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CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO I
SOBRE HIENAS E VIRA-LATAS
Aproveitando o momento de vulnerabilidade política e
econômica do nosso país, os defensores de uma integração
dependente do Brasil na economia internacional estão
lançando uma nova ofensiva, facilitada pelas agruras do
ajuste fiscal, com queda nos investimentos governamentais e
o descrédito – convenientemente estimulado – das empresas
estatais, na esteira do escândalo da Petrobrás. Em vez de
atacar a raiz desses ilícitos, que é o financiamento
empresarial das campanhas eleitorais (o que não diminui a
responsabilidade dos transgressores da lei), os pósneoliberais preferem investir contra os poucos instrumentos
de política industrial que o Estado brasileiro ainda detém. A
estratégia é ampla e não se limita a aspectos internos da
economia. Incide diretamente sobre a forma pela qual o
Brasil se insere na economia mundial.
Três linhas de ação têm sido perseguidas. Uma já faz parte
do antigo receituário de boa parte dos comentaristas em
matéria econômica: o Brasil deveria abandonar a sua
preferência pelo sistema multilateral (representado pela
Organização Mundial do Comércio) e dar mais atenção a
acordos bilaterais com economias desenvolvidas, seja com a
União Europeia, seja com os Estados Unidos da América. O
refinamento, não totalmente novo, é o de que, para chegar a
esses acordos, o Brasil deve buscar a “flexibilização” do
Mercosul, privando-o de sua característica essencial de uma
união aduaneira. Sem perceber que a motivação principal da
integração é política – já que a Paz é o maior bem a ser
preservado – os arautos da liberalização, sob o pretexto de
aumentar nossa autonomia em relação aos nossos vizinhos,
facilitando a abertura do mercado brasileiro, na verdade
empurrarão os sócios menores (não em importância, mas em
tamanho) para os braços das grandes potências. É de esperar
que não venham a reclamar quando bases militares
estrangeiras surgirem próximo das nossas fronteiras.
O segundo pilar do tripé, que está sendo gestado em
gabinetes de peritos desprovidos de visão estratégica,
consiste em tornar o Brasil membro pleno da OCDE, a
organização que congrega primordialmente economias
desenvolvidas. Essa atitude contraria a posição de
aproximação cautelosa seguida até aqui e que nos tem
permitido participar de vários grupos, sem tolher nossa
liberdade de ação. A lógica para a busca ansiosa pelo status
de membro pleno residiria na melhoria do nosso rating junto
às agências de risco, decorrente do nosso compromisso com
políticas de investimentos, compras governamentais e
propriedade intelectual (entre outras) estranhas ao modelo
de crescimento defendido por sucessivos governos
brasileiros, independentemente de partidos ou de ideologias.
O ganho no curto prazo se limitaria, se tanto, a um aspecto
de marketing, e seria muito pequeno quando comparado
com o custo real, representado pela perda de latitude de
escolha de nossas políticas (industrial, ambiental, de saúde,
etc.).
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Finalmente – e esse é o aspecto mais recente da ofensiva
pós-neoliberal – há quem já fale em ressuscitar a Área de
Livre Comércio das Américas, cujas negociações chegaram a
um impasse entre 2003 e 2004, quando ficou claro que os
EUA não abandonariam suas exigências em patentes
farmacêuticas (inclusive no que tange ao método para a
solução de controvérsias) e pouco ou nada nos ofereceriam
em agricultura. A Alca, tal como proposta, previa não apenas
uma ampla abertura comercial em matéria de bens e
serviços, de efeitos danosos para nosso parque industrial,
mas também regras muito mais estritas e desfavoráveis aos
nossos interesses do que as que haviam sido negociadas
multilateralmente (isto é, no sistema GATT/OMC), inclusive
por governos que antecederam ao do Presidente Lula. Tudo
isso, sob a hegemonia da maior potência econômica do
continente americano (e, por enquanto pelo menos, do
mundo).
Medidas desse tipo não constituem ajustes passageiros.
São mudanças estruturais, que, caso adotadas, alterariam
profundamente o caminho de desenvolvimento que, com
maior ou menor ênfase, sucessivos governos escolheram
trilhar. Os que propugnam por esse redirecionamento de
nossa inserção no mundo parecem ignorar que mudanças
desse porte, sem um mandato popular expresso nas urnas,
seriam não só prejudiciais economicamente, mas
constituiriam uma violência contra a democracia.
Evidentemente nosso governo não se deixará levar por
pressões midiáticas, mas até alguns ardorosos defensores de
um Brasil independente e soberano podem não ser de todo
infensos a influências de intelectuais que granjearam alguma
respeitabilidade pela obra passada. Daí a necessidade do
alerta: “intelectuais progressistas, preparai-vos para o
debate”. Ele vai ser duro e não se dará somente nos salões
acadêmicos ou nos corredores palacianos. Terá que ir às ruas,
às praças e às portas de fábrica.
(Texto de Celso Amorim, Carta Maior - 14 de abril de 2015)

01
No texto “Sobre hienas e vira-latas”, o diplomata e exministro Celso Amorim defende como ideia central que:
(A) “os defensores de uma integração dependente do Brasil
na economia internacional estão lançando uma nova
ofensiva”
(B) “A estratégia é ampla e não se limita a aspectos internos
da economia”
(C) “os pós-neoliberais preferem investir contra os poucos
instrumentos de política industrial que o Estado
brasileiro ainda detém”
(D) “o Brasil deve buscar a “flexibilização” do Mercosul,
privando-o de sua característica essencial de uma união
aduaneira”
(E) “não venham a reclamar quando bases militares
estrangeiras surgirem próximo das nossas fronteiras”
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02

06

Considerando as principais características do gênero textual
(forma, função, estilo e conteúdo), podemos classificar o
TEXTO I “Sobre hienas e vira-latas” como:

O advérbio de modo pode ser substituído pelo adjetivo sem
prejuízo de significado em:

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

Artigo de opinião
Coluna
Texto dissertativo-argumentativo
Discurso de despedida
Carta aberta

03
Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as proposições sobre
o texto de Amorim:
(__) O texto apresenta sequência narrativa cuja função é
contextualizar a argumentação.
(__) O texto é argumentativo, porque o uso linguístico é
intrinsecamente argumentativo.
(__) O texto apresenta duas formas de raciocínio
argumentativo: dedução e indução.
(__) O texto apresenta também sequência injuntiva.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F–V–F–V
V–V–F–F
F–V–V–F
V–F–F–V
F–F–V–V

04
É correto afirmar que:
(A) O autor indica tempo e condição na relação sintáticosemântica estabelecida com esta oração “quando ficou
claro”.
(B) O autor emprega muitos verbos no gerúndio, o que se
configura um vício de linguagem.
(C) O autor deveria inserir um artigo após o pronome na
frase: “cujas negociações chegaram a um impasse”.
(D) O autor poderia alternar a regência verbal da preposição
‘em’ por ‘de’ sem prejuizo à norma culta: “consiste em
tornar o Brasil membro”.
(E) O autor indica tempo e condição na relação sintáticosemântica estabelecida com esta oração: “quando
comparado com o custo real”.

05
Indique a opção em que todos as palavras estão conforme a
norma culta:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

sobreumano, vicerrei, subumano e anteprojeto.
mandachuva, semirreta, vicerrei e vice-almirante.
vice-rei, micro-ondas, micro-ônibus e hiperacidez.
subclavicular, sub-delegado, sub-emenda e vicerrei.
infrassom, infraepático, semirreta e vicerrei.
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(A) “convenientemente estimulado” – conveniente.
(B) “independentemente de partidos ou de ideologias” –
independente.
(C) “O refinamento, não totalmente novo, é o de que, para
chegar a esses acordos” – total.
(D) “a organização que congrega primordialmente
economias desenvolvidas” – primordial.
(E) “Finalmente – e esse é o aspecto mais recente da
ofensiva pós-neoliberal – há quem já fale” – final.

TEXTO II
Uma ode à estupidez
É inconcebível que no rol de desafios da Nação esteja a volta
de problemas com os quais já tivemos de lidar no passado,
como a morte de crianças por sarampo, por exemplo.
O sistema brasileiro de vacinação pública é um oásis de
eficiência e profissionalismo em meio à improdutividade e ao
descaso com o público que marcam boa parte dos serviços
prestados pelo Estado aos cidadãos. Segundo dados do
Ministério da Saúde (MS), a cada ano são aplicados,
gratuitamente, cerca de 300 milhões de doses de 25
diferentes tipos de imunobiológicos em 36 mil salas de
vacinação espalhadas por todo o País.
De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde
(Opas), o Brasil é referência mundial em fabricação de
vacinas, produzidas aqui pelo Instituto Butantan e pela
Fundação Oswaldo Cruz. A autossuficiência do País permite a
exportação de doses para 70 países, grande parte na África.
Pois bem. A despeito da importância da vacinação para a
prevenção e controle de epidemias e da excelência do serviço
que vem sendo oferecido à população, o País vai na
contramão da tendência mundial que aponta para o
crescimento do número de crianças vacinadas. Relatório
recente divulgado pelo Unicef e pela Organização Mundial da
Saúde (OMS), com base em dados do Ministério da Saúde,
mostrou que a cobertura nacional da vacina tríplice viral –
contra sarampo, caxumba e rubéola – caiu de um porcentual
bem próximo de 100% em 2014 para 85% no ano passado.
Outro caso preocupante é o da poliomielite, doença que
foi considerada erradicada no País há quase 30 anos. Em
2015, 95% das crianças brasileiras estavam imunes à
poliomielite. Em 2016, o porcentual caiu para 84,4%,
chegando a apenas 78,5% no ano passado. Há duas semanas,
o Ministério da Saúde emitiu um alerta para o risco de um
novo surto de poliomielite em localidades com cobertura
vacinal abaixo dos 95%. É o caso de 312 municípios,
especialmente na Bahia, Estado onde a vacina contra a
doença cobre menos de 50% da população-alvo.
É inconcebível que no rol de desafios que se alinham
diante da Nação esteja a volta de problemas com os quais já
tivemos de lidar no passado, e com relativo sucesso. Já não
há mais espaço em nossa arca de infortúnios – que não são
poucos ou triviais – para a morte de crianças por sarampo,
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por exemplo, ou para a paralisia que pode ser causada pela
poliomielite.
O sinal amarelo deve servir para o governo federal avaliar
o que pode ser melhorado no que concerne à comunicação
oficial com a população e, se for o caso, na capilaridade da
oferta de vacinas, fazendo-as chegar a mais pessoas. Em nota,
o Ministério da Saúde informou que “tem atuado fortemente
na disseminação de informações junto à sociedade alertando
sobretudo sobre os riscos de baixas coberturas”. A queda do
número de crianças vacinadas com menos de 5 anos, ainda
de acordo com o documento, “é a principal preocupação da
pasta no momento”.
Mas a responsabilidade por este triste retrocesso também
recai, em grande medida, sobre os pais e responsáveis pelos
menores. Por mais absurdo que possa parecer, cresce no País
uma espécie de “Revolta da Vacina moderna”, com base em
“novos estudos” que indicariam – pasme o leitor – os “riscos”
a que as crianças estariam submetidas caso fossem
vacinadas.
A ode à estupidez é turbinada pelas redes sociais, terreno
fértil para o florescimento de informações falsas e teorias
conspirativas que seriam tão somente ridículas se não
pusessem sob risco de morte milhares de crianças, incluindo
os filhos de pais ciosos de suas obrigações. Ao não vacinarem
seus filhos, os pais põem em risco todo o sistema de saúde
pública.
Uma das fake news que circulam no meio digital dá conta
de que a vacina tríplice viral causaria autismo. A “tese” é
sustentada por um “estudo” de 1998 elaborado por um
médico do Reino Unido, mais interessado em ganhar dinheiro
do que em produzir ciência. A “falsificação elaborada” foi
revelada por artigo publicado no British Medical Journal em
2011, mas ainda produz efeitos em mentes doentias.
Enquanto não houver vacina contra a insensatez, restanos valorizar e amplificar, seja como órgãos de imprensa, seja
como cidadãos, o alcance da boa informação. Há vidas que
dependem fundamentalmente disso.
Estadão. Opinião. Disponível em:
<https://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,uma-ode-aestupidez,70002409637>. Acesso em: 22/07/2018.

07
A tese defendida pelo autor do texto é:
(A) As fake news amedrontam os pais quanto às doenças
evitadas pela vacinação, o que faz com que rejeitem as
vacinas.
(B) O papel da imprensa é o de informar melhor os pais
sobre as teorias conspirativas que podem ser
comprovadas, mas que não devem interferir na
vacinação das crianças.
(C) A migração é a grande responsável pela proliferação de
doenças como sarampo e poliomielite no Brasil.
(D) A desinformação atinge somente a vida daqueles que se
deixam levar pelas notícias falsas e teorias conspirativas.
(E) A circulação de informações falsas creditadas a estudos
sobre vacinas é a maior responsável pela atitude dos pais
em não levar os filhos para receberem vacinação.
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08
Na construção argumentativa do texto, a responsabilização
pela baixa cobertura de vacinação recai, quase que
totalmente, sobre os pais e responsáveis pelas crianças. Essa
ideia só não aparece em:
(A) “O sistema brasileiro de vacinação pública é um oásis de
eficiência e profissionalismo...”
(B) “Em nota, o Ministério da Saúde informou que ‘tem
atuado fortemente na disseminação de informações
junto à sociedade alertando sobretudo sobre os riscos de
baixas coberturas’ ”.
(C) “A queda do número de crianças vacinadas com menos
de 5 anos, ainda de acordo com o documento, ‘é a
principal preocupação da pasta no momento’ ”.
(D) “O sinal amarelo deve servir para o governo federal
avaliar o que pode ser melhorado no que concerne à
comunicação oficial com a população e, se for o caso, na
capilaridade da oferta de vacinas, fazendo-as chegar a
mais pessoas.”
(E) “Ao não vacinarem seus filhos, os pais põem em risco
todo o sistema de saúde pública.”

09
O texto dissertativo-argumentativo é uma tipologia textual
que não se realiza no gênero:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Manual de instruções
Resenha crítica
Debate
Artigo de opinião
Manifesto

10
No trecho: “Segundo dados do Ministério da Saúde (MS), a
cada ano são aplicados, gratuitamente, cerca de 300 milhões
de doses de 25 diferentes tipos de imunobiológicos em 36 mil
salas de vacinação espalhadas por todo o País.”, quanto às
funções da linguagem, prevalece a função:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Conativa
Referencial
Expressiva
Fática
Metalinguística

11
No texto há a utilização da ironia como um recurso
expressivo, o que se evidencia sobretudo:
(A) pela utilização de dados estatísticos que confirmam as
ideias apresentadas.
(B) pela adjetivação, como em “ridículas”, “ciosos” e
“doentias”.
(C) pelas marcas de autoria do editorial.
(D) pela utilização das aspas em várias palavras referentes às
falas trazidas em fake news.
(E) pelo nível e indignação, como revelado em expressões
como “É inconcebível”.
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12
Em: “A autossuficiência do País permite a exportação de
doses para 70 países, grande parte na África”, segundo regras
e convenções ortográficas vigentes, a não hifenização da
palavra destacada justifica-se pelo mesmo processo ocorrido
em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

subatômico
preencher
malnascido
semiárido
contrarreforma

LEGISLAÇÃO
13
Assinale a alternativa incorreta.
(A) O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional,
que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal.
(B) O Poder Executivo é exercido pela Presidência da
República, auxiliada pelos Ministérios.
(C) Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente,
a guarda da Constituição.
(D) Compete aos Estados-Membros declarar a guerra e
celebrar a paz.
(E) A União não intervirá nos Estados nem no Distrito
Federal, exceto para garantir o livre exercício de
qualquer dos Poderes nas unidades da Federação.

14
Quanto aos princípios e direitos fundamentais assinale a
alternativa correta.
(A) É condicionado e arbitrado pelo poder estatal o exercício
de qualquer trabalho, ofício ou profissão, mesmo que
atendidas as qualificações profissionais que a lei
estabelecer.
(B) São a todos e a todas assegurados(as), mediante o
pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes
Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou
abuso de poder.
(C) Há crime sem lei anterior que o defina e pena sem prévia
cominação legal.
(D) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
(E) A lei não pune discriminação atentatória aos direitos e
liberdades fundamentais.

15
De acordo com o Regimento Geral da Universidade Federal
de Roraima-UFRR, assinale a alternativa incorreta.
(A) A direção da unidade será exercida por um(a) docente
efetivo(a) da UFRR, lotado na respectiva unidade,
eleito(a) pelos pares.
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(B) Integram o corpo técnico-administrativo da UFRR, os(as)
servidores(as) que exerçam funções de apoio técnico,
administrativo e
operacional
necessárias ao
desenvolvimento das atividades próprias.
(C) A UFRR é constituída por centros, institutos, núcleos
acadêmicos, departamentos, coordenações de curso de
graduação, pós-graduação, escolas e colégio, sem
prejuízo de outras unidades que vierem a ser criadas.
(D) Compete ao Conselho de Centro designar os(as)
componentes das bancas examinadoras de concursos
públicos para a admissão de docentes, ouvido o conselho
de curso.
(E) A coordenação de curso de graduação, órgão executivo,
responsável pelas atividades didáticas e pedagógicas, é
dirigida por um(a) coordenador(a) indicado(a)
discricionariamente pela Reitoria, podendo ser
afastado(a) a qualquer tempo.

16
Com fundamento nos direitos e garantias fundamentais da
Constituição Federal assinale a única alternativa correta.
(A) A propriedade privada não deve cumprir função social
alguma.
(B) É plena a liberdade de associação para fins lícitos,
incluída a de caráter paramilitar, como as organizações
criminosas e milícias.
(C) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto
e a suas liturgias, com exceção das seitas e práticas
religiosas não admitidas pelo Estado.
(D) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei.
(E) É admitida a prática da tortura para a defesa da
sociedade.

17
De acordo com o regime jurídico dos(as) servidores(as)
públicos(as) assinale a alternativa correta.
(A) Servidor(a) é a pessoa precariamente investida em cargo
público, mediante ato administrativo discricionário.
(B) A nomeação far-se-á em comissão, quando se tratar de
cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira.
(C) No ato da posse, o(a) servidor(a) apresentará declaração
de bens e valores que constituem seu patrimônio e
declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo,
emprego ou função pública.
(D) Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de
cargo público, com valor fixado em portaria.
(E) Os(As) servidores(as) que trabalhem com habitualidade
em locais insalubres ou em contato permanente com
substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de morte,
não fazem jus a um adicional sobre o vencimento do
cargo efetivo.
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18

22

Não é requisito obrigatório para a investidura em todos os
cargos públicos.

Assinale a alternativa que não é um princípio da educação
nacional.

(A) A nacionalidade brasileira ou estrangeira, esta nas
hipóteses previstas em lei para a contratação pelas
universidades e instituições de pesquisa científica.
(B) O nível de escolaridade superior.
(C) A idade mínima de dezoito anos.
(D) A quitação com as obrigações militares e eleitorais.
(E) O gozo dos direitos políticos.

(A) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a
cultura, o pensamento, a arte e o saber.
(B) Valorização do(a) profissional da educação escolar.
(C) Desconsideração com a diversidade étnico-racial.
(D) Igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola.
(E) Garantia de padrão de qualidade.

23
19
De acordo com a Constituição Federal, não é objetivo da
seguridade social a seguinte alternativa:
(A) Universalidade da cobertura e do atendimento.
(B) Seletividade e distributividade na prestação dos
benefícios e serviços.
(C) Desigualdade dos benefícios e serviços às populações
urbanas e rurais, incluídas as comunidades indígenas.
(D) Irredutibilidade do valor dos benefícios.
(E) Equidade na forma de participação no custeio.

20
Quanto à posse e ao exercício previstos no regime jurídicos
dos(as) servidores(as) públicas da União é correto afirmar:
(A) A posse em cargo público independe de prévia inspeção
médica oficial.
(B) A posse poderá dar-se mediante procuração específica.
(C) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do
cargo público, mas não da função de confiança.
(D) É de cinco dias o prazo para o servidor empossado em
cargo público entrar em exercício, contados da data da
posse.
(E) A promoção interrompe o tempo de exercício, que é
contado no novo posicionamento na carreira a partir da
data de publicação do ato que promover o(a) servidor(a).

21
No processo administrativo
administrados(as), exceto.

são

direitos

dos(as)

(A) Ser tratado com respeito pelas autoridades e
servidores(as), que deverão facilitar o exercício de seus
direitos e o cumprimento de suas obrigações.
(B) Fazer-se assistir, facultativamente, por advogado(a),
salvo quando obrigatória a representação, por força de
lei.
(C) Formular alegações e apresentar documentos antes da
decisão, os quais serão objeto de consideração pelo
órgão competente.
(D) Ter ciência da tramitação dos processos administrativos
em que tenha a condição de interessado, ter vista dos
autos, obter cópias de documentos neles contidos e
conhecer as decisões proferidas.
(E) Agir de modo temerário, desleal e de má-fé.
Boa Vista 26 de Agosto de 2018

De acordo com o Código de Ética Profissional do(a)
Servidor(a) Público(a) Civil do Poder Executivo Federal,
assinale a alternativa correta.
(A) Admite-se o uso de informações privilegiadas obtidas no
âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de
parentes, de amigos(as) ou de terceiros.
(B) É vedado ao(à) servidor(a) público(a) o uso do cargo ou
função, facilidades, amizades, tempo, posição e
influências, para obter qualquer favorecimento, para si
ou para outrem.
(C) Ter respeito à hierarquia, com temor de representar
contra qualquer comprometimento indevido da
estrutura em que se funda o poder estatal,
especialmente de autoridades superiores.
(D) Participar dos movimentos e estudos que se relacionem
com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por
escopo a realização do bem particular e de interesses
exclusivamente econômicos.
(E) Quando houver receio de punição por atos ilícitos, pode
o(a) servidor(a) impedir a fiscalização desses atos ou
serviços por quem de direito.

24
Nos termos do Plano de Carreira dos Cargos TécnicoAdministrativos em Educação e no âmbito das Instituições
Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação é
incorreto afirmar.
(A) A liberação do(a) servidor(a) para a realização de cursos
de mestrado e doutorado está condicionada ao resultado
favorável na avaliação de desempenho.
(B) A mudança de nível de capacitação e de padrão de
vencimento não acarretará mudança de nível de
classificação.
(C) O edital definirá as características de cada fase do
concurso público, os requisitos de escolaridade, a
formação especializada e a experiência profissional, os
critérios eliminatórios e classificatórios, bem como
eventuais restrições e condicionantes decorrentes do
ambiente organizacional ao qual serão destinadas as
vagas.
(D) Progressão por mérito profissional é a mudança para o
padrão de vencimento imediatamente subsequente, a
cada dois anos de efetivo exercício, desde que o(a)
servidor(a) apresente resultado fixado em programa de
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avaliação de desempenho, observado o respectivo nível
de capacitação.
(E) O ingresso nos cargos públicos far-se-á no padrão inicial
do primeiro nível de capacitação da respectiva
classificação, mediante concurso público de provas ou de
provas e títulos, bem como através de indicação políticopartidária, inobservadas a escolaridade e a experiência
definidas no plano de carreira.

RACIOCÍNIO LÓGICO
25
Paulo, Fernanda e Sócrates são estudantes de graduação da
Universidade Federal de Roraima. Sabe-se que:
- Paulo não é da área de humanas;
- Fernanda não é da área de exatas;
- Não é verdade que Fernanda e Paulo são da área de ciências
biológicas.
É correto afirmar que:
(A) Paulo, Fernanda e Sócrates são respectivamente das
áreas de exatas, humanas e ciências biológicas.
(B) Paulo, Fernanda e Sócrates são respectivamente das
áreas de ciências biológicas, humanas e exatas.
(C) Paulo, Fernanda e Sócrates são respectivamente das
áreas de exatas, ciências biológicas e humanas.
(D) Paulo, Fernanda e Sócrates são respectivamente das
áreas de ciências biológicas, exatas e humanas.
(E) Paulo, Fernanda e Sócrates são respectivamente das
áreas de ciências humanas, exatas e ciências biológicas.

26
A onça pintada é um felino conhecido na região amazônica
que pode alcançar uma velocidade de 50km/h. Os felinos que
vivem nesta região se alimentam de animais pequenos tais
como a cutia. Uma onça pintada observa uma cutia a 360m
de distância. O pequeno animal percebe o perigo e começa a
correr em linha reta a uma velocidade média de 36km/h. No
mesmo instante, a onça pintada começa a correr em linha
reta atrás da presa a uma velocidade média de 45km/h.
Supondo que ambos os animais corram na mesma linha reta,
a onça pintada alcança a cutia após um tempo de
aproximadamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1 min e 30s.
2 min e 24s.
4 min e 30s.
4 min e 50s.
5 min e 24s.

27
A negação da afirmação: "Se Pedro é aluno da UFRR e cursa
matemática, então Pedro é do Centro de Ciências e
Tecnologia" é:

(C) Se Pedro não é do Centro de Ciências e Tecnologia, então
Pedro não é da UFRR ou não Cursa Matemática.
(D) Se Pedro é do Centro de Ciências e Tecnologia, então
Pedro é da UFRR ou Cursa Matemática.

28
O próximo termo da sequência 0, 1, 1, 2, 5, 29 é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

866
290
58
38
34

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
29
Técnica de embaralhar digitalmente uma mensagem, para
transmiti-la de forma sigilosa, permitindo somente ao usuário
autorizado a extração de seu conteúdo.
(A) Certificação digital
(B) Máscara de rede
(C) Assinatura digital
(D) Criptografia
(E) Algoritmo

30
Tecla de atalho utilizada no editor de texto do Writer do
BrOffice para inserir tabela.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Alt + F1
Ctrl + Shift + &
Alt + #
Ctrl + F2
Ctrl + F12

31
Durante a construção de um texto no Editor de Texto Word,
do Microsoft Office 2013, é possível aplicar a mesma
aparência de outros textos ao:
(A) Selecionar o texto que deseja copiar a formatação, clicar
na ferramenta “Pincel de Formatação” e com a
ferramenta ativa selecionar o texto que deseja modificar.
(B) Selecionar o texto que deseja modificar, clicar na opção
“Pincel de Formatação”, e em seguida selecionar o texto
que deseja copiar a formatação.
(C) Selecionar o texto que deseja modificar, clicar na
ferramenta “Copiar Formatação”, e selecionar o texto
que deseja copiar a formatação.
(D) Clicar na ferramenta Localizar e Substituir, clicar na
opção “Localizar Formatação” e logo após clicar na opção
“Substituir Formatação”.
(E) Na guia Exibição, clicar na Ferramenta “Macros”,
escolher a opção “Exibir Macros”.

(A) Se Pedro não é do Centro de Ciências e Tecnologia, então
Pedro é da UFRR ou não Cursa Matemática.
(B) Se Pedro não é do Centro de Ciências e Tecnologia, então
Pedro não é da UFRR ou Cursa Matemática.
Boa Vista 26 de Agosto de 2018
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Com base nessa afirmação, assinale a alternativa incorreta.

32
Tecla de função utilizada na planilha do Calc do BrOffice para
verificar a ortografia da planilha atual.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F2
F4
F7
F8
F12

33
João está construindo um projeto no Editor de Texto Word,
do Microsoft Office 2013, e precisa inserir Número de Página
a partir da quarta página. Para isso, ele inseriu uma quebra
de seção entre a terceira e a quarta página. No entanto, ao
inserir Número de Página, na quarta página todas as
anteriores também recebem numeração. O que faltou João
fazer para somente a partir da quarta página ficar numerada?
(A) Clicar na opção “Desvincular da Página Anterior” na guia
“Design” de Ferramentas de Cabeçalho e Rodapé que
aparece quando Cabeçalho e Rodapé estão ativados.
(B) É necessário desmarcar a opção “Vincular à Página
Anterior” na Ferramenta “Número de Página” na guia
“Inserir”.
(C) Posicionar o cursor do mouse na primeira seção criada, e
clicar em “Remover Números de Página” disponível na
opção “Número de Página” na guia “Inserir”.
(D) Desmarcar a opção “Vincular ao Anterior” na guia
“Design” de Ferramentas de Cabeçalho e Rodapé que
aparece quando Cabeçalho e Rodapé estão ativados.
(E) Na guia “Inserir”, na opção “Número de Página”, clicar
em “Formatar Números de Página” e no campo de
“Iniciar Numeração na Página:”, digitar 4.

34
A propriedade de segurança da informação que diz respeito a
salvaguarda da exatidão e completeza dos dados ou
informação, equivale a alternativa:
(A) Autenticação
(B) Confidencialidade
(C) Integridade
(D) Backup
(E) Controle

ATUALIDADES
35
“Desde 2008, o Brasil ocupa o lugar de maior consumidor de
agrotóxicos do mundo. Os impactos na saúde pública são
amplos, atingem vastos territórios e envolvem diferentes
grupos populacionais, como trabalhadores em diversos
ramos de atividades, moradores do entorno de fábricas e
fazendas, além de todos nós, que consumimos alimentos
contaminados. Tais impactos estão associados ao nosso atual
modelo de desenvolvimento, voltado prioritariamente para a
produção de bens primários para exportação.” (Dossiê
ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na
saúde, 2015).
Boa Vista 26 de Agosto de 2018

(A) A PL 6.299/2002, prevê a criação da Comissão Técnica
Nacional de Fitossanitários (CNTFito), que em suas
atribuições avaliará quais agrotóxicos seriam liberados,
desde que não haja um “risco inaceitável” na sua
utilização.
(B) Os serviços e os profissionais da saúde estão
devidamente capacitados para diagnosticar os efeitos
relacionados com a exposição aos agrotóxicos, tais como
neuropatias, imunotoxicidade, alterações endócrinas,
neoplasias, entre outros danos à saúde.
(C) Um terço dos alimentos consumidos, cotidianamente,
pelos brasileiros está contaminado pelos agrotóxicos,
segundo análise de amostras coletadas em todas os 26
estados do Brasil, realizada pelo Programa de Análise de
Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) da Anvisa
(2011).
(D) Mato Grosso é o maior produtor brasileiro de soja, milho,
algodão e gado bovino, e no ano de 2010 cultivou 9,6
milhões de hectares entre soja, milho, algodão e cana e
pulverizou nessas lavouras cerca de 110 milhões de litros
de agrotóxicos (IBGE, 2011).
(E) Outra situação que deve merecer a atenção da saúde
pública são as plantas transgênicas direta ou
indiretamente destinadas à alimentação humana, uma
vez que utilizam o uso de agrotóxicos em sua produção.

36
O Brasil tem uma extensão territorial de 851.196.500
hectares, ou seja, 8.511.965 km2. As terras indígenas somam
717 áreas, ocupando uma extensão total de 117.403.045
hectares (1.174.030 km2). Assim, 13.8% das terras do país são
reservados aos povos indígenas. (Dados do Instituto
Socioambiental – ISA). Com base nessa afirmação, assinale a
alternativa correta.
I.

A Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de
Terras Indígenas - PNGATI, tem como objetivo garantir e
promover a proteção, a recuperação, a conservação e o
uso sustentável dos recursos naturais das terras e
territórios indígenas.
II. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
e o Decreto 5051/04, que ratifica a Convenção 169 da
Organização Internacional do Trabalho no Brasil,
garantem, aos povos indígenas, a posse exclusiva de seus
territórios e o respeito às suas organizações sociais,
costumes, línguas, crenças e tradições.
III. Os povos indígenas estão presentes nas cinco regiões do
Brasil, sendo que a região Norte é aquela que concentra
o maior número de indivíduos, 305.873 mil, sendo
aproximadamente 37,4% do total.
IV. Os povos indígenas estão presentes somente na região
Norte do Brasil e é a região que concentra o total de
indivíduos, 305.873 mil.

MÉDICO PSIQUIATRA

Página 8 de 13

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

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

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

(B)
(C)

37
“Atualmente, os serviços de acesso à Internet passaram a ser
considerados indispensáveis para garantir o bem-estar dos
cidadãos, e pode-se dizer que a inclusão digital também se
tornou um elemento determinante para o enfrentamento
das desigualdades socioeconômicas na região. ” (Documento
Banda larga no Brasil: um estudo sobre a evolução do acesso
e da qualidade das conexões à Internet. Comitê Gestor da
Internet no Brasil, 2018). Com base nessa afirmação, assinale
a alternativa incorreta.
I.

acesso universal à Internet tornou-se uma prioridade
política para os países da América Latina e do Caribe,
consoante com a Agenda 2030, a agenda de
desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, cujos
objetivos abordam as desigualdades do acesso à
Internet.
II. As operadoras de serviços de internet móvel no Brasil
têm introduzido inovações comerciais com planos de
acesso diário pré-pagos e serviços com tarifa zero que se
adaptam aos padrões de gastos dos grupos de baixa
renda, o que garante o acesso universal à internet para
toda a população.
III. Uma pesquisa sobre as práticas financeiras de famílias
inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CADÚnico) apontou que, em 2011, gastos com telefonia
celular, incluindo a aquisição de créditos pré-pago,
estavam entre as quatro principais despesas dos
domicílios pesquisados, junto com gasto com energia
elétrica, gás e água.
IV. acesso à Internet começou a se massificar por volta de
1995. Já em 2005, metade da população dos países
desenvolvidos estava conectada à rede. Todas as
pesquisas são unânimes em apontar que há uma
tendência de aumento de uso de computador de mesa e
aumento de laptops (computadores portáteis).
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e III são incorretas.
II é incorreta.
I e II é incorreta.
II e IV são incorretas.
I e IV são incorretas.

38
A Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC, Lei nº
12.187/2009) aponta as diretrizes de enfrentamento da
mudança climática que o Brasil deve executar para a redução
de emissão de gases do efeito estufa, reduzindo a
vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos
efeitos atuais e esperados da mudança do clima. Sobre este
tema:

(D)
(E)

relação direta entre a ação humana na natureza e a
propagação de doenças.
A interferência humana no clima vai alterar a terra, os
mares e a atmosfera por milhares de anos.
Os cientistas têm denominado como antropoceno a ação
humana que altera o clima do planeta.
O foco dessa política é o combate do desmatamento no
bioma Amazônia.
Considera-se mudança climática as ações que possam ser
diretas ou indiretamente atribuídas à atividade humana
que altere a composição da atmosfera mundial, gerando
impactos nos ecossistemas naturais.

39
O movimento cultural “Roraimeira” teve inicio na década de
1980 no atual estado de Roraima, tendo poesias e músicas
que versam sobre a identidade, meio ambiente e história de
Roraima. Sobre esse movimento é correto afirmar que:
(A) Em sua origem, o movimento Roraimeira estava inserido
no contexto histórico de grandes transformações na
região, como por exemplo, o garimpo que estimulou a
migração das mais variadas partes do país e além desse
fenômeno havia a circulação de línguas e culturas na
tríplice fronteira (Brasil, Venezuela e Guiana).
(B) O Movimento Roraimeira foi reconhecido de fato com a
Lei no 1007/15, sancionada em 11 de Setembro de 2015.
(C) O Movimento Roraimeira manifesta divergências ao
Movimento Modernista e ao Movimento Tropicalista.
(D) O Movimento Roraimeira concentrou sua produção na
poesia e música, sem influenciar e aglutinar outras
formas de expressões artísticas.
(E) Os integrantes do Movimento Roraimeira afirmam que a
elite política de Roraima apoia as manifestações em
favor dos direitos indígenas.

40
O Monte Caburaí, com 1456 metros, está localizado no
estado de Roraima. Sobre esse ponto geográfico, é correto
afirmar que:
(A) No estado de Roraima localizam-se os dois pontos mais
extremos do norte do país: Monte Roraima, com 2739
metros e o Monte Caburaí, com 1456 metros.
(B) A Lei n° 1066 de 04 de julho de 2016 reconhece o Monte
Caburaí como o ponto localizado mais ao extremo norte
do estado de Roraima, no município de Uiramutã, e
considerado o ponto mais setentrional do Brasil.
(C) O Monte Caburaí faz fronteira com a República
Cooperativista da Guiana.
(D) O dia 04 de julho faz parte do calendário oficial do
estado como Dia do Caburaí, para lembrar que o
extremo Norte brasileiro fica em Roraima.
(E) O Monte Caburaí está representado no símbolo oficial
Brasão do estado de Roraima.

(A) Os estudos relacionados a mudanças climáticas e os
efeitos na saúde das populações comprovam que não há
Boa Vista 26 de Agosto de 2018
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45

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Marque a assertiva correta quanto ao Delirium Tremens :

MÉDICO PSIQUIATRA
41
Um médico que não tem especialidade em Psiquiatria,
legalmente pode fazer tudo que um especialista, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ser perito de próprio paciente.
Prescrever medicações controladas (A e B).
Realizar um procedimento de Eletroconvulsoterapia.
Assinar laudo de sanidade mental.
Atender pacientes psiquiátricos em um CAPS (centro de
atenção psicossocial).

(A) O uso de tiamina deve ser preferencialmente por via oral
nos primeiros 3 dias.
(B) O uso de benzodiazepícos de meia-vida curta são o de
primeira escolha.
(C) Quando precisar utilizar um neuroléptico, dar
preferência aos de baixa potência.
(D) Instituir hidratação endovenosa somente se histórico de
vômitos, diarreia ou sangramento.
(E) A febre (sem foco de infecção) não é comum nesses
quadros clínicos.

46

42
Quanto à psicopatologia, o estudo prospectivo do curso da
doença é imprescindível pois:

Em relação à dimensão cognitiva da Esquizofrenia, marque a
assertiva correta:

(A) Auxilia no Exame Psíquico.
(B) Em alguns casos, pode determinar uma revisão
diagnóstica.
(C) Não auxilia em mudanças terapêuticas.
(D) Dificulta avaliação de doenças cíclicas.
(E) Auxilia na busca por antecedentes familiares.

(A) As funções cognitivas que mais sofrem impacto são:
memória espacial, execução de cálculos matemáticos e
fluência verbal.
(B) Não existe um padrão de comprometimento cognitivo,
em menor grau, em familiares não psicóticos.
(C) Esse déficits cognitivos costumam melhorar no decorrer
do tratamento medicamentoso.
(D) Os déficits cognitivos em pacientes com esquizofrenia
são qualitativamente diferentes do que daqueles que
ocorrem nos transtornos afetivos.
(E) Os déficits cognitivos já estão presentes na fase prémórbida.

43
Alteração quantitativa da consciência, confabulações, Lei de
Ribot e amnésia lacunar, são características das seguintes
patologias, respectivamente:
(A) Transtorno Delirante episódico, parafrenia, Demência
Corpos de Lewy, dissociação.
(B) Delirium Tremens, Korsakoff, Alzheimer, parafrenia.
(C) Delirium, Korsakoff, Alzheimer, Dissociação.
(D) Alzheimer, Korsakoff, Demência Corpos de Lewy,
Conversão.
(E) Delirium, Alzheimer, Korsakoff, parafrenia.

44
Referente aos aspectos neuropsiquiátricos da infecção do HIV
na SIDA, marque a incorreta:
(A) A terapia antirretroviral diminui em 50% a prevalência
de transtornos cognitivos associados ao HIV.
(B) Existem variações importantes dos antirretrovirais em
relação à passagem pela barreira hematoencefálica.
(C) Sintomas depressivos, pouco suporte social, o cortisol
sérico aumentado e a negação da doença estão
associados à progressão mais rápida para a SIDA e à
maior mortalidade dessa população.
(D) A prevalência de comprometimento cognitivo desses
pacientes é de 2%.
(E) A fluoxetina apresenta interação significativa com os
antirretrovirais, devendo ser evitada nesses pacientes
com diagnóstico de depressão.
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47
Alogia é um sintoma frequente na esquizofrenia e significa:
(A) Discurso desorganizado.
(B) Um tipo de perturbação formal do pensamento, onde há
dificuldade de pensamentos novos.
(C) Déficit Cognitivo.
(D) Difusão do pensamento.
(E) Roubo do pensamento.

48
Estados polimórficos (sintomas variáveis que se modificam
rapidamente), sintomas psicóticos com mais de um e menos
de seis meses, pode aparecer sintomas mistos com quadros
psicóticos
esquizofrenia-like.
São
apresentações
psicopatológicas de quais transtornos, respectivamente:
(A) Transtorno psicótico agudo transitório, Transtorno
Esquizofreniforme, Transtorno Esquizoafetivo.
(B) Bouffée Délirante, Transtorno de Personalidade
Esquizoide, Transtorno Misto.
(C) Transtorno
delirante
persistente,
Transtorno
Esquizofreniforme, Transtorno Misto.
(D) Transtorno psicótico breve, Trantorno delirante breve,
Trantorno Esquizoafetivo.
(E) Transtorno psicótico breve, Transtorno delirante breve,
Transtorno Misto.
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49
No tocante ao Transtorno Delirante Persistente, marque a
alternativa correta:
(A) Melhora clínica, principalmente com o uso dos
Antipsicóticos de nova geração.
(B) A presença de alucinações exclui o diagnóstico do
transtorno.
(C) Pacientes com pouco deterioro da atividade psicossocial,
exceto pela consequência direta dos delírios.
(D) No subtipo erotomaníaco é comum episódios de
exibicionismo;
(E) Existe evidência científica que a estimulação magnética
transcraniana é eficiente nesses casos.

50
Quanto às síndromes psiquiátricas da gestação e puerpério,
marque a assertiva incorreta:
(A) Não existe associação entre depressão não-tratada
durante a gestação e maior incidência de crianças e
adolescentes com transtornos psiquiátricos.
(B) Aumento do risco de prematuridade.
(C) Aumento do risco de recém-nascido de baixo peso e de
circunferência craniana menor.
(D) Quando
houver
necessidade
de
tratamento
farmacológico durante a gestação, devemos considerar
doses mais altas dos medicamentos, dado a maior
quantidade de líquido das gestantes.
(E) A disforia puerperal tem uma prevalência estimada entre
50-85%.

(B) Disforia clara, pânico e desesperança não fazem parte da
mania.
(C) Estudos em famílias, adoções e gêmeos indicam que o
Transtorno Afetivo Bipolar apresenta alta herdabilidade,
estimada entre 79-83%.
(D) O uso abusivo do álcool não está relacionado como fator
precipitante para ciclagem rápida.
(E) No Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I, mesmo em
períodos críticos, a consciência da doença costuma estar
presente.

54
Não costuma-se utilizar para o tratamento de depressão
bipolar:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Eletroconvulsoterapia.
Maprotilina;
Olanzapina.
Fluoxetina.
Bupropiona.

55
Em relação ao Transtorno Obessivo-compulsivo, marque a
assertiva correta :

51

(A) Sintomas de simetria, ordenação ou contagem são de
pior prognóstico.
(B) Não é comum a sintomatologia mudar de conteúdo no
mesmo paciente.
(C) Pacientes com obsessões somáticas tem melhor crítica;
(D) A maioria dos quadros são egossintônicos.
(E) Um sintoma pouco reconhecido, são as obsessões de
ciúme, em geral associadas a rituais de checagem;

Piora matutina, insônia terminal e perda de peso são mais
frequentes na:

56

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

Depressão melancólica.
Depressão sazonal.
Transtorno distímico.
Depressão atípica.
Depressão psicótica.

52
Quanto às depressões atípicas, marque a assertiva incorreta:
(A) É uma apresentação hipotimica comum do transtorno
bipolar.
(B) Costuma haver reatividade do humor frente a eventos
positivos.
(C) Não há melhora significativa com os tricíclicos.
(D) É frequente o ganho de peso.
(E) O uso de IMAOs é contraindicado.

53
Marque a assertiva correta quanto ao Transtorno Afetivo
Bipolar:
(A) Diferentemente da esquizofrenia, no Transtorno Afetivo
Bipolar, não há risco de prejuízo cognitivo e executivo
após remissão de episódios depressivos ou maníacos.
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Quanto ao Transtorno do Pânico, é correto afirmar que:
(A) O Transtorno de Ansiedade Social é comorbidade rara
com o Transtorno de Pânico.
(B) A agorafobia é um transtorno mental independente do
Transtorno de Pânico.
(C) O ideal no tratamento farmacológico é iniciar com dose
de ataque de um ISRS, primeira esolha nesses casos.
(D) As situações agorafóbicas podem incluir ficar sozinho,
trafegar em transporte público e passar por pontes.
(E) A terapia cognitivo-comportamental não mostrou-se
eficaz no tratamento do Transtorno de Pânico como no
Transtorno de Ansiedade Generalizada.

57
Marque a assertiva incorreta em relação ao Transtorno de
Ansiedade Generalizada:
(A) Estima-se que 10% da população geral apresente traços
como nervosismo, tensão e tendência crônica a remoer
preocupações em intensidade capaz de prejudicar seu
desempenho na vida cotidiana.
(B) Os benzodiazepínicos não são a primeira escolha no
tratamento farmacológico.
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(C) A terapia cognitivo-comportamental é a primeira escolha
no tratamento psicoterápico.
(D) Aumenta o risco de comorbidade com dor crônica,
enxaqueca, diabetes, e doença pulmonar obstrutiva
crônica.
(E) Apesar de começar no final da adolescência o quadro não
tende a ser crônico.

(D) O Transtorno do Estresse Agudo e o Transtorno do
Estresse Pós-traumático apresentam sintomas comuns.
O que os diferencia é a duração dos sintomas.
(E) É indicada como primeira escolha, a terapia cognitivocomportamental imediata nos quadros de Transtorno do
Estresse Pós-traumático.

58

Paciente que nasceu com sexo biológico masculino e
apresenta identificação de gênero feminino e quer mudar seu
nome social. Marque a assertiva correta:

Na avaliação de um paciente com suspeita de Transtorno
Somatoforme, não é um diagnóstico diferencial importante:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Transtorno Factício;
Transtorno Dismórfico Corporal;
Depressão Maior;
Esquizofrenia;
Simulação;

59
Em relação aos Transtornos Alimentares, marque a assertiva
correta:
(A) O Diabetes Insipidus não é uma complicação frequente
da Anorexia Nervosa.
(B) Em homens anoréxicos não há queda hormonal
(testosterona) significativas, como ocorre nas mulheres.
(C) O abuso físico e sexual na infância não estão
relacionados como fatores de risco.
(D) O termo anorexia não é o mais adequado para identificar
essa síndrome, já que não necessariamente cursa com
perda do apetite.
(E) Em anoréxicos do subgrupo purgativo, o índice de
transtornos anancáticos da personalidade são mais
frequentes. Já no subgrupo restritivo o transtorno de
personalidade borderline é mais comum.

60
Quanto à Bulimia Nervosa, marque a assertiva incorreta:
(A) A Leptina parece estar envolvida entre os fatores
biológicos para o quadro;
(B) A prevalência é maior no sexo feminino (90-95%).
(C) Existe alta taxa de concordância em gêmeos
monozigóticos.
(D) Alteração da percepção corporal não é comum.
(E) Não existe nenhum sinal semiológico ao exame físico que
auxilie no diagnóstico.

61
Quanto aos transtornos relacionados ao estresse, marque a
alternativa correta :
(A) Para fazer o diagnótico de Transtorno do Estresse PósTraumático, o aparecimento dos sintomas deve ocorrer
em até um mês após o evento estressor.
(B) O incentivo ao reengajamento às rotinas não é uma boa
estratégia no Transtorno do Estresse agudo.
(C) Não existem muitas opções terapêuticas para o
Tratamento do Transtorno do Estresse Pós-traumático;
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(A) Trata-se de um homem transexual e para a mudança do
nome social não necessita de cirurgia de
transgenitalização.
(B) Trata-se de uma mulher transexual e para a mudança do
nome social, necessita ser submetida à cirurgia de
readequação sexual.
(C) Trata-se de uma mulher transexual e para a mudança do
nome social não necessita fazer nenhum tipo de
procedimento de readequação sexual.
(D) Trata-se de um homem transexual e para a mudança do
nome social, necessita de cirurgia de transgenitalização.
(E) Não é considerada um transtorno mental na CID-10.

63
Em relação aos Transtornos da Personalidade, marque a
assertiva correta:
(A) No Transtorno de Personalidade Esquizoide, o paciente
não consegue desempenhar bem um trabalho, mesmo
que envolva certo isolamento social.
(B) O risco de suicídio no Transtorno de Personalidade
Borderline foi estimado em 30 vezes superior ao da
população comum;
(C) No Transtorno de Personalidade Antissocial, o
diagnóstico pode ser feito a partir dos 12 anos de idade;
(D) Um discurso excessivamente impressionista e carente de
detalhes objetivos é típico do Transtorno de
Personalidade Narcisista.
(E) Exigência de admiração excessiva é sintoma frequente
no Transtorno de Personalidade Histriônica.

64
Não são possíveis fatores de risco para o Retardo Mental:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Mercúrio nas vacinas.
Prematuridade.
Má nutrição.
Pobreza.
Abuso e negligência da criança.

65
Quanto aos Transtornos do Espectro Autista, marque a
assertiva correta:
(A) O teste do X frágil é dispensável nas investigações de
alterações cromossômicas.
(B) O subtipo Asperger hoje em dia não existe como
entidade isolada, fazendo parte do espectro.
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(C) O Rett também faz parte do Transtorno do Espectro
Autista.
(D) O Transtorno Desintegrativo da Infância não pertence
mais aos Trantornos do Espectro Autista;
(E) 30% dos casos de autismo estão ligados ao Retardo
Mental.

66

70
São indicações para a Eletroconvulsoterapia:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Psicoses em crianças.
Parafrenia.
Mania em todos os subtipos.
Delirium.
Alzheimer.

Relativo ao Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade
marque a assertiva incorreta:
(A)
(B)
(C)
(D)

Procrastinação é um sintoma frequente.
Maior risco de abuso de substâncias.
Persistência do quadro na vida adulta.
A Bupropiona é uma das opções terapêuticas
farmacológicas.
(E) Baixo risco de herdabilidade.

67
Em relação ao Transtorno de Ansiedade de Separação,
assinale a alternativa correta:
(A) Não é um sintoma frequente preocupações com a
possibilidade de seus pais sofrerem acidente, assalto ou
ficarem doentes.
(B) Esse transtorno pode ocorrem em qualquer fase do ciclo
vital.
(C) É um transtorno típico da infância. E, na maior parte dos
casos, o desconforto em momentos de separação se
reduz gradualmente entre os 3 e 5 anos de idade.
(D) Irritabilidade, sintomas gastrointestinais, tonturas,
palpitações, dificuldades para respirar, não fazem parte
desse quadro clínico e sim de um Transtorno de Pânico.
(E) Há um consenso de que, sempre que possível, o
tratamento de crianças ansiosas deva ser iniciado com a
combinação
de
abordagem
psicoterápica
e
farmacológica.

68
São fatores de risco para doençca de Alzheimer, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nanismo.
Histórico familiar de Síndrome de Down.
Hipotiroidismo.
Depressão.
Tabagismo.

69
Quais
desses psicofármacos
inapropriados em idosos ?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

são

potencialmente

Antipsicótico de alta potência em quadros de Delirium.
Quetiapina em idosos com Parkinson.
Mirtazapina em idosos com Depressão Maior.
Olanzapina em idosos obesos.
Nortriptilina como agente preventivo de Enxaqueca.
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