de preferência gêmeos. 

(C) O aleitamento materno possui muitos benefícios, um 
deles é a transmissão de neurotransmissores 
dopaminérgicos presentes no leite materno que 
favorece o crescimento mental dos fetos. 

(D) Os benefícios para a mãe é que a amamentação 
favorece que hipófise evolua num segundo estágio de 
proteção a doença mental, liberando mais hormônios 
corticotróficos protetores das sinapses neuronais. 

(E) Um achado incidental ligado à lactação é que algumas 
mulheres experimentam sensações sexuais durante a 
amamentação, o que, em casos raros, pode levar ao 
orgasmo. 
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QUESTÃO 26 
 Em relação ao transtorno da personalidade 

sadomasoquista, assinale a alternativa correta. 
(A) Observações clínicas indicam que elementos, tanto do 

comportamento sádico como masoquista, costumam 
estar presentes no mesmo indivíduo. 

(B) Os mesmos não reconhecem os impulsos agressivos 
reprimidos, os quais se originam cedo no período fetal, 
quando o casal mantém relações sádicas na gestação. 

(C) Freud não acreditava que os sádicos descarregavam 
ansiedade de castração, e que seriam capazes de 
atingir o prazer sexual somente quando eram 
orientados a verbalizar os pensamentos sádicos 
infantis, ligados ao complexo de Édipo. 

(D) Sadismo é o desejo de produzir prazer nos outros, 
sendo sexual, física ou psicologicamente abusivo. 

(E) Masoquismo é assim denominado em referência a 
Leopold Von Sadoch-Kaplan. 

 
QUESTÃO 27 
 Em relação ao transtorno de personalidade passivo-

agressiva, assinale a alternativa correta. 
(A) Existem dados disponíveis sobre a epidemiologia do 

transtorno, seria de 1 homem para 4 mulheres. 
(B) Indivíduos com esta condição se caracterizam por 

obstrução velada, procrastinação, teimosia e 
ineficiência. 

(C) O transtorno deve ser tratado com medicações 
antipsicóticas, devido a grave distorção cognitiva 
presente nestes indivíduos. 

(D) Os antidepressivos não devem ser prescritos porque 
existe confirmação clínica de sua pouca eficácia nos 
sintomas de mania. 

(E) Em situações interpessoais, esses indivíduos tentam se 
colocar numa posição de ação, mas os outros 
experimentam esse comportamento auto-depreciativo e 
dominador. 

 
QUESTÃO 28 
 Em relação ao transtorno de personalidade 

obsessivo-compulsiva, assinale a alternativa 
correta. 

(A) A prevalência do transtorno da personalidade 
obsessivo-compulsiva é conhecida e está presente em 
50% das mulheres e 30% dos homens em idade adulta. 

(B) Os pacientes por vezes tem história caracterizada por 
disciplina liberal, e com o crescimento evoluem para 
esse transtorno obsessivo-compulsivo. 

(C) Caracteriza-se por restrição emocional, tendência à 
ordem, perseverança, teimosia e indecisão. 

(D) Ainda que casamento instável e inadequação 
ocupacional sem comum, os indivíduos com o 
transtorno tem muitos amigos. 

(E) Qualquer coisa que ameace perturbar a instabilidade de 
sua rotina pode precipitar grande quantidade de 
irritabilidade, que de outra forma estaria limitada pelos 
sistemas de resolução de respostas das dificuldades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 29 
 Em relação ao transtorno de personalidade 

dependente, assinale a alternativa correta. 
(A) O transtorno é mais comum em homens do que em 

mulheres. 
(B) A condição é mais comum em crianças adultas do que 

naquelas da primeira infância. 
(C) Nas entrevistas os pacientes parecem ativos e 

dinâmicos com muita esquiva. 
(D) Os pacientes afetados apresentam um padrão global de 

comportamento dependente e submisso. 
(E) Por gostarem de ficarem sós, esses pacientes 

procuram outros de quem possam compartilhar o 
momento. 

 
QUESTÃO 30 
 Em relação ao transtorno de personalidade esquiva, 

assinale a alternativa correta. 
(A) A hipossensibilidade à rejeição é a característica clínica 

central do transtorno. 
(B) Não são capazes de ter um bom desempenho em um 

ambiente protegido. 
(C) A farmacoterapia não é utilizada nestes indivíduos 

porque não encontrou-se uma ação central dos 
sintomas. 

(D) Quando conversam com alguém, expressam certeza, 
demonstrando auto confiança e hesitação. 

(E) Os pacientes com transtorno da personalidade esquiva 
desejam interações sociais, de forma diferente 
daqueles com transtorno de personalidade esquizoide, 
que querem ficar sós. 

 
QUESTÃO 31 
 Em relação ao transtorno da personalidade 

histriônica, assinale a alternativa correta. 
(A) São excitáveis e emocionais e se comportam de forma 

colorida, dramática e extrovertida. 
(B) Em entrevistas, a tendem a ser agressivos e irritados 

para fornecer uma história pormenorizada. 
(C) O transtorno é diagnosticado com mais frequência em 

homens do que em mulheres. 
(D) Pessoas com esta condição não são sedutoras e 

fantasias sexuais sobre os indivíduos com quem estão 
envolvidos não são comuns, mas são consistentes ao 
verbalizar tais fantasias. 

(E) Os resultados de exames cognitivos são, em sua 
maioria, anormais, embora uma falta de perseverança 
possa ser demonstrada em tarefas de português e 
história. 

 
QUESTÃO 32 
 Em relação ao transtorno de personalidade 

borderline, assinale a alternativa correta. 
(A) O diagnóstico é feito desde a fase uterina, quando as 

gestantes exibem um esforço frenético no sentido de 
evitar um abandono real ou imaginário. 

(B) Pacientes com tal condição se situam no limite entre a 
neurose e a psicose e se caracterizam por afetos, 
humor, comportamentos, relações objetais e auto-
imagem extraordinariamente instáveis. 

(C) É diferenciado do transtorno de personalidade 
masoquista  pela presença de sintomas inafetivos. 

(D) O transtorno tem um curso  bastante instável. 
(E) A psicoterapia suportiva na abordagem direta do 

inconsciente é de primeira escolha. 
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QUESTÃO 33 
 Em relação ao transtorno de personalidade anti-

social, assinale a alternativa correta. 
(A) É mais comum nas áreas urbanas ricas e entre 

residentes imóveis dessas áreas. 
(B) São capazes de terem afeto pelo objeto de dominação. 

São muito amorosos, e quando presente a raiva, que é 
raro, pois controlam as emoções, são altamente 
sádicos.  

(C) Há um padrão familiar presente, o transtorno é cinco 
vezes mais comum entre parentes de primeiro grau de 
homens afetados do que em controles. 

(D) Trata-se de uma capacidade de se adaptar às normas 
sociais que ordinariamente governam vários aspectos 
do comportamento do indivíduo adolescente e adulto. 

(E) Em relação ao curso podemos dizer que uma vez que 
se desenvolve, o transtorno mantém remissão com o 
pico do comportamento anti-social em geral ocorrendo 
no final da fase adulta. 

 
QUESTÃO 34 
 Em relação ao transtorno da personalidade 

esquizotípica, assinale a alternativa correta. 
(A) O transtorno ocorre em cerca de 60% da população. 
(B) Há uma associação maior de casos com parentes 

biológicos de pacientes com transtorno de 
personalidade anti-social do que entre controles. 

(C) São notavelmente sociais ou isolados, amigáveis 
mesmo para pessoas técnicas. 

(D) É diagnosticado com base nas peculiaridades de 
pensamentos, comportamento e aparência.  

(E) Visto que tem relações interpessoais ricas e agem de 
forma apropriada, são isolados e tem muito amigos. 

 
QUESTÃO 35 
 Em relação ao transtorno da personalidade 

esquizoide, assinale a alternativa correta. 
(A) No exame psiquiátrico inicial, os pacientes podem 

parecer bastante comunicativos. 
(B) Toleram o contato pelo olhar, e os entrevistadores 

podem supor que esses pacientes estão depressivos 
para o término da entrevista. 

(C) Tende a ocorrer na fase final da fase adulta. 
(D) A farmacoterapia de escolha são os anticonvulsivantes 

por agirem no sistema dopaminérgico diminuindo a 
impulsividade e a tendência a compulsão a repetição. 

(E) Os indivíduos parecem frios e distantes, manifestam 
uma reserva remota e não mostram envolvimento com 
os acontecimentos cotidianos e com as preocupações 
dos outros. 

 
QUESTÃO 36 
 Em relação aos transtornos da personalidade, 

assinale a alternativa correta. 
(A) Pessoas que exibem traços impulsivos podem também 

apresentar altos níveis de testosterona, 17-estradiol e 
estrona. 

(B) Wilhelm Reich criou o termo armadura do caráter para 
descrever os estilos atacantes característicos das 
pessoas, para se proteger dos impulsos externos e da 
ansiedade intrapessoal em relacionamentos 
significativos. 

(C) Sigmund Freud sugeriu que os traços de personalidade 
se relacionam com a regressão a um estágio 
psicossocial do desenvolvimento, ligado a conflitos 
interpessoais do id com o superego. 

(D) Modificações na condutividade elétrica no 
eletroencefalograma, ocorrem em alguns pacientes 
com transtornos da personalidade, com mais frequência 
nos tipos anti-social e borderline, essas modificações 

aparecem como atividade com ondas rápidas no 
eletroencefalograma. 

(E) Pessoas que exibem traços impulsivos sofrem 
modificações na condutividade elétrica no 
eletroencefalograma, podendo sofrer regressão a um 
estágio. 

 
QUESTÃO 37 
 Em relação aos transtornos alimentares, assinale a 

alternativa correta 
(A) Pacientes com anorexia encontram apoio nas técnicas 

nutricionais das dietas prescritas pelos 
endocrinologistas. 

(B) A anorexia nervosa parece ser uma reação à exigência 
de que os adolescentes se comportem de forma mais 
independente e aumentem seu desempenho social e 
sexual. 

(C) Clínicos psicanalista que tratam pacientes  com 
anorexia nervosa em geral não concordam com o fato 
de que tais jovens foram incapazes de se separar 
psicologicamente de suas mães. 

(D) O início da anorexia nervosa, associada com o 
transtorno de personalidade borderline, tende a ocorrer 
entre as idade de 35 e 40 anos de idade.  

(E) Por vezes, um processo de projeção introjetiva está 
envolvido nas interações entre o paciente e sua família. 
Sente um desejo oral voraz e aceitável. 

 
QUESTÃO 38 
 Em relação à bulimia, assinale a alternativa correta. 
(A) A bulimia nervosa é menos prevalente do que a 

anorexia nervosa. 
(B) Suas estimativas variam de 60 a 70% entre homens 

jovens. 
(C) É significativamente mais comum entre homens, e seu  

início tende a acontecer mais cedo na adolescência. 
(D) Pacientes com bulimia nervosa, tendem a ter grandes 

conquistas e a responder às pressões sociais para  
serem magros. 

(E) O esforço pela união da figura materna é encenado na 
ambivalência relacionada ao leite materno.  

 
QUESTÃO 39 
 Em relação à obesidade, assinale a alternativa 

correta. 
(A) As pessoas acumulam gordura ingerindo mais calorias 

do que a quantidade gasta como energia. 
(B) A saciedade é a não sensação resultante quando a 

fome não é saciada. 
(C) O notável aumento da atividade física nas sociedades 

afluentes parece ser o principal fator para o aumento da 
obesidade. 

(D) A destruição da amígdala temporal ventromedial pode 
produzir obesidade em animais, e esta talvez seja a 
causa mais comum da obesidade em humanos. 

(E) Um hormônio denominado sapientina, produzido pelas 
células adiposas, atua como um termostato para a 
gordura. 
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QUESTÃO 40 
 Em relação ao transtorno conversivo, assinale a 

alternativa correta. 
(A) Dados crescentes implicam fatores químicos e 

genéticos no desenvolvimento dos sintomas do 
transtorno conversivo. 

(B) É uma alteração no funcionamento corporal que não se 
conforma com os conceitos atuais de anatomia e 
fisiologia do sistema nervoso central e periférico. 

(C) O diagnóstico é feito com a presença de sintomas que 
afetam as funções autonômicas e motoras, isto é, 
sintomas mentais ligados ao lobo frontotemporal direito. 

(D) Não existe a possibilidade de vantagens e benefícios 
tangíveis como resultado de estar doente. 

(E) A resolução dos sintomas do transtorno conversivo 
tende a ser devido o uso de antidepressivos de dupla-
ação, mais comum a venlafaxina. 

 
QUESTÃO 41 
 Em relação à hipocondria, assinale a alternativa 

correta. 
(A) É uma variante do transtorno mental do tipo 

esquizofrênico. 
(B) A hipocondria se diferencia do transtorno conversivo 

pelo fato de ser aguda e permanente, envolvendo 
vários sintomas . 

(C) Reflete uma interpretação errônea de sintomas físicos. 
(D) Cerca de 1% dos pacientes com hipocondria podem 

apresentar sintomas autonômicos, que aparecem ao 
exame ultrassonografico e coexistem com desejos 
ambivalentes de amor e ódio em relação ao objeto 
amado, associado a um abandono na primeira infância 
do afeto materno e paterno.   

(E)  É definida como preocupação com a aparência e 
crença de que é possuído por um espírito maligno e 
isso gera pensamentos negativos e psicóticos, levando 
a acreditar que é dominado por forças extra-corpóreas.  

 
QUESTÃO 42 
 Em relação ao transtorno do humor, assinale a 

alternativa correta. 
(A) A lamotrigina e a gabapentina não são 

anticonvulsivantes e sim antidepressivos. 
(B) O tratamento do transtorno bipolar II deve ser abordado 

com atuação de multiprofissionais e da 
intersetoriedade, visando a integração do indivíduo. 

(C) O desenvolvimento de ciclagem rápida em pacientes 
com transtorno bipolar I tem se associado à utilização 
de carbonato de lítio. 

(D) A clozapina tem demonstrado potentes propriedades 
antimaníacas e estabilizadoras do humor de pacientes 
refratários. 

(E) A utilização da terapia eletroconvulsiva é usada como 
primeira escolha nos pacientes portadores de quadro 
distímico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 43 
 Em relação ao transtorno distímico, assinale a 

alternativa correta. 
(A) Os dois eixos mais estudados no transtorno depressivo 

maior e distímico são o eixo hipofisário e reticular 
ascendente. 

(B) É o resultado do desenvolvimento da personalidade e 
do superego e culmina por retenção de afeto no ego e 
sua difícil exposição diante da situação. 

(C) Freud afirmou que o desapontamento intrapessoal na 
vida tardia pode causar uma vulnerabilidade para a 
depressão.  

(D) Uma porcentagem pequena de pacientes apresentam 
anormalidades na amígdala que está ligado aos 
núcleos da base, liberando muita dopamina e 
adrenalina que atua no sistema do complexo de Golgi, 
diminuindo a recaptação destes neurotransmissores. 

(E) O transtorno distímico é comum na população em geral 
e afeta 5 a 6% das pessoas. 

 
QUESTÃO 44 
 Em relação ao transtorno ciclotímico, assinale a 

alternativa correta. 
(A) A razão feminina-masculina do transtorno ciclotímico é 

de cerca de 3 para 2 e 50 a 75% de todos os pacientes 
tem início entre as idade de 15 e 24 anos. 

(B) A evidência mais forte para a hipótese de que o 
transtorno ciclotímico é um transtorno de humor são 
resultantes de forças interpsíquicas que nascem do 
conflito edípico. 

(C) Os sintomas do transtorno ciclotímico são idênticos aos 
do transtorno bipolar I. 

(D) A psicoterapia para pacientes com transtorno 
ciclotímico é melhor dirigida para aumentar a força 
egóica na resolução do complexo edípico.  

(E) A vida da maioria dos pacientes com transtorno 
ciclotímico é fácil.  

 
QUESTÃO 45 
 Em relação ao transtorno do humor, assinale a 

alternativa correta 
(A) Os pacientes com transtorno bipolar I têm um 

prognóstico melhor do que aqueles com transtorno 
depressivo maior. 

(B) O transtorno bipolar I de início precoce se associa a um 
bom prognóstico. 

(C) A terapia cognitiva, focaliza as distorções cognitivas 
consideradas presentes no transtorno depressivo 
maior. 

(D) Os pacientes maníacos em geral tem completo insight 
sobre seu transtorno que a hospitalização lhe parece 
normal. 

(E) A terapia interpessoal, desenvolvida por Gregory Peck, 
enfoca três ou mais problemas intrapessoais atuais do 
paciente. 
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QUESTÃO 46 
 Em relação ao transtorno bipolar I, assinale a 

alternativa correta. 
(A) Quando um paciente com transtorno bipolar I tem um 

episódio depressivo, o diagnóstico diferencial é o 
mesmo do de um paciente considerado portador do 
diagnóstico de transtorno depressivo maior. 

(B) O transtorno depressivo maior é uma doença benigna. 
(C) O transtorno biipolar I, com mais frequência, se inicia 

com mania e é uma condição temporária. 
(D) Após cerca de  dez episódios, contudo, o intervalo de 

ocorrência entre eles tende a diminuir. 
(E) Metade de todos os pacientes com transtorno bipolar I 

tem história familiar de personalidade esquizotípica. 
 
QUESTÃO 47 
 Em relação à depressão maior, assinale a 

alternativa correta. 
(A) O campo da psiquiatria tem considerado a depressão 

maior e o transtorno bipolar como transtornos únicos, 
particularmente nos últimos 20 anos. Sendo que o 
transtorno bipolar seria na verdade, uma forma menos 
grave de depressão maior tem sido reconsiderada 
recentemente. 

(B) Situações de depressão são relatadas no apocalipse, 
que faz parte do velho testamento. Mostra assim que 
ele está presente na literatura religiosa. 

(C) Em 1854, Jules Falter descreveu a condição 
denominada folie circulaire, em que os pacientes 
apresentam estados de humor alternantes de 
depressão e mania. 

(D) O transtorno depressivo maior é uma condição rara, 
com prevalência durante a vida de cerca de 0,01%. 
Talvez de até 0,25% nas mulheres. 

(E) Uma observação quase universal, independentemente 
de país ou cultura, é a da prevalência duas vezes maior 
do transtorno depressivo maior em homens do que em 
mulheres. 

 
QUESTÃO 48 
 Em relação à esquizofrenia, assinale a alternativa 

correta. 
(A) As alucinações cenestésicas são sensações com 

evidencia mental de estados normais em órgãos do 
corpo. 

(B) As alucinações se baseiam na realidade. 
(C) O comportamento violento é comum entre pacientes de 

esquizofrenia tratados. 
(D) Os transtornos da forma do pensamento são 

observáveis de modo objetivo na linguagem falada e 
escrita dos pacientes. 

(E) A memória conforme testada no exame do estado 
mental costuma estar alterada. 

 
QUESTÃO 49 
 Em relação às terapias biológicas da esquizofrenia, 

assinale a alternativa correta. 
(A) Os antagonistas do receptor da dopamina não são 

eficazes no tratamento da esquizofrenia. 
(B) Os antagonistas da serotinina-dopamina incluem  

haloperidol, droperidol, clorpromazina. 
(C) Os antagonistas do receptor da dopamina estão 

associados a efeitos adversos fracos, e os mais 
comuns são aumento de peso e transtorno metabólico. 

(D) O sertindol é um agente eficaz, deve ser titulado de 
forma rápida para evitar hipertensão. 

(E) A quetiapina é um fármaco antipsicótico eficaz que não 
está associado ao aumento do risco de sintomas 
extrapiramidais. 

 
 

QUESTÃO 50 
 Em relação à cocaína, assinale a alternativa correta. 
(A) Em relação de ação no sistema nervoso central pode 

produzir sensação de sonolência e depressão com o 
passar dos anos. 

(B) A ação farmacológica é o bloqueio competitivo da 
recaptação de dopamina pelo transportador de 
dopamina. 

(C) Os pesquisadores relatam que na imagens de 
tomografia por emissão de pósitron do cérebro de 
pacientes tratados para dependência  de cocaína, 
mostram ativação elevada na região parieto-temporal 
quando os mesmos desejam a droga profundamente. 

(D) Os receptores D4 no sistema mesolímbico de dopamina 
foram considerados responsáveis pela menor atividade 
nos períodos de desejo. 

(E) Os fatores sociais, culturais e econômicos não são 
poderosos determinantes do uso inicial, do uso 
continuado e da recaída. 
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