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Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 30 (trinta) itens, ordenados de 1 a 30, com alter-
nativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use 
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul 
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, 
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua 
caligrafia usual, a seguinte frase:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 3  (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir 
da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após 
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição 
em ata de suas respectivas assinaturas.

9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 03/2016 poderá implicar na anulação 
da sua prova.

11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível 
no site www.ibeg.org.br.
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IV. Da mesma forma que “ABNT” é uma sigla que significa “Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas”, é correto grafar “Oab” como sigla da Ordem dos 
Advogados do Brasil.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas I e III são verdadeiras.

(c) Apenas II e III são verdadeiras.

(d) Apenas II e IV são verdadeiras.

(e) Apenas III é verdadeira.

QUESTÃO 03

Analise o trecho: “No sistema autor-data, após a citação direta longa, apare-
cerá entre parênteses o último sobrenome do autor em letras maiúsculas”. 
Quanto aos vocábulos sublinhados, julgue as proposições a seguir.

I. Os três vocábulos sublinhados são acentuados pelo mesmo princípio.

II. “parênteses” é paroxítona, “último” e “maiúsculas” são proparoxítonas.

III. “parênteses” é proparoxítona, “último” e “maiúsculas” são paroxítonas.

IV. “parênteses” e “maiúsculas” são paroxítonas.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas II é verdadeira.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas IV é verdadeira.

(e) Apenas III e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 04

“Se o sobrenome do autor aparecer fora dos parênteses, terá apenas a ini-
cial maiúscula.” 

No trecho acima, o vocábulo “Se” introduz uma Oração Subordinada Adver-
bial:

(a) Concessiva

(b) Condicional

(c) Explicativa

(d) Causal

(e) Consecutiva

QUESTÃO 05

“Neste sistema, a referência bibliográfica completa aparecerá apenas no 
capítulo de Referências. Só serão permitidas notas de rodapé de natureza 
explicativa.” 

Analise as proposições a seguir acerca do trecho acima.

I. “no” é contração.

II. “Só” é advérbio.

III. “de” é preposição.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

LÍNGUA PORTUGUESA   

Leia o texto abaixo para responder as questões de 01 a 04.

Texto I

A ABNT recomenda a utilização de apenas um dos dois sistemas: 
autor-data ou numérico.

 No sistema autor-data, após a citação direta longa, aparecerá en-
tre parênteses o último sobrenome do autor em letras maiúsculas, o ano 
de publicação da obra e a página da qual foi extraída aquela citação. Se o 
sobrenome do autor aparecer fora dos parênteses, terá apenas a inicial 
maiúscula. Quando se tratar de paráfrase (citação indireta), pode-se omitir 
o número da página citada, mas mencionar o autor e o ano é obrigatório. 
Neste sistema, a referência bibliográfica completa aparecerá apenas no ca-
pítulo de Referências. Só serão permitidas as notas de rodapé de natureza 
explicativa. (MEZZAROBA & MONTEIRO, 2008) 

 No sistema numérico, a fonte consultada aparecerá na nota de 
rodapé (conforme o padrão ABNT de referências), mediante a utilização de 
uma numeração sequencial e crescente em todo o trabalho ou capítulo. Nes-
te sistema, não podem aparecer notas de rodapé de natureza explicativa. 
Atenção: introdução e conclusão (considerações finais) não são apropria-
das para notas de rodapé.

[GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Metodologia Científica e Redação Acadêmica. 7. ed. Brasília: JRG, 2016, p.14.]

QUESTÃO 01

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “A ABNT recomenda a uti-
lização de apenas um dos dois sistemas: autor-data ou numérico.”

I. Os dois-pontos após “sistemas” poderiam ser substituídos por pon-
to-e-vírgula sem prejuízo quanto à correção gramatical.

II. A substituição de dois-pontos após “sistemas” por ponto-e-vírgula con-
sertaria gramaticalmente o período.

III. A substituição de dois-pontos após “sistemas” por ponto-e-vírgula pre-
judicaria gramaticalmente o período.

IV. A substituição de dois-pontos após “sistemas” por ponto-e-vírgula man-
teria a correção gramatical.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas II é verdadeira.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas IV é verdadeira.

(e) Nenhuma das proposições é verdadeira.

QUESTÃO 02

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “A ABNT recomenda a uti-
lização de apenas um dos dois sistemas: autor-data ou numérico.”

I. Da mesma forma que “ABNT” é uma sigla que significa “Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas”, é correto grafar “ABIN” como sigla da Agência 
Brasileira de Inteligência.

II. Da mesma forma que “ABNT” é uma sigla que significa “Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas”, é correto grafar “Abin” como sigla da Agência 
Brasileira de Inteligência.

III. Da mesma forma que “ABNT” é uma sigla que significa “Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas”, é correto grafar “OAB” como sigla da Ordem dos 
Advogados do Brasil.
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I. A substituição de “pode-se” por “se pode” manteria a correção gramatical.

II. A substituição de “pode-se” por “se pode” prejudicaria a correção gra-
matical.

III. A substituição de “pode-se” por “se pode” consertaria gramaticalmente 
o período.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas II é verdadeira.

(b) Apenas I é verdadeira.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas I e III são verdadeiras.

(e)Apenas II e III são verdadeiras.

QUESTÃO 09

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “No sistema numérico, a 
fonte consultada aparecerá na nota de rodapé (conforme o padrão ABNT 
de referências), mediante a utilização de uma numeração sequencial e cres-
cente em todo o trabalho ou capítulo.”

I. “No sistema numérico” funciona como adjunto adverbial de lugar.

II. “na nota de rodapé” funciona como adjunto adverbial de lugar.

III. “em todo o trabalho ou capítulo” funciona como adjunto adverbial de 
lugar.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é falsa.

(b) Apenas II é falsa.

(c) Apenas III é falsa.

(d) Todas são falsas.

(e) Todas são verdadeiras.

QUESTÃO 10

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “Quando se tratar de pa-
ráfrase (citação indireta), pode-se omitir o número da página citada, mas 
mencionar o autor e o ano é obrigatório.”

I. “Quando” é conjunção subordinativa.

II. “Quando” é conjunção integrante.

III. “mencionar o autor e o ano” funciona como oração subordinada subs-
tantiva subjetiva reduzida de infinitivo de “é obrigatório”.

IV. “mencionar o autor e o ano” funciona como oração coordenada sindética 
adversativa de “é obrigatório”.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas II é verdadeira.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas I e III são verdadeiras.

(e) Apenas II e IV são verdadeiras.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas I e III são verdadeiras.

(c) Apenas II é verdadeira.

(d) Apenas II e III são verdadeiras.

(e) Todas são verdadeiras.

QUESTÃO 06

“No sistema numérico, a fonte consultada aparecerá na nota de rodapé 
(conforme o padrão ABNT de referências), mediante a utilização de uma 
numeração sequencial e crescente em todo o trabalho ou capítulo.”

Analise as proposições a seguir acerca do acima.

I. A substituição de “mediante a” por “por meio da” manteria a correção gra-
matical e preservaria as relações semânticas do período.

II. A substituição de “mediante a” por “por meio da” manteria a correção 
gramatical, mas alteraria as relações semânticas do período.

III. A substituição de “mediante a” por “por intermédio da” manteria a cor-
reção gramatical e preservaria as relações semânticas do período.

IV. A substituição de “mediante a” por “por intermédio da” manteria a corre-
ção gramatical, mas alteraria as relações semânticas do período.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas I e III são verdadeiras.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas II e IV são verdadeiras.

(e) Apenas II é verdadeira.

QUESTÃO 07

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “Só serão permitidas as 
notas de rodapé de natureza explicativa.”

I. A supressão de “as” não causa prejuízo quanto à correção gramatical.

II. A substituição de “serão permitidas” por “será permitido” manteria a cor-
reção gramatical.

III. A substituição de “serão permitidas” por “será permitido” prejudicaria 
a correção gramatical.

IV. A substituição de “serão permitidas” por “será permitido” consertaria 
gramaticalmente o período.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a)Apenas I é verdadeira.

(b)Apenas I e III são falsas.

(c)Apenas II é verdadeira.

(d)Apenas III é verdadeira.

(e)Apenas I e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 08

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “Quando se tratar de pará-
frase (citação indireta), pode-se omitir o número da página citada.”
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

QUESTÃO 11

As Secretarias e os órgãos de igual nível hierárquico poderão, quando da 
realização do estudo anual de lotação, propor a criação de novas classes de 
empregos sempre que necessário. Da proposta de criação de novas classes 
deverão constar:

• denominação das classes que se deseja criar;

• descrição das respectivas atribuições, requisitos de instrução e experiên-
cia para preenchimento;

• justificativa pormenorizada para sua criação;

• quantitativo dos empregos da classe;

Com base no exposto, assinale a alternativa que corresponde a um dos re-
quisitos apresentados pela Lei 2.333 de 2002 que não consta na lista de 
exigências acima apresentada:

(a) Idade e tempo de serviço dos funcionários lotados em cargos análogos 
ao que se pretende criar.

(b) Demanda de serviços em atraso por falta de mão de obra competente.

(c) Nível salarial das classes a serem criadas. 

(d) Indicação de localidade física da prestação de serviços.

(e) Lista de funcionários efetivos que podem ser deslocados para a função 
específica enquanto não ocorrer o provimento efetivo.

QUESTÃO 12

Tendo como fundamento o disposto na Lei 2.333 de 2002 sobre cargos de 
confiança, assinale a alternativa correta: 

(a) Os cargos de confiança serão preenchidos mediante livre escolha do 
Prefeito Municipal.

(b) O preenchimento dos cargos de confiança se dará, obrigatoriamente, 
por integrantes do quadro efetivo de servidores da Prefeitura de Resende.

(c) Os reajustes dos vencimentos estabelecidos para os empregos de na-
tureza efetiva ocorrerão três meses antes do reajuste estabelecido para os 
cargos de confiança. 

(d) Os reajustes dos vencimentos dos cargos de confiança seguirão os parâ-
metros aplicados pelo sindicato estadual da classe.

(e) Os cargos de confiança serão criados mediante livre convicção da neces-
sidade por parte do Prefeito Municipal.

QUESTÃO 13

No que tange às previsões da Lei 2.333 de 2002 sobre concursos públicos, 
assinale a alternativa correta: 

(a) Ainda que inexista candidato aprovado em concurso que não tenha ex-
pirado, é vedada a realização de novo concurso público, para os mesmos 
empregos, durante a validade do concurso anterior. 

(b) O concurso público terá validade de até 2 (dois) anos, podendo ser pror-
rogado, uma única vez, por igual período, a partir de sua homologação.

(c) Não havendo qualquer portador de deficiência que tenha logrado 
aprovação no concurso, a Administração deverá promover novo concurso 
público com inscrição exclusiva para candidatos que se declarem porta-
dores de deficiência. 

(d) Na realização do concurso público somente poderão ser aplicadas pro-
vas escritas, orais e teóricas. 

(e) Fica reservado, às pessoas portadoras de deficiência, o percentual de 
50% (cinquenta por cento) dos empregos públicos do Quadro de Pessoal 
da Prefeitura. 

QUESTÃO 14

Considerando as disposições da Lei 2.333 de 2002 acerca do Treinamento 
de seus servidores, assinale a alternativa que corresponde ao preenchimen-
to adequado das lacunas do texto abaixo: 

Independentemente dos _________________________ previstos, cada chefia desen-
volverá, com sua equipe, atividades de ___________________________ em serviço, em 
consonância com o programa de desenvolvimento ____________________________ 
estabelecido pela Secretaria de ___________________________.

(a) objetivos / aperfeiçoamento / de recursos humanos / Educação.

(b) resultados / treinamento / profissional / Serviços Públicos.

(c) custos / logística / e aperfeiçoamento / Planejamento.

(d) programas / treinamento / de recursos humanos / Administração

(e) horários / aperfeiçoamento / profissional / Trabalho e Renda

QUESTÃO 15

Tendo em vista as disposições da Lei 2.333 de 2002 acerca da Remunera-
ção, assinale a alternativa incorreta: 

(a) O salário dos empregos públicos é irredutível.

(b) Os aumentos salariais respeitarão os distanciamentos percentuais en-
tre os níveis e padrões.

(c) As classes de empregos de natureza efetiva do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Resende estão hierarquizadas por níveis.

(d) Remuneração é o salário do emprego, acrescido das vantagens pecuniá-
rias permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei. 

(e) Salário é a retribuição pecuniária pelo exercício de emprego público, 
cujo valor segue a tabela comercial, reajustado periodicamente, garantida 
a sua vinculação.

QUESTÃO 16

Com fundamento na lei 3.210 de 2015, assinale a alternativa correta: 

(a) Cargo público é a denominação utilizada para identificar o nível de pro-
gressão de carreira de quem exerce serviços públicos, sejam estes em insti-
tuições públicas ou particulares. 

(b) O provimento dos cargos públicos é de competência do chefe do órgão 
ou entidade em que se pretende o preenchimento de cargos. 

(c) O ato de provimento conterá o seu fundamento legal, sendo vedado 
mencionar o padrão de vencimento correspondente ao cargo em questão. 

(d) Só poderá ser investido no cargo público aquele que tiver, no mínimo, 
18 (dezoito) anos completos. 

(e) A nomeação é feita em caráter efetivo para cargos em comissão de no-
meação e exoneração vinculadas. 

QUESTÃO 17

De acordo com as disposições da Lei 3.210 de 2015 acerca do estágio pro-
batório, assinale o item correto:

(a) Findo o estágio, com ou sem pronunciamento das pessoas competentes, 
o servidor tornar-se-á estável. 

(b) No prazo mínimo de 1 (um) ano antes do término do estágio probatório, 
as chefias imediatas do servidores em questão,  informarão ao Secretário 
sobre os requisitos verificados no período de serviços prestados. 
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(c) O servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, fica sujeito ao 
estágio probatório de 2 (dois) anos de exercício ininterrupto. 

(d) Será dada vista, ao servidor estagiário, do parecer que for contrário à 
confirmação do servidor, pelo prazo prorrogável de 15 (quinze) dias, para 
que possa contratar um advogado e garantir sua ampla defesa. 

(e) Sendo apresentada defesa contra parecer contrário à confirmação do 
servidor estagiário, o processo será encaminhado à Câmara Municipal que 
decidirá, em caráter definitivo, sobre a confirmação do servidor. 

QUESTÃO 18

No que tange às regras de provimento dos cargos públicos previstas na Lei 
3.210 de 2015, assinale a alternativa correta:

(a) É vedada a progressão dos servidores de forma automática. 

(b) Promoção é a passagem do servidor de um padrão salarial para outro 
imediatamente superior, dentro da faixa salarial da classe a que pertence. 

(c) O servidor que estiver ocupando o cargo objeto de reintegração sofrerá 
permuta em caráter definitivo para outro órgão mantendo-se o mesmo pa-
drão de vencimento do cargo anterior. 

(d) Reversão é o retorno do servidor em disponibilidade ao exercício do 
cargo público. 

(e) A reversão independe de prova de capacidade física e mental. 

QUESTÃO 19

Com base no que prevê a Lei 3.210 de 2015 acerca do tempo de serviço, 
assinale a alternativa incorreta:

(a) A apuração do tempo de serviço será feita em dias e o número de dias 
será convertido em anos. 

(b) O período de afastamento por motivo de férias será considerado de efe-
tivo exercício. 

(c) Para fins de aposentadoria, será contado em dobro o tempo de serviço 
prestado às Forças Armadas em operações de guerra. 

(d) O Servidor que computar pelo menos 10 (dez) anos de serviços pres-
tados ao Município, ao se deligar terá direito a bonificação por tempo de 
serviço. 

(e) O tempo de serviço em atividade privada, ainda que vinculada à Previ-
dência Social, não será computado para fins de aposentadoria decorrente 
de serviços prestados ao Município. 

QUESTÃO 20

Em relação às responsabilidades dos servidores públicos municipais pre-
vistas na Lei 3.210 de 2015, assinale a alternativa correta:

(a) A obrigação do servidor, de reparar o dano decorrente do exercício irre-
gular de suas atribuições, extingue-se com sua morte. 

(b) É vedado o acordo extrajudicial ao servidor que tenha agido com culpa 
no exercício irregular de suas atribuições.

(c) A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de 
absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. 

(d) Pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor responderá ape-
nas na esfera administrativa. 

(e) O servidor poderá, de forma parcelada, por abatimento gradual em seu 
vencimento, repor a importância do prejuízo causado ao erário em virtude 
de omissão em efetuar recolhimentos nos prazos legais. 

QUESTÃO 21

Segundo DSM-5, são critérios diagnósticos do Transtorno da Personalidade 
Borderline, EXCETO:

(a) Padrão difuso de instabilidade das relações interpessoais, da autoima-
gem, dos afetos e de impulsividade acentuada que surge no início da idade 
adulta e está presente em vários contextos.

(b) Dificuldade persistente para produção da fala que interfere na inteligi-
bilidade da fala ou impede a comunicação verbal de mensagens.

(c) Esforços desesperados para evitar abandono real ou imaginário.

(d) Instabilidade afetiva devida a uma acentuada reatividade de humor (p. 
ex., disforia episódica, irritabilidade ou ansiedade intensa com duração ge-
ralmente de poucas horas e apenas raramente de mais de alguns dias).

(e) Sentimentos crônicos de vazio.

QUESTÃO 22

A psicofarmacologia desempenha um papel fundamental no tratamento 
de crianças e adolescentes com transtornos psiquiátricos. Em relação ao 
tratamento psicofarmacológico na infância e na adolescência, assinale a al-
ternativa correta:

(a) Para o estabelecimento de um diagnóstico psiquiátrico em crianças e 
adolescentes, é fundamental levar em consideração os sintomas existentes, 
independente da faixa etária do paciente e as fases de desenvolvimento.

(b) Em relação à posologia, recomenda-se o uso inicial de doses mais altas 
e posteriormente, quando os sintomas forem desaparecendo, vai sendo di-
minuída a dose do medicamento.

(c) Indivíduos com transtornos invasivos do desenvolvimento que apresen-
tam agressividade, irritabilidade e automutilação, recomenda-se o uso de 
escitalopram (15mg.) com objetivo de minimizar o risco de suicídio.

(d) O tratamento medicamentoso dos transtornos depressivos em crianças 
e adolescentes é igual ao que é observado em adultos em termos de eficácia 
e segurança dos antidepressivos.

(e) Não há, até o momento, intervenções farmacológicas que tratem os sin-
tomas nucleares do autismo. O tratamento medicamentoso tem por objeti-
vo reduzir sintomas associados e que causam prejuízo grave ao indivíduo, 
tais como agressão, automutilação, instabilidade do humor, desatenção, hi-
peratividade e comportamentos estereotipados.

QUESTÃO 23

No que se refere à avaliação do paciente, é correto afirmar:

(a) O exame físico e a avaliação neurológica do paciente com transtorno 
psiquiátrico diferem, em essência, daquele dos indivíduos sem patologias 
mentais.

(b) Com a obtenção de exames laboratoriais a entrevista com o paciente e 
familiares se torna dispensável para conclusão diagnóstica.

(c) O psiquiatra não deve realizar o exame físico do paciente, pois não é 
considerado médico do corpo, mas especialista ou médico exclusivamente 
do psiquismo.

(d) A avaliação neurológica depende de anamnese bem-colhida e de exame 
neurológico objetivo que, bem realizado, visa identificar topograficamente 
uma possível lesão ou disfunção no sistema nervoso central e/ou periférico.

(e) A avaliação física do paciente com transtornos mentais dificulta e atra-
palha a aproximação afetiva transmitindo insegurança, principalmente com 
pacientes muito regredidos, inseguros, e mesmo com pacientes psicóticos. 

QUESTÃO 24

Em técnicas de obtenção de imagens, uma delas é produzida a partir da 
emissão de fótons por um tubo de raios X (RX). O aparelho realiza um movi-
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mento circular ao redor da cabeça do paciente emitindo um feixe de RX em 
forma de leque. No lado oposto a essa fonte, uma série de detectores trans-
forma a radiação em sinal elétrico, que é convertido em imagem digital. Os 
feixes de RX emitidos são atenuados de forma variável pelos diferentes te-
cidos cerebrais de acordo com sua densidade. Tecidos de alta densidade, 
como ossos, aparecem em branco, indicando uma absorção completa dos 
RX. O ar absorve pouco a radiação (baixa atenuação) e aparece em preto. A 
substância cinzenta (SC) apresenta maior atenuação do contraste e apare-
ce mais clara que a substância branca (SB). Essa técnica é usada como um 
exame de mapeamento morfológico econômico, em especial para visualizar 
calcificação, hemorragia aguda e dano ósseo. Entretanto, possui limitações 
na capacidade de diferenciar SB e SC, notadamente na região do cerebelo e 
dos núcleos da base. Além disso, fornece apenas o plano de corte axial. Esse 
exame de neuroimagem é denominado:

(a) Tomografia Computadorizada.

(b) Ressonância Magnética.

(c) Eletroencefalografia.

(d) Perfusão sanguínea cerebral por meio de SPECT.

(e) Magnetoencefalografia.

QUESTÃO 25

O teste a seguir, foi originalmente desenvolvido para avaliar capacidade de 
raciocínio abstrato e a capacidade para modificar as estratégias cognitivas 
em resposta a contingências ambientais mutáveis. Nele se requer que o 
testando classifique um conjunto de 128 cartas-resposta, que representam 
figuras de variadas formas (cruzes, círculos, triângulos ou estrelas), cores 
(vermelho, azul, amarelo ou verde) e número (uma, duas, três ou quatro 
figuras). As cartas são então classificadas de acordo com regras de corres-
pondência que devem ser deduzidas e que mudam à medida que o teste 
progride. O desempenho bem-sucedido nesse teste exige diversas capaci-
dades associadas com funcionamento do lobo frontal, incluindo concentra-
ção, planejamento, organização, flexibilidade cognitiva para mudar o con-
junto, memória operacional e inibição de resposta impulsiva. O teste pode 
ser útil para avaliar prejuízo neurológico com ou sem suspeita de lesão do 
lobo frontal. Esse teste é denominado:

(a) Teste de Apercepção Temática – TAT.

(b) Figuras Complexas de Rey.

(c) Wisconsin de Classificação de Cartas – (WCST).

(d) Teste de Rorschach.

(e) Teste de Trihas.

QUESTÃO 26

A eletroconvulsoterapia (ECT) é um procedimento que consiste na indução 
de convulsões generalizadas com duração limitada (20 a 150 segundos) por 
meio da passagem de corrente elétrica pelo cérebro. Sua utilização inicial 
ocorreu na década de 1930. Mesmo sendo um tratamento permeado por 
muitos preconceitos, sua eficácia em determinadas condições clínicas (em 
especial em depressões graves) é extensamente embasada na literatura 
científica.
 O encaminhamento para ECT deve ter base em uma combinação 
de fatores que inclui diagnóstico, tipo e gravidade de sintomas, história de 
tratamento prévio, consideração sobre riscos e benefícios da ECT, opções de 
alternativas disponíveis e preferência do paciente.
 Segundo a força-tarefa da American Psychiatric Association 
(APA), o uso de ECT tem indicações primárias e secundárias.

São indicações primárias, EXCETO:

(a) Necessidade de resposta rápida, definitiva em função da gravidade de 
uma condição médica ou psiquiátrica.

(b) Quando os riscos do uso de outros medicamentos ultrapassam os riscos 
da ECT.

(c) Se houver história de resposta medicamentosa insatisfatória ou boa res-

posta a ECT em episódios prévios da doença.

(d) O paciente prefere a ECT.

(e) Deterioração da condição médica ou psiquiátrica do paciente, levando à 
necessidade de uma resposta rápida e definitiva.

QUESTÃO 27

Sobre o Transtorno do Espectro Autista, segundo o DSM-V, assinale a alter-
nativa INCORRETA:

(a) Em crianças pré-escolares, pode não haver diferenças conceituais 
óbvias. Para crianças em idade escolar e adulta, existem dificuldades em 
aprender habilidades acadêmicas que envolvam leitura, escrita, matemáti-
ca, tempo ou dinheiro, sendo necessário apoio em uma ou mais áreas para 
o alcance das expectativas associadas à idade.

(b) As características essenciais do transtorno do espectro autista são pre-
juízo persistente na comunicação social recíproca e na interação social e 
padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesse ou atividades.

(c) A idade e o padrão de início também devem ser observados para o 
transtorno do espectro autista. Os sintomas costumam ser reconhecidos 
durante o segundo ano de vida (12 a 24 meses), embora possam ser vistos 
antes dos 12 meses de idade, se atrasos do desenvolvimento forem graves, 
ou percebidos após os 24 meses, se os sintomas forem mais sutis.

(d) Em crianças pequenas com transtorno do espectro autista, a ausên-
cia de capacidades sociais e comunicacionais pode ser um impedimento à 
aprendizagem, especialmente à aprendizagem por meio da interação social 
ou em contextos com seus colegas.

(e) O transtorno do espectro autista também é definido por padrões restri-
tos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades que mostram 
uma gama de manifestações de acordo com a idade e a capacidade, inter-
venções e apoios atuais.

QUESTÃO 28

Assinale a alternativa referente ao conceito de um padrão mal-adaptativo 
de uso de substâncias em que há repercussões psicológicas, físicas e sociais 
que resultam da interação entre o ser humano e uma substância psicoativa. 
Há um grande envolvimento do sujeito com a substância; ele gasta muito 
tempo (e interesse afetivo) em atividades que implicam a obtenção ou o 
consumo da substância. Tipicamente a pessoa estreita seu repertório de 
interesses, abandonando outras atividades sociais, pessoais e ocupacionais 
que não envolvam o consumo. Embora possa ter consciência (mesmo que 
apenas parcial) dos problemas físicos, psicológicos e sociais que a substân-
cia produz em sua vida, o uso permanece contínuo. 

(a) Intoxicação.

(b) Tolerância.

(c) Síndrome de abstinência.

(d) Dependência.

(e) Excitação.

QUESTÃO 29

O envelhecimento é fator fundamental para o desenvolvimento de doenças 
neurodegenerativas. A Doença de Alzheimer é a principal doença neurode-
generativa. Em relação a este assunto, assinale a alternativa correta:

(a) A doença de Alzheimer caracteriza-se clinicamente por déficit precoce 
da memória de curto prazo relacionado ao acometimento de estruturas do 
lobo frontal.

(b) Os neurofibrilares (NNF) e as placas senis são particularmente caracte-
rísticos da Doença de Alzheimer, sendo considerados marcadores da doen-
ça.

(c) O principal fator de risco para o desenvolvimento da Doença de Alzhei-
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mer é a diminuição de glóbulos brancos no sangue, influenciando na imu-
nidade do paciente.

(d) A fosforilação da proteína Tau não permite a modulação da sua ativi-
dade como estabilizadora de microtúbulos. A hiperfosforilação melhora as 
atividades fisiológicas da proteína Tau e pode provocar sua dispersão. 

(e) Os neurofibrilares (NNF), as perdas sinápticas e a morte neuronal não 
são dados influentes correlacionados à progressão clínica e a gravidade da 
doença de Alzheimer.

QUESTÃO 30

Assinale a alternativa que se refere ao tipo de epilepsia que é a forma mais 
prevalente de crises focais e a principal causa de epilepsia refratária no 
adulto. Sua etiologia é diversa, mas a esclerose mesial temporal (EMT) é 
a forma mais comum da doença, diagnosticada por exame de ressonância 
magnética (RM), em que se identifica uma perda celular superior a 30% 
da estrutura hipocampal. Entre as disfunções neuropsicológicas específicas 
relacionadas a esta forma de epilepsia, constam distúrbios de linguagem 
envolvendo nomeação e déficits mnêmicos nas esferas visual e/ou verbal. 
Essa forma de epilepsia é chamada de:

(a) Epilepsia Rolândica.

(b) Epilepsia mioclônica juvenil.

(c) Epilepsia de lobo temporal.

(d) Epilepsia de lobo frontal.

(e) Epilepsia da medula vertebral.


