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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
 

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

a) Este caderno com o enunciado das 40 (quarenta) questões objetivas, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição: 

Conhecimentos Gerais em Saúde Pública Conhecimentos Específicos 

Questões Pontuação Questões Pontuação 

1 a 20 2,50 cada 21 a 40 2,50 cada 

b) CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas. 

2. Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no 
CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE ao fiscal. 

3. Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a caneta esferográfica de 
tinta cor preta ou azul. 

4. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo todo o espaço 
compreendido, a caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul, de forma contínua e densa.  A LEITORA ÓTICA é sensível a 
marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, sem deixar claros. 

5. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O CARTÃO-
RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado. 

6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D), 
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA, a marcação em mais de 
uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA. 

7. As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado. 

8. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 
a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, 

headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-

RESPOSTA. 
Obs. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1(uma) hora contada a partir do efetivo início das 
mesmas. O CADERNO DE QUESTÕES não poderá ser levado. 

9. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA. 

10. Quando terminar, entregue ao fiscal O CADERNO DE QUESTÕES, o CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE 
ENTREGA DE CARTÃO-RESPOSTA. 

11. O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS, incluído o tempo 
para a marcação de seu CARTÃO-RESPOSTA. 

12. O CADERNO DE QUESTÕES e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após a realização 
das mesmas, no endereço eletrônico da SELETRIX (www.seletrix.com.br) 

Nós da Seletrix agradecemos a confiança e a compreensão de todos. 
“Para tudo que desejamos muito, sempre estaremos dependendo do tempo de Deus, que é diferente do tempo do homem” 

 
 
 

 

MÉDICO PSIQUIATRA 

 
 

 

Nome do Candidato: __________________________________________ 

 
 

 

Inscrição: __________  
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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA 
1. Nos termos da Constituição Federal de 1988, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes, 
entre outras: 

 

a) centralização da direção em cada esfera de governo 
b) atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas 
c) participação do muncicípio 
d) participação dos servidores públicos  

 

2. É um conjunto de reformas institucionais pactuado entre as três esferas de gestão (União, estados e municípios) 
do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão. 

 

a) Pacto pela Saúde 
b) SUS 
c) Gestão Municipal 
d) Pacto pela Vida 

 

3. O Sistema Único de Saúde dos termos da lei n° 8.080/90, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das 
funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: 

 

I. a Conferência de Saúde 
II. os Conselhos Municipais 

III. a Secretária Mucnicipal 
IV. o Conselho de Saúde 

 

Marque a opção correta: 
 

a) Apenas III está incorreta 
b) Apenas II está incorreta 
c) Apenas I e IV estão corretas 
d) Apenas I e III estão corretas 

 

4. Os princípios fundamentais da atenção básica no Brasil são, EXCETO:  
 

a) segregação 
b) qualidade 
c) eqüidade  
d) participação social 

 

5. Marque (V) verdadeiro ou (F) quando julgar a afirmação falsa: 
 

Fonte: http://dab.saude.gov.br/ 
 

I. (  ) A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial.  
II. (  ) A estratégia de Saúde da Família é um projeto do ministério público, condicionada pela evolução do 

sistema de saúde no Brasil.  
III. (   ) A Saúde da Família estratégia estruturante dos sistemas estaduais de saúde tem provocado um 

importante movimento com o intuito de reordenar o modelo de atenção no pacto pela saúde.  
IV. (  ) As equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde são responsáveis pelo acompanhamento de 

um número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada.  
 

Assinale a opção correta: 
 

a) F – V –V – F 
b) F – F – V – F 
c) V – V –F – V 
d) V – F – F – V 

 

6. De acordo com a Constituição Federal de 1988, ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, 
nos termos da lei, EXCETO: 

 

a) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. 
b) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. 
c) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. 
d) fiscalizar a qualidade dos alimentos e gorduras, bem como bebidas alcoólicas para consumo hospitalar. 
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7. Os agentes comunitários de saúde podem ser encontrados de formas distintas em relação à rede do SUS: 
 

Fonte: http://dab.saude.gov.br/ 
 

I. ligados a uma unidade básica de Saúde da Família como membro especializado 
II. ligados a uma unidade básica de Saúde ainda não organizada na lógica da Saúde da Família 
III. ligados a uma unidade básica de Saúde da Família como membro da equipe multiprofissional 
IV. ligados a uma unidade básica de Saúde da Família não-governamental 

 

Assinale a opção correta: 
 

a) Apenas IV está incorreta 
b) Apenas II e III estão corretas 
c) Apenas I e II estão corretas 
d) Apenas III está incorreta 

 

8. As principais modalidades de indicadores de saúde são, EXCETO: 
 

a) Morbidade  
b) Nutrição  
c) Condições socioeconômicas 
d) Serviços sociais 

 

9. De acordo, com a Lei 8.080/90 - serão criadas ___________ de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho 
Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da 
sociedade civil, com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução 
envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

a) comissões intersetoriais 
b) conselhos de saúde 
c) conselhos especiais 
d) comissões setorizadas 

 

10. Além da mortalidade, os maiores indicadores demográficos são, EXCETO: 
 

a) natalidade 
b) fecundidade 
c) estrutura demográfica 
d) distribuição por sexo da população 

 

11. O controle social do orçamento da saúde está previsto na legislação do SUS, sendo que é de responsabilidade 
______________________ acompanhar a aplicação desse orçamento, deliberando e fiscalizando. 

 

a) do Ministério Público 
b) dos Conselhos de Saúde 
c) da Secretária Municipal 
d) da Assistente Social 

 

12. Identifique algumas das competências estabelecidas no Regulamento da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária:  

 

Fonte: www.anvisa.gov.br/ 
 

I. estabelecer normas e padrões sobre limites de contaminantes, resíduos tóxicos, desinfetantes, metais 
pesados e outros que envolvam risco à saúde;  

II. proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a comercialização de produtos e 
insumos, em caso de violação da legislação de risco iminente à saúde;  

III. autorizar e controlar o de funcionamento de empresas pertinentes com risco iminente à saúde dentro da 
legislação. 

IV. monitorar e auditar os órgãos e entidades estaduais, distritais e municipais que integram o Sistema Nacional 
de Vigilância Sanitária. 
 

Marque a opção correta: 
 

a) Apenas III está incorreta 
b) Apenas II e IV estão corretas 
c) Apenas I está correta 
d) Todas as alternativas estão corretas 
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13. A saúde da família é uma estratégia prioritária da atenção básica de acordo com os preceitos do SUS. Indique 
algumas áreas, entre outras, para sua atuação, EXCETO: 

 
a) Controle do diabetes mellitus 
b) Saúde bucal 
c) Saúde do coração 
d) Saúde do idoso 

 
14. De acordo, com a Lei 8.080/90 - estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS, entre 

outros:  
 
a) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido toda a sociedade 
b) o controle da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a 

saúde pública. 
c) a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo de pessoas deficientes mentais.  
d) a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e 

produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 
 
15. É de responsabilidade o controle e a fiscalização sanitária de alguns bens e produtos, entre outros, EXCETO: 

Fonte: www.anvisa.gov.br/ 
 

a) medicamentos de uso humano e animal, suas substâncias ativas e demais insumos, processos e tecnologias. 
b) saneantes destinados à higienização, desinfecção ou desinfestação em ambientes preferencialmente coletivos. 
c) imunobiológicos e suas substâncias ativas, sangue e hemoderivados. 
d) órgãos, tecidos humanos e veterinários para uso em transplantes ou reconstituições. 

 
16. Nos termos da lei 8.080/90 - a articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, 

abrangerá, em especial, as seguintes atividades, entre outras, EXCETO: 
 

a) alimentação e nutrição 
b) saneamento e meio ambiente 
c) cuidados com a família 
d) saúde do trabalhador 

 
17. As unidades de saúde da família serão instaladas, entre outros, nos (as): 

 
a) Posto de saúde 
b) Comunidades 
c) Clínicas médicas 
d) Escolas 

 
18. Nos termos da lei 8080/90, as ações e serviços públicos de saúde nela citada, seguem as orientações e 

diretrizes previstas na Constituição Federal 1988, obedecendo aos seguintes princípios, entre outros: 
 

I. igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 
II. divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 
III. utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 

programática. 
IV. participação da comunidade. 

 
Assinale a opção correta: 
 
a) Apenas IV está correta 
b) Apenas III está incorreta 
c) Apenas I e IV estão corretas 
d) Todas as alternativas estão corretas 

 
19. O Pacto pela Saúde, afirma que os municípios devem assumir, entre outras, as ações de vigilância em saúde 

que compreende, EXCETO: 
 
a) epidemiológica 
b) sanitária  
c) farmacêutica 
d) ambiental 
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20. A Secretaria de Saúde de Presidente Prudente, administra a saúde da população segundo normas e diretrizes 
do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo como funções, entre outras, EXCETO: 

 
a) supervisiona e realiza os serviços do Programa de Saúde da Família. 
b) atendimento assistencial destinado a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e 

social. 
c) administra convênios com órgãos públicos ou particulares. 
d) responsável pela supervisão e realização dos serviços de zoonose. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
21. Paciente com 18 anos de idade com diagnóstico de Transtorno Bipolar é acompanhada no ambulatório de Saúde 

mental. A mãe e a paciente contam que tem estado bem, sem sintomas, adaptada à escola e conseguindo 
acompanhar as aulas. Queixa-se apenas de tremores finos nas mãos e um pouco de náusea e acha que ganhou 
peso com  a medicação atual. Ao exame do estado mental observa-se que está fora de fase. Está em uso de 
Carbonato de Lítio 1.200mg/dia (dosagem sérica 0,8mEq/l). Em relação ao uso do Lítio neste caso é verdade 
que: 

 
a) a presença de náuseas e tremores finos indica provável intoxicação pelo Lítio. 
b) o aumento de peso não costuma ser um problema para os pacientes em uso de Lítio. 
c) o Lítio é um eficiente estabilizador do humor, cujo uso parece diminuir as taxas de suicídio entre os pacientes 

que estão sob seu uso. 
d) a dosagem sérica esta elevada para a fase de manutenção devendo ser diminuída ate níveis em torno de 0,2 

mEq/l. 
 
22. O Topiramato pode ser utilizado como estabilizador do humor. Sobre este fármaco não é verdade que: 

 
a) pode levar a aumento na incidência de cálculos renais 
b) recomenda-se que seja administrado com estômago vazio  
c) tem como efeito colateral a diminuição do apetite 
d) a dose máxima diária não deve exceder 400mg 

 
23. Ao longo dos séculos, diferentes locais foram estabelecidos como os mais adequados ao tratamento dos 

doentes mentais. A respeito destes locais é verdade que: 
 
a) a introdução dos neurolépticos, na década de 50 do século passado, ampliou a possibilidade de tratamento nas 

comunidades. 
b) a justificativa para internar os doentes mentais em hospitais afastados das cidades era de evitar a possível 

contaminação das pessoas sadias pelos doentes  
c) no Brasil  a legislação vigente estabeleceu prazo de 10 anos para a extinção do tratamento hospitalar, devendo o 

mesmo ser realizado nos Centros de Atenção Psicossocial   
d) a internação de menores de idade em instituição psiquiátrica é vetada pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, devendo ser feita nas enfermarias pediátricas dos hospitais gerais 
 
24. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase: “O termo dementia precoce...  

 
a) foi proposto por Bleuler para designar o grupo das esquizofrenias” 
b) foi atribuído às doenças esquizofrênicas em função do quadro residual de aparência demencial” 
c) foi proposto como uma denominação para o conjunto das doenças degenerativas que evoluem para demência 

em sujeitos jovens”  
d) foi erroneamente atribuído aos casos de autismo primário de Kanner nos quais há perda importante das funções 

cognitivas superiores em sujeitos jovens” 
 
25. Em vários países, tem havido um intenso debate sobre a descriminalização da maconha, no entanto, o uso desta 

pode acarretar uma série de sintomas físicos e psíquicos. Entre eles não é esperado encontrarmos: 
 
a) perda de memória de curto prazo 
b) crises de ansiedade 
c) déficits da coordenação motora 
d) elevação da temperatura  
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26. Doença mental é um dos conceitos centrais para a psiquiatria, tendo, contudo, passado por inúmeras 
modificações, sendo em larga escala influenciado pelo contexto sócio-cultural dos sujeitos.  A respeito das 
épocas e dos conceitos atribuídos à doença mental assinale a alternativa que contem uma frase incorreta:  

 
a) a classificação utilizada pela OMS atualmente categoriza os transtornos mentais, levando em conta hipóteses 

etiológicas sobre a ocorrência dos mesmos. 
b) em diversas tribos indígenas os doentes mentais são vistos como pessoas portadoras de dons especiais e 

incluídas no grupo apesar do eventual comportamento singular. 
c) a Classificação das Doenças Mentais da OMS em sua 9ª edição, separava os transtornos de acordo com a 

suposta etiologia e duração dos mesmos. 
d) o Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiátrica Americana classifica os transtornos a partir da 

presença ou não de sintomas pré-estabelecidos. 
 
27. A esquiva é um comportamento no qual o paciente evita determinadas situações por associá-las a sofrimento 

psíquico havendo em geral crises de ansiedade. Este comportamento é mais comum em alguns transtornos e 
mais raro em outros. Assinale a alternativa abaixo onde é mais provável que este comportamento ocorra: 

 
a) transtorno somatoforme   
b) transtorno dismórfico corporal 
c) transtorno de pânico  
d) transtorno dissociativo 

 
28. A eletroconvulsoterapia é uma terapêutica utilizada em nosso meio, com indicações precisas e realização 

regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. Em relação à legislação sobre o procedimento é verdade 
que: 

 
a) é proibida em mulheres com suspeita de gravidez. 
b) para realizar o procedimento é necessária a assinatura do responsável e autorização do ministério público. 
c) para realizar o procedimento em menores de idade, é necessário o parecer de dois psiquiatras sendo ao menos 

um deles, psiquiatra infantil. 
d) pode ser realizada por enfermeiro treinado, mas o procedimento deve ser conduzido em centro cirúrgico. 

 
29. No retardo mental e nos quadros demenciais observam-se alterações das funções superiores e muitas vezes 

alterações de comportamento. As alternativas abaixo apresentam comparações entre ambos. Assinale a 
alternativa correta: 

 
a) no retardo mental o juízo crítico é mais prejudicado do que nos quadros demenciais. 
b) no retardo mental a co-morbidade com outros transtornos mentais é mais freqüente do que na demência. 
c) no retardo mental a avaliação leva em conta aspectos adaptativos, enquanto nas demências avalia-se as perdas 

cognitivas. 
d) no retardo mental o desenvolvimento mental foi interrompido ou incompleto, enquanto na demência houve perda. 

 
30. Antes do aparecimento dos sintomas típicos da esquizofrenia, pode surgir uma série de sintomas inespecíficos, 

caracterizando um estado prodrômico. A respeito destes sintomas é verdade que:  
 
a) são menos comuns em pacientes jovens. 
b) são exemplos: irritabilidade, hipersensibilidade, perda de interesse e isolamento. 
c) são claramente distintos dos transtornos de personalidade esquizóide e paranóide. 
d) são muitas vezes difíceis de diferenciar das fases maníacas do transtorno bipolar. 

 
31. A presença de sintomas ou mesmo transtornos mentais em pacientes epilépticos não é rara. Sobre esta 

comorbidade é verdadeira a seguinte afirmação: 
 
a) pacientes com epilepsia comumente têm alterações de personalidade típicas. 
b) nas crises parciais complexas são comuns os sintomas pós-ictais. 
c) os sintomas produtivos mais comuns são as alucinações auditivas.  
d) quando há sintomas comportamentais pré-ictais, estes costumam melhorar após a crise. 
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O seguinte caso clínico refere-se às questões de numero 32 e 33 
 
Paciente do sexo masculino, 35 anos de idade, com historia de uso de álcool desde os 15 anos. Conta que ao longo 
da vida, foi gradualmente aumentando o uso da bebida, para obter os mesmos efeitos. Se permanece um dia sem 
beber, apresenta tremores finos e suor nas mãos e nega que tenha havido sintomas alucinatórios ou convulsões. 
Tem um forte desejo para beber e dificuldades em controlar o consumo, sendo que ingere álcool em qualquer dia e 
horário da semana, independentemente de seus compromissos. Há três meses sofreu um acidente de carro, no qual 
poderia ter morrido e isto o mobilizou ao tratamento. Foi feito o diagnóstico de Síndrome de Dependência ao álcool e 
iniciado tratamento.  
 
32. O diagnóstico de Síndrome de dependência ao álcool, no caso acima, foi estabelecido a partir de alguns 

critérios. Assinale entre as alternativas abaixo, aquela que contém um critério que não foi apresentado no caso 
clínico:  

 
a) tolerância reversa 
b) compulsão para consumir álcool  
c) sintomas de abstinência  
d) estreitamento de repertorio  

 
33. Entre as alternativas terapêuticas abaixo é menos provável que tenha sido prescrito:  

 
a) Hidantoína para prevenir episódios convulsivos  
b) Benzodiazepinico nos primeiros dias para alivio dos sintomas  
c) Vitaminas do complexo B para prevenir Síndrome de Wernick-Korsakoff 
d) Dissulfiran como reforço para evitar o uso de álcool  

 
34. Segundo a Classificação Internacional das Doenças em sua 10ª edição (CID 10), os transtornos de 

personalidade são condições “não diretamente atribuíveis à lesão ou à doença cerebral flagrante ou a outro 
transtorno psiquiátrico” satisfazendo a uma serie de critérios. Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que 
não constitui um critério diagnóstico para estes transtornos: 

 
a) o padrão anormal de comportamento é de longa duração  
b) as manifestações aparecem usualmente após os  18 anos de idade  
c) as atitudes e condutas envolvem varias áreas do funcionamento 
d) frequentemente a problemas no desempenho ocupacional e social 

 
35. Psiquiatra de plantão em Pronto Socorro recebe paciente com 13 anos vítima de violência sexual, por um tio 

materno. Além do adequado atendimento multiprofissional, nesta situação, algumas medidas devem 
obrigatoriamente ser tomadas. Assinale a alternativa incorreta quando a estas medidas legais: 

 
a) o Conselho Tutelar deve ser comunicado sobre a ocorrencia 
b) devem ser anotados todos os procedimentos, com letra legível, pois constituem provas indiretas da ocorrência 

da violência sexual  
c) podem ser feitos registros com fotografia, pois eventualmente auxiliarão o laudo pericial. 
d) os pais devem ser orientados a procurarem a policia, pois a decisão de fazer ou não Boletim de Ocorrência 

pertence aos responsáveis legais 
  
36. As diferentes abordagens psicoterápicas têm em comum: 

 
a) a percepção e a interpretação da “transferência”  
b) a identificação da “tele” como um aspecto saudável da percepção do individuo  
c) a valorização e o manejo da relação terapeuta-cliente  
d) a percepção e o manejo dos conteúdos inconscientes que surgem na relação   

 
37. Muitas vezes o diagnóstico diferencial do transtorno obsessivo compulsivo (TOC) pode ser difícil. As frases 

abaixo descrevem alguns dos possíveis diagnósticos diferenciais. Não é correto afirmar que:  
 
a) na presença de ataques de pânico ocasionais, deve ser feito o diagnostico de Transtorno do Pânico.   
b) se houver sintomas fóbicos, mesmo que leves, o diagnostico de Transtorno Fóbico deve ser considerado em 

detrimento do diagnostico de TOC. 
c) como a comorbidade com depressão não é rara, deve se considerar a precedência dos sintomas para 

estabelecer o diagnostico. 
d) se os critérios para esquizofrenia forem preenchidos, devem ser feitos os dois diagnósticos. 
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38. Durante o puerpério, uma serie de mudanças hormonais, de imagem corporal e do contexto social-familiar, 
aumentam a probabilidade da ocorrência de transtornos mentais, como por exemplo, quadros depressivos. São 
sinais sugestivos de maior gravidade: 

 
a) dificuldade em amamentar  
b) antecedente de transtorno depressivo 
c) ocorrência de náuseas e vômitos no primeiro e segundo trimestres 
d) inicio dos sintomas no puerpério imediato 

 
39. No exame do estado mental de paciente portador de transtorno dismórfico corporal observa-se comumente: 

 
a) alucinações visuais  
b) idéia prevalente  
c) alucinações táteis 
d) delírio auto-referente 

 
40. Nos pacientes com transtorno de personalidade psicopática ou anti-social:  

 
a) há facilidade de iniciar relacionamentos 
b) há medo de ser descoberto quando faz algo de errado ou condenável  
c) há sensibilidade marcada aos problemas alheios, embora não consiga expressa-lo 
d) há preferência por atividades solitárias  

 
 




