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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 13 (treze) páginas numeradas sequencialmente, contendo 80 (oitenta) 
questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 15 (quinze) questões, 
Noções de Informática 04 (quatro) questões, Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos Federais 
12 (doze) questões, Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Pará 05 (cinco) questões, 
direitos das Pessoas com Deficiência 04 (quatro) questões, Conhecimentos Específicos 40 
(quarenta) questões e 01 (uma) questão Discursiva. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos Na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

V. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 
VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 

o exemplo na própria Folha de Respostas. 
VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 

de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 
VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada 

deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 
IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 

registradas neste Caderno não serão levadas em consideração. 
X.  Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 

a Folha de Respostas. 
XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 Leia atentamente o texto abaixo para 

responder às questões de 1 a 12. 
 

Sem direito e Poesia 
 Eis me aqui, iniludível. Incipiente na arte da 
escrita, desfraldo sentimentos vestindo-os com as 
palavras que lhes atribuem significado. Às vezes dá 
vontade ser assim, hermético. Talvez, porque eu sinta 
que o mundo não me entende ou porque, talvez, eu não 
me encaixe harmonicamente no mundo, é que sinto 
esta liberdade em não me fazer entender. É que, talvez, 
a vida seja mesmo um mal entendido. 
 Portanto, despiciendo as opiniões e me faço 
prolixo. Suasório para o intento de escrever em uma 
língua indecifrável ao homem comum. Meu vocabulário, 
quando quero, é um quarto cerrado e, nele me tranco e 
jogo fora a chave do entendimento. Dizem-me que as 
palavras devem ser um instrumento para comunicar-se 
e que isto é fazer-se entender. Mas eu, que do mundo 
nada entendo, por que razão deveria me fazer 
entender? 
 Sinto o decesso aproximar-se, pelo esvair-se 
do fluido vital, e, sem tempo para o recreio desejado, 
com os ombros arcados pelos compromissos 
assumidos, tenho no plenilúnio um desejo imarcescível 
de que haja vida no satélite natural. Talvez, após o 
decesso, eu possa lá estabelecer morada e, vivendo 
em uma sociedade singular, haja o recreio em espírito. 
Na realidade. Na iniludível realidade, meu recreio é 
uma sala ampla. Teto alto. Prateleiras rústicas com 
farta literatura e filosofia. Nenhuma porta ou janela 
aberta a permitir à passagem do tempo. Uma poltrona 
aveludada. Frio. Lareira acesa. Vinho tinto seco, 
Malbec. 
 O amor? O entregar-se? Não! 
 Tratar-se-ia apenas de amor próprio. Sem 
entrega. Apenas eu. Apenas eu e o tempo. Cerrado na 
sala cerrada. Divagando sobre o nada e refletindo 
sobre tudo. Imarcescível seria tal momento. Mas a vida. 
A vida é singular ao tempo, pois que o tempo é eterno, 
e a criatura humana é botão de rosa, matéria orgânica 
falível na passagem do eterno. Sigo... Soerguendo-
me... Sobrevivo...  

(Fonte: Nelson Olivo Capeleti Junior/ Artigos13/04/2018 – JUS Brasil)  
 

 
1) De acordo com o texto, assinale a alternativa 

correta. 
a) O autor está perdido em seus pensamentos; 

reflete sobre tudo e o nada é o que há de mais 
irrelevante para si. 

b) O autor tem vontade de ser hermético porque 
sente que o mundo não o despercebe ou não 
se encaixa na sociedade. 

c) O autor planeja morar em outro endereço, 
estabelecer morada em uma sociedade 
singular quando puder dispor de mais tempo 
livre no trabalho. 

d) O autor expõe, de forma erudita e proposital, 
sua insatisfação ante a realidade de 
compromissos, ausência de tempo livre e a 
brevidade da vida. 

2) Analise as regras para o uso de reticências e 
assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a norma utilizada no enunciado a 
seguir: “Sigo... Soerguendo-me... Sobrevivo...” 
a) O uso de reticências foi utilizado para transmitir 

que há uma citação e foi apresentada de forma 
incompleta. 

b) O uso de reticências foi utilizado para transmitir 
que a ideia se prolonga e o diálogo foi 
interrompido. 

c) O uso de reticências foi utilizado para transmitir 
subjetividade e ênfase a uma sequência de 
ações e ideias que se prolongam.  

d) O uso de reticências foi utilizado para transmitir 
a mesma função da vírgula, uma pausa 
momentânea. 

 
3) Com relação ao emprego de elementos de 

referência, substituição, funcionalidade e 
repetição de conectores e de outros elementos 
da sequência textual, analise as afirmativas 
abaixo.  
 
I. “Incipiente na arte da escrita, desfraldo 

sentimentos vestindo-os com as palavras que 
lhes atribuem significado”. O pronome em 
destaque faz referência ao vocábulo 
“sentimentos”. 

 
II. “Suasório para o intento de escrever em uma 

língua indecifrável ao homem comum”. O 
vocábulo em destaque é uma conjunção 
subordinativa com função explicativa.  

 
III. “Meu vocabulário, quando quero, é um quarto 

cerrado e, nele me tranco e jogo fora a chave 
do entendimento”. O vocábulo em destaque faz 
referência à palavra “vocabulário”. 

 
IV. “Dizem-me que as palavras devem ser um 

instrumento para comunicar-se e que isto é 
fazer-se entender”. A partícula “se” transforma 
os vocábulos em destaque em verbos 
pronominais. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
 

4) Analise os tempos e modos verbais 
empregados e assinale a alternativa incorreta. 
a) “A vida é singular ao tempo”. (Presente do 

indicativo). 
b) [...] “por que razão deveria” [...] (Futuro do 

pretérito do indicativo). 
c) [...] “tenho no plenilúnio um desejo 

imarcescível”. ( Presente do indicativo). 
d) “Talvez, após o decesso, eu possa lá 

estabelecer morada”. (Futuro do presente do 
indicativo). 
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5) A linguagem permite a comunicação de 
diferentes formas sem alterar o sentido da 
mensagem. Uma frase ou texto pode ser 
reescrito de maneira diversa e manter a ideia 
original. Tendo por base o enunciado abaixo, 
assinale a alternativa que apresenta 
corretamente sua reescrita sem alteração de 
sentidos. 

 
 “Sinto o decesso aproximar-se, pelo esvair-se 

do fluido vital, e, sem tempo para o recreio desejado, 

com os ombros arcados pelos compromissos 

assumidos, tenho no plenilúnio um desejo imarcescível 

de que haja vida no satélite natural.” 

 
a) Percebo o decesso aproximar-se, pelo auferir-

se do fluido vital, e, sem tempo para o recreio 
desejado, com os ombros aprumados pelos 
compromissos assumidos, tenho na lua nova 
um desejo incompreensível de que haja vida no 
satélite natural.” 

b) Sinto o abatimento aproximar-se, pelo esvair-
se do fluido vital, e, sem tempo para o recreio 
desejado, com os ombros arcados pelos 
compromissos assumidos, tenho na lua 
crescente um desejo inaceitável de que haja 
vida no satélite natural.” 

c) Identifico o definhamento aproximar-se, pelo 
fenecer do fluido vital, e, sem tempo para a 
azáfama desejada, com os ombros arcados 
pelos compromissos assumidos, tenho no 
plenilúnio um desejo inabalável de que haja 
vida na lua.” 

d) Sinto a morte aproximar-se, pelo esvair-se do 
fluido vital, e, sem tempo para o recreio 
desejado, com os ombros arcados pelos 
compromissos assumidos, tenho na lua cheia 
um desejo inalterável de que haja vida no 
satélite natural.” 

 
6) O enunciado abaixo é parte do 2º parágrafo do 

texto. Sem que altere seu sentido e 
significação, assinale a alternativa que 
preencha correta e respectivamente as 
lacunas. 

 
 “Portanto, _____ as opiniões e me faço _____. 

______ para o intento de escrever em uma língua 

______ ao homem comum.” 

 
a) menosprezo / difuso / Persuasivo / inacessível 
b) enalteço / falante em demasia / Preparado / 

incognoscível  
c) descarto / ponderado / Pronto / enigmática 
d) valorizo / vexado / Suasivo / incompreensível  

7) Analise as afirmativas e dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F). 
(  ) “Cerrado na sala cerrada.” Os vocábulos em 

destaque trazem a ideia de que o escritor está 
fechado para o mundo em um ambiente 
também assim. 

(  ) “Eis me aqui, iniludível.” A palavra em 
destaque traz a mesma significação do 
vocábulo “aludível”. 

(  ) “Às vezes dá vontade ser assim, hermético.” O 
vocábulo em destaque possui, no contexto 
textual, o mesmo sentido da palavra 
“incompreensível”. 

(  ) “Prateleiras rústicas com farta literatura e 
filosofia.” A expressão em destaque faz 
referência aos livros que lá continham. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, F, V 
b) V, F, V, V 
c) V, V, V, V 
d) F, V, F, F 
 

8) Observe: “Meu vocabulário, quando quero, é 
um quarto cerrado.” Assinale a alternativa 
correta quanto à classificação sintática da 
expressão em destaque. 
a) Oração Coordenada Assindética Temporal. 
b) Oração Coordenada Sindética Temporal. 
c) Oração Subordinada Explicativa Temporal. 
d) Oração Subordinada Adverbial Temporal. 
 

9) Analise o enunciado a seguir: “Divagando 
sobre o nada e refletindo sobre tudo.”  Ao que 
se refere à classificação sintática do período 
anterior, assinale a alternativa correta. 
a) Período Composto por Subordinação com 

Oração Subordinada Aditiva.  
b) Período Composto por Subordinação com 

Oração Subordinada Assindética Aditiva. 
c) Período Composto por Coordenação com 

Oração Coordenada Sindética Aditiva. 
d) Período Composto por Coordenação com 

Oração Coordenada Assindética Aditiva. 
 

10) Analise as afirmativas abaixo sobre o 
enunciado a seguir: “A vida é singular ao 
tempo, pois que o tempo é eterno, e a criatura 
humana é botão de rosa, matéria orgânica 
falível na passagem do eterno”. 
I. O vocábulo “singular” funciona como 

predicativo do sujeito. 
II. Há a presença de predicados nominais em 

todas as orações do período composto. 
III. O vocábulo “humana” funciona como 

complemento nominal. 
IV. As palavras “orgânica” e “falível” funcionam 

como adjuntos adnominais. 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
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11) Observe a construção verbal do enunciado a 
seguir: “Tratar-se-ia apenas de amor próprio.” 
Quanto à norma de colocação pronominal 
utilizada, assinale a alternativa correta. 
a) Mesóclise – uso do pronome no interior do 

verbo no futuro do pretérito. 
b) Mesóclise – uso do pronome no interior do 

verbo no futuro mais-que-perfeito. 
c) Próclise – uso do pronome no interior do verbo 

no futuro do presente. 
d) Mesóclise – uso do pronome no interior do 

verbo no pretérito imperfeito. 
 

12) Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas abaixo. 
 

 “Portanto, despiciendo as opiniões e me faço 

prolixo.” Em todo tipo textual as palavras estabelecem 

relação entre si. A _____ em destaque estabelece uma 

relação de _____ enunciado que a antecede no texto. 

 
a) preposição / explicação ao 
b) advérbio / consequência do 
c) conjunção / conclusão do 
d) interjeição / adição ao 
 

13) Quanto às regras de ortografia, assinale a 
alternativa em que há uma palavra grafada 
incorretamente. 
a) super-homem, sobrenatural, cosseno.  
b) cooperador, coexistente, agroindustrial.  
c) anti-inflacionário, pan-americano, autoescola.  
d) girassol, hiper-ativo, recém-casado.  
 

14) Em relação ao uso do acento indicativo de 
crase, assinale a alternativa correta.  
a) Muitos pais estavam à espera de seus filhos na 

frente do colégio.  
b) Com a chegada do verão, vamos à Veneza, 

cidade encantadora.  
c) Em todo lugar, há muitos divagando a vida e à 

morte.  
d) Os aventureiros percorreram a Rota 66 de 

ponta à ponta.  
 

15) Em relação às normas de concordância 
nominal e verbal, assinale a alternativa 
incorreta.  
a) A mãe ou a esposa o acompanhará, visto que 

só há a permissão para um acompanhante. 
b) Os Estados Unidos ficou entre os melhores 

países nos jogos olímpicos. 
c) Pais, professores, alunos, cada um teve sua 

participação e envolvimento no projeto escolar.  
d) Ângela disse depois de sua merecida festa:  - 

Aos que me prestigiaram, meu muito obrigada.  

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
16) No Microsoft Office Word 2013, idioma 

português, configuração padrão, existe a 
funcionalidade Folha de Rosto. Nesse 
contexto, assinale a alternativa correta que 
corresponda em qual Guia encontra-se 
disponível tal funcionalidade. 
a) Formatação 
b) Padrões 
c) Inserir 
d) Apresentação 
 

17) Sobre o Microsoft Office Excel 2013, idioma 
português, configuração padrão e suas 
respectivas funções, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F):  
 
(  ) Função MÉDIASE: retorna a soma (aritmética) 

de todas as células em um intervalo que 
satisfazem um determinado critério. 

(  ) Função BASE: converte um número em uma 
representação de texto com a base 
determinada. 

(  ) Função CONVERTER: retorna o coeficiente de 
correlação entre dois conjuntos de dados. 

(  ) Função BAHTTEXT: converte um número em 
texto, usando o formato de moeda ß (baht). 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) F, F, V, V 
b) F, V, V, V 
c) V, V, F, F 
d) F, V, F, V 
 

18) Guilherme é analista de suporte de uma grande 
empresa do ramo farmacêutico, e, 
eventualmente necessita se conectar na rede 
corporativa pela internet quando está fora do 
local de trabalho. Quanto a uma das formas 
seguras de se conectar na rede corporativa, 
assinale a alternativa correta. 
a) Com seu notebook e por um WIFI publico 
b) Pelo 4G do seu smartphone com seu próprio 

smartphone 
c) Com seu notebook corporativo e pela rede VPN 

em uma conexão não compartilhada 
d) Com seu notebook corporativo e pela rede VPN 

em uma conexão compartilhada 
 

19) No século XXI houve a criação de diversas 
redes sociais para diferentes públicos e 
finalidades. Sobre redes sociais para 
profissionais, assinale a alternativa correta. 
a) Facebook 
b) LinkedIn 
c) Orkut 
d) Twitter 
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NORMAS APLICÁVEIS AOS 
SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS 

 
20) Acerca do Regime Jurídico dos Servidores 

Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990), 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Os cargos públicos, acessíveis a todos os 

brasileiros, são criados por lei, com 
denominação própria e vencimento pago pelos 
cofres públicos, para provimento em caráter 
efetivo ou em comissão. 

(  ) Os requisitos básicos para investidura em 
cargo público estão contidos no artigo 5º e 
portanto, as atribuições do cargo não podem 
justificar a exigência de outros requisitos 
estabelecidos em lei. 

(  ) O servidor estável só perderá o cargo em 
virtude de sentença judicial transitada em 
julgado ou de processo administrativo 
disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla 
defesa. 

(  ) A posse em cargo público dependerá de prévia 
inspeção médica oficial. Só poderá ser 
empossado aquele que for julgado apto física e 
mentalmente para o exercício do cargo. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, V, V, F 
b) V, V, F, F 
c) F, V, F, V 
d) V, F, V, V 
 

21) O servidor responde civil, penal e 
administrativamente pelo exercício irregular de 
suas atribuições. Analise o texto abaixo e 
assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 

 
 “A responsabilidade _____ abrange os crimes 
e contravenções imputadas ao servidor, nessa 
qualidade.” 
 “A responsabilidade _____ decorre de ato 
omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte 
em prejuízo ao erário ou a terceiros.”  
 “A responsabilidade _____ do servidor será 
afastada no caso de absolvição criminal que negue a 
existência do fato ou sua autoria.” 
 “As sanções civis, penais e administrativas 
poderão cumular-se, sendo _____ entre si.” 

 
a) penal / civil / administrativa / independentes 
b) civil / administrativa / penal / independentes  
c) penal / administrativa / civil / dependentes  
d) penal / civil / administrativa / dependentes  
 

22) Acerca das carreiras dos servidores do Poder 
Judiciário da União (Lei nº 11.416/2006), analise 
as afirmativas abaixo e de valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F) 
 
(  ) Consideram-se funções comissionadas de 

natureza gerencial aquelas em que haja vínculo 
de subordinação e poder de decisão, 
especificados em regulamento, exigindo-se do 
titular participação em curso de 
desenvolvimento gerencial oferecido pelo 
órgão. 

 
(  ) O ingresso em qualquer dos cargos de 

provimento efetivo das Carreiras dos Quadros 
de Pessoal do Poder Judiciário dar-se-á no 
primeiro padrão da classe “A” respectiva, após 
aprovação em concurso público, de provas ou 
de provas e títulos. 

 
(  ) Os órgãos do Poder Judiciário da União 

poderão incluir, como etapa do concurso 
público, programa de formação, de caráter 
eliminatório, classificatório ou eliminatório e 
classificatório. 

 
(  ) O desenvolvimento dos servidores nos cargos 

de provimento efetivo das carreiras dos 
quadros de pessoal do poder judiciário dar-se-
á mediante progressão funcional e promoção. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo 
a) F, V, V, V 
b) V, F, V, F 
c) V, V, V, V 
d) V, F, F, F 
 

23) Analise o texto abaixo: 
 
 “Fica criada a comissão permanente de ética 

do TRE-PA, composta por servidores estáveis, sendo 

_____ titulares e _____ suplentes. As reuniões da 

comissão serão realizadas _____, em caráter ordinário, 

e, extraordinariamente, sempre que convocada por 

iniciativa de qualquer de seus membros.” (Resolução 

TRE/PA nº 5.389/2017) 

 
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas. 
a) três / três / semestralmente  
b) três / dois / semestralmente 
c) dois / três / mensalmente 
d) quatro / três / mensalmente 
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24) No que diz respeito à Improbidade 
Administrativa (Lei nº 8.429/1992), analise as 
afirmativas abaixo. 
I. Realizar operação financeira sem observância 

das normas legais e regulamentares ou aceitar 
garantia insuficiente ou inidônea. 

II. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para 
a incorporação ao patrimônio particular, de 
pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, 
verbas ou valores integrantes do acervo 
patrimonial das entidades mencionadas no art. 
1º desta Lei. 

III. Revelar fato ou circunstância de que tem 
ciência em razão das atribuições e que deva 
permanecer em segredo. 

IV. Revelar ou permitir que chegue ao 
conhecimento de terceiro, antes da respectiva 
divulgação oficial, teor de medida política ou 
econômica capaz de afetar o preço de 
mercadoria, bem ou serviço. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) A afirmativa I refere-se aos Atos de 

Improbidade Administrativa que atentam contra 
os princípios da administração pública 

b) A afirmativa III refere-se aos Atos de 
Improbidade Administrativa que atentam contra 
os princípios da administração pública 

c) A afirmativa II refere-se dos Atos de 
Improbidade Administrativa que importam 
enriquecimento ilícito 

d) A afirmativa IV refere-se aos Atos de 
Improbidade Administrativa que causam 
prejuízo ao erário 

 
25) Acerca do procedimento administrativo e do 

processo judicial (improbidade administrativa lei 
nº 8.429/1992), assinale a alternativa incorreta. 
a) Qualquer pessoa poderá representar à 

autoridade administrativa competente para que 
seja instaurada investigação destinada a 
apurar a prática de ato de improbidade 

b) Havendo a possibilidade de solução 
consensual, poderão as partes requerer ao juiz 
a interrupção do prazo para a contestação, por 
prazo não superior a 30 (trinta) dias 

c) Em qualquer fase do processo, reconhecida a 
inadequação da ação de improbidade, o juiz 
extinguirá o processo sem julgamento do 
mérito 

d) A ação principal, que terá o rito ordinário, será 
proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa 
jurídica interessada, dentro de trinta dias da 
efetivação da medida cautelar  

26) Sobre ética e moral, assinale a alternativa que 
completa correta e respectivamente as 
lacunas. 

 “Enquanto a _____ está contida na ação, a 
_____ está contida na reflexão. A ética é _____, não 
tem a pretensão de dar resposta definitiva. A moral, 
verificada na ação reiterada no tempo e espaço, é tida 
como _____.” (Bortoleto e Müller/2016) 

a) ética / moral / normativa / particular 
b) moral / ética / normativa / universal 
c) ética / moral / especulativa / universal 
d) moral / ética / especulativa / particular 

27) Sobre o Código de Ética no Serviço Público, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A função pública deve ser tida como exercício 

profissional e, portanto, se integra na vida 
particular de cada servidor público. Assim, os 
fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia 
em sua vida privada poderão acrescer ou 
diminuir o seu bom conceito na vida funcional. 

(  ) É vedado ao servidor público prejudicar 
deliberadamente a reputação de outros 
servidores ou de cidadãos que deles 
dependam.  

(  ) É um direito do servidor público deixar de 
utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu 
alcance ou do seu conhecimento para 
atendimento do seu mister. 

(  ) É um dever fundamental do servidor público 
desempenhar, a tempo, as atribuições do 
cargo, função ou emprego público de que seja 
titular. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, F, V  
b) V, V, V, V 
c) F, F, V, F 
d) V, F, V, F 

 
28) Acerca da ética e função pública, assinale a 

alternativa incorreta.  
a) É dever do servidor público exercer com zelo e 

dedicação as atribuições do cargo 
b) É dever do servidor levar as irregularidades de 

que tiver ciência em razão do cargo ao 
conhecimento da autoridade superior ou, 
quando houver suspeita de envolvimento 
desta, ao conhecimento de outra autoridade 
competente para apuração 

c) O descumprimento dos deveres funcionais do 
servidor, descritos no art. 116 da Lei 
8.112/1990, ensejará a aplicação da pena de 
advertência (art. 129), sendo que a reincidência 
implicará na pena de suspensão (art. 130) 

d) É direito do servidor promover manifestação de 
apreço ou desapreço no recinto da repartição  

29) Acerca da ética, princípios e valores no serviço 
público, assinale a alternativa correta.  

 “Note-se que a quase totalidade das 
sociedades ocidentais tem a dignidade humana como 
princípio ético, muito embora seus códigos morais 
(suas práticas habituais) sejam tão diferentes, por que 
diferentes são os valores por elas eleitos, embora todos 
eles tenham a dignidade humana como alicerce” 
(MULLER, 2018) 

a) Os valores possuem uma perspectiva ética, 
orientando o ser humano a direcionar suas 
ações para o bem 

b) Os princípios são objetos da escolha moral; ou 
seja, a qualidade de algo preferível ou estimável 

c) A probidade administrativa é escolha moral que 
deve ser feita por todo servidor público 

d) A moralidade administrativa faz parte dos 
valores morais que regem o comportamento 
dos servidores públicos, conduzindo seu 
comportamento profissional para o bem comum 
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30) Sobre a ética, democracia e exercício da 
cidadania, analise as afirmativas abaixo. 
I. Caracteriza-se pelo respeito da divergência, 

pela publicidade e rotatividade do exercício do 
poder. 

II. Constitui forma de governo pautada pelo 
respeito à pluralidade, pela defesa da 
transparência e pela garantia da rotatividade do 
exercício do poder.  

III. Deve pautar-se por princípios éticos e 
materializar-se na escolha da melhor conduta, 
tendo em vista o bem comum. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas a afirmativa I refere-se ao exercício da 

cidadania 
b) Apenas as afirmativas I e II referem-se à 

democracia 
c) Apenas as afirmativas I e III referem-se ao 

exercício da cidadania 
d) Apenas a afirmativa III refere-se à democracia 
 

31) De acordo com o Código de Ética dos 
Servidores do Tribunal Regional Eleitoral do 
Pará (TRE-PA) - Resolução TRE/PA nº 
5.389/2017, assinale a alternativa correta. 
a) É vedado ao servidor do TRE-PA exercer a 

advocacia 
b) É direito do servidor do TRE-PA manter 

neutralidade político-partidária, religiosa e 
ideológica no exercício de suas funções 

c) É dever do servidor do TRE-PA participar das 
atividades de capacitação e treinamento 
necessários ao seu desenvolvimento 
profissional 

d) É direito do servidor do TRE-PA atuar na 
instrução de processo judicial ou 
administrativo, em tramitação no TRE-PA, cujo 
cônjuge ou parente figure como interessado 

 
REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL 

REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ 
 

32) Acerca de aspectos envolvendo a presença e 
atuação de juízes, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) Os juízes efetivos tomarão posse perante o 

tribunal e os substitutos perante o presidente 
b) No caso de convocação do substituto por 

vacância do cargo, este permanecerá em 
exercício até que seja designado e empossado 
o novo juiz efetivo 

c) Nas faltas ou impedimentos eventuais somente 
serão convocados os substitutos para 
completar o quórum legal 

d) O prazo para a posse do juiz efetivo ou 
substituto será de 30 (trinta) dias, contados da 
escolha ou publicação oficial da nomeação, 
prorrogável pelo tribunal regional por mais 30 
(trinta) dias, a requerimento do interessado 

33) A respeito de aspectos envolvendo 
presidentes e vice-presidentes, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) Os mandatos do presidente e do vice-

presidente serão de dois anos, vedada a 
reeleição. A vedação, nesse caso, não se 
aplica ao juiz eleito para completar mandato 
inferior a um ano. 

(  ) Será proclamado, eleito presidente o juiz que 
obtiver a maioria absoluta de votos do tribunal. 

(  ) A eleição será processada, mediante escrutínio 
secreto, na sessão ordinária imediatamente 
posterior à expiração do biênio, ou à abertura 
de vaga, desde que presentes os 
desembargadores membros do tribunal. 

(  ) Vagando o cargo de presidente e faltando mais 
de noventa dias para o término do biênio, 
proceder-se-á à eleição para complementação 
dos mandatos de presidente e vice-presidente. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, V, V, F 
b) V, V, V, V 
c) V, V, F, V 
d) V, F, V, F 
 

34) Quanto à caracterização de “classes”, assinale 
a alternativa correta. 
a) a classe Processo Administrativo (PA) 

compreende os procedimentos que versam 
sobre matérias administrativas que devam ser 
apreciadas pelo tribunal 

b) a classe Ação de Investigação Judicial Eleitoral 
(AIJE) somente é cabível em matéria não 
eleitoral, aplicando-se a essa classe a 
legislação processual civil 

c) a classe Conflito de Competência (CC) 
compreende a criação de zona eleitoral e 
quaisquer outras alterações em sua 
organização 

d) a classe Embargos à Execução (EE) 
compreende as cobranças de débitos inscritos 
na dívida ativa da União 

 
35) Sobre “distribuição”, analise as afirmativas 

abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
I. A distribuição será por prevenção no conflito 

negativo de competência, quando houver outro 
processo da mesma natureza, entre os 
mesmos juízes e sob o mesmo fundamento. 

II. A distribuição será por prevenção nos 
processos acessórios, quando o processo 
principal estiver pendente de julgamento. 

III. A distribuição será por prevenção nos casos de 
conexão ou continência. 

IV. A distribuição será por prevenção no caso de 
restauração de autos. 

 
a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas  
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36) Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 

 
 “Art. 4º A antiguidade no tribunal regula-se pela 
data da posse de seus juízes; e em caso de dois ou 
mais tomarem posse na mesma data, considerar-se-á 
o _____, para os fins regimentais: I - a data da 
nomeação ou indicação; II - o anterior exercício como 
efetivo ou substituto; III - a idade, priorizando-se o 
_____. Parágrafo único: persistindo o empate, decidir-
se-á por _____.” (Resolução nº 2.909/2002) 

 
a) mais antigo / mais jovem / voto secreto 
b) menos antigo / mais idoso / sorteio 
c) mais antigo / mais idoso / sorteio 
d) menos antigo / mais jovem / voto secreto 

 
DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 
37) O Decreto nº 5.296/2004 traz definições 

relacionadas à acessibilidade. Acerca das 
definições previstas no decreto, assinale a 
alternativa correta. 
a) Barreiras nas comunicações e informações são 

as existentes nos serviços de transportes 
b) Edificações de uso público são aquelas 

administradas por entidades da administração 
pública, direta e indireta, ou por empresas 
prestadoras de serviços públicos e destinadas 
ao público em geral 

c) Edificações de uso coletivo são as existentes 
nas vias públicas e nos espaços de uso público 

d) Barreiras nas edificações são aquelas 
destinadas à habitação, que podem ser 
classificadas como unifamiliar ou multifamiliar 

 
38) O Decreto n° 5.296/2004 (e suas alterações 

posteriores) traz disposições específicas 
sobre os pontos de venda de ingresso e 
divulgação de evento. Sobre o assunto, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) Os pontos físicos e os sítios eletrônicos de 

venda de ingressos e de divulgação do evento 
deverão conter informações sobre os recursos 
de acessibilidade disponíveis nos eventos 

b) Os espaços livres para pessoas em cadeira de 
rodas e assentos reservados para pessoas 
com deficiência ou com mobilidade reduzida 
serão identificados no mapa de assentos 
localizados nos pontos de venda de ingresso e 
de divulgação do evento 

c) A identificação dos espaços livres para 
pessoas em cadeira de rodas e assentos 
reservados para pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida será feita apenas nos 
pontos de venda de ingresso e de divulgação 
do evento físicos, não sendo necessário nos 
virtuais 

d) Os pontos físicos e os sítios eletrônicos de 
venda de ingressos e de divulgação do evento 
deverão ser acessíveis a pessoas com 
deficiência e com mobilidade reduzida 

39) O Decreto Legislativo nº 186/2008, que aprovou 
o texto da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo 
Facultativo, aborda a mobilidade pessoal das 
pessoas com deficiência. Sobre o assunto, 
analise as afirmativas abaixo: 
 
I. Facilitar a mobilidade pessoal das pessoas com 

deficiência, na forma e no momento em que 
elas quiserem, e a custo acessível. 

 
II. Propiciar às pessoas com deficiência e ao 

pessoal especializado uma capacitação em 
técnicas de mobilidade. 

 
III. Incentivar o isolamento das pessoas com 

deficiência, para que não se machuquem 
diante das barreiras existentes na sociedade. 

 
 Assinale a alternativa correta sobre as medidas 

efetivas para assegurar às pessoas com 
deficiência sua mobilidade pessoal com a 
máxima independência possível. 
a) As afirmativas I, II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa I está correta 
 

40) Dentre as medidas apropriadas para assegurar 
que as pessoas com deficiência possam 
exercer seu direito à liberdade de expressão e 
opinião, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
(  ) Fornecer, prontamente e sem custo adicional, 

às pessoas com deficiência, todas as 
informações destinadas ao público em geral, 
em formatos acessíveis e tecnologias 
apropriadas aos diferentes tipos de deficiência. 

 
(  ) Aceitar e facilitar, em trâmites oficiais, o uso de 

línguas de sinais, braille, comunicação 
aumentativa e alternativa, e de todos os demais 
meios, modos e formatos acessíveis de 
comunicação, à escolha das pessoas com 
deficiência. 

 
(  ) Urgir as entidades públicas que oferecem 

serviços ao público em geral, inclusive por meio 
da Internet, a fornecer informações e serviços 
em formatos acessíveis, que possam ser 
usados por pessoas com deficiência, sendo 
que tal medida não poderá ser feita com as 
entidades privadas. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V 
b) V, V, F 
c) V, F, V 
d) F, F, V 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

41) Considere os pilares fundamentais da bioética 
aplicadas aos contextos de saúde mental e 
assinale a alternativa correta quanto à 
indicação de internação para um paciente com 
risco de suicídio que se recuse ao processo de 
internação. 
a) Não-malevolência 
b) Justiça 
c) Autonomia 
d) Beneficência 
 

42) Baseando-se nos direitos humanos universais 
que incluem direito à vida, ao sigilo e à não-
discriminação, assinale a alternativa correta 
que justifique o rompimento de sigilo durante a 
atuação profissional. 
a) Risco pessoal de adoecimento 
b) Possibilidade de agressão a terceiros 

identificados, com plano e meios de execução 
c) Capacidade diminuída de autocuidado por 

limitação de mobilidade 
d) Capacidade de autocuidado diminuída por 

recusa de cuidado 
 

43) Considerando os conceitos de seguridade 
social, seguro social e assistência social, 
analise as afirmativas abaixo: 
 
I. Assistência Social: distribuição de bens e 

recursos para todas as camadas  da 
população, de acordo com necessidades 
tópicas, não sendo ações de tipo focalizado, 
residuais e seletivas. 

 
II. Seguro Social: distribuição de benefícios a 

categorias ocupacionais específicas mediante 
contribuição prévia. 

 
III. Seguridade Social: assistência através de 

benefícios, ações e serviços a alguns dos 
cidadãos de uma determinada unidade 
territorial, conforme contribuição prévia. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas a afirmativa I está correta 
b) Apenas a afirmativa II está correta 
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

44) Em uma solicitação de afastamento para o 
trabalho, o periciado comparece apresentando 
relatório de atendimento e seguimento do 
médico assistente informando o passado 
médico desde o adoecimento do periciado. No 
documento há a descrição de abertura do 
quadro clínico, proposições terapêuticas e 
avaliação de incapacidade contendo os dizeres 
“incapacitado para atividades laborativas”. A 
sua avaliação pericial, no entanto, é 
frontalmente divergente ao apresentado no 
relatório médico. Considere esse cenário e 
assinale a alternativa correta. 
a) Cabe ao médico assistente a determinação de 

capacidade laborativa 
b) O relatório médico não tem validade alguma 

para avaliação pericial 
c) Cabe ao médico perito a determinação de 

capacidade laborativa 
d) O relatório médico é o único meio de avaliação 

do periciado 
 

45) Quanto às competências do médico assistente 
para os casos de avaliação de faculdades 
laborativas, assinale a alternativa correta. 
a) Pode sugerir, porém não determinar, grau de 

incapacidade e necessidade de afastamento 
b) Não pode sugerir e nem determinar grau de 

incapacidade, devendo exclusivamente responder 
às questões do seguimento clínico, se solicitado 
judicialmente 

c) Pode sugerir e determinar o grau de 
incapacidade, sendo seu papel indicar a 
necessidade de afastamento para o trabalho 

d) Não pode sugerir reenquadramento de função, 
quando indicado 

 
46) Considere a avaliação de abordagem 

qualitativa das incapacidades mentais e 
comportamentais e assinale a alternativa 
incorreta quanto aos domínios necessários de 
avaliação durante a abordagem do periciado 
com questões de adoecimento mental. 
a) Atividades da Vida Diária  
b) Funcionamento social 
c) Mobilidade 
d) Adaptação 
 

47) Durante a avaliação médico-pericial programada, 
você percebe que o periciado, ao adentrar no 
consultório, está sob efeito de entorpecentes, 
sendo provável o uso de álcool. Quanto à 
conduta a ser tomada, assinale a alternativa 
correta  
a) Proceder a avaliação normalmente 
b) Não proceder a avaliação, cancelando os 

benefícios do periciado 
c) Proceder a avaliação, cancelando os 

benefícios do periciado 
d) Não proceder a avaliação, reagendando novo 

exame médico-pericial 
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48) Durante a avaliação do estado mental na 
avaliação pericial é necessário categorizar 
sinais e sintomas de maneira longitudinal e 
transversal. Quanto à descrição desses 
conceitos, assinale a alternativa correta. 
a) A avaliação transversal leva em conta a história 

do indivíduo desde o início dos sintomas 
b) A avaliação longitudinal não leva em conta toda 

a história do indivíduo desde o início dos 
sintomas e seu passado médico 

c) A avaliação transversal não leva em conta o 
exame do estado mental atual 

d) A avaliação longitudinal leva em conta toda a 
história do indivíduo desde o início dos 
sintomas até o quadro atual 

 
49) Durante a avaliação do estado mental atual do 

periciado, o perito deve levar em conta tudo o 
que é observado. Em relação ao modo de 
registro preferencial, assinale a alternativa 
correta. 
a) O perito deve resgistrar seus juízos de valores 

em relação ao exame realizado 
b) O perito deve, preferencialmente, descrever os 

sinais e sintomas avaliados, ao invés de 
classificá-los 

c) O perito não deve, preferencialmente, 
descrever os sinais e sintomas avaliados e sim 
classificá-los 

d) O comportamento do periciado durante a 
avaliação não tem valor diagnóstico para o 
perito 

 
50) Dentre as principais avaliações do médico 

perito durante análise do estado mental atual 
do periciado, o reconhecimento de simulação é 
de fundamental importância. Acerca da 
simulação, analise as afirmativas abaixo: 
I. A simulação é pura quando a falsificação de 

uma doença ou incapacidade não ocorre sem 
que ela exista.  

II. A simulação é parcial quando ocorre o exagero 
consciente de sintomas que estão ausentes. 

III. A falsa imputação ocorre na atribuição de 
sintomas reais a uma causa conscientemente 
entendida como tendo relação com os 
sintomas. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
b) Apenas a afirmativa II está correta 
c) Apenas a afirmativa III está correta 
d) Apenas a afirmativa I está correta 
 

51) Considere o Manual Diagnóstico e Estatístico 
de transtornos mentais (DSM) e assinale a 
alternativa incorreta, sobre situações que 
compõem suspeita de simulação. 
a) Contexto médico legal de apresentação 
b) Acentuada discrepância entre o sofrimento 

e/ou a deficiência apontados pelo paciente e os 
achados objetivos 

c) Cooperação durante a avaliação diagnóstica e 
aderência ao regime de tratamento prescrito 

d) Presença de um transtorno da personalidade 
anti-social 

52) Em relação ao transtorno associado ao uso de 
substâncias, como a cocaína por exemplo, 
assinale a alternativa correta quanto à conduta 
adequada na avaliação de incapacidade. 
a) Com o uso continuado de cocaína, há 

repercussão em várias esferas orgânicas e os 
eventuais afastamentos laborativos não estão 
condicionados à existência de co-morbidades  

b) No caso de síndrome de abstinência o 
afastamento não deve durar em torno de 30 a 
60 dias para resolução. Na possibilidade da 
vigência de psicose, os prazos podem ser 
reduzidos 

c) Com o uso continuado de cocaína, há 
repercussão em várias esferas orgânicas e os 
eventuais afastamentos laborativos estão 
condicionados à existência de co-morbidades  

d) No caso de síndrome de abstinência o 
afastamento deve durar em torno de 30 a 60 
dias sem possibilidades de modificação 
conforme o contexto 

 
53) O diagnóstico diferencial de transtornos 

psicóticos implica em afastamento de causas 
orgânicas. As alternativas a seguir listam 
causas possíveis de psicose orgânica e 
conduta terapêutica associada. Quanto ao 
quadro clínico e tratamento, assinale a 
alternativa correta  
a) Epilepsia de lobo temporal – lítio 
b) Psicose gravídica – quetiapina 
c) Transtorno esquizoafetivo – quetiapina 
d) Psicose induzida por corticoide – lítio 
 

54) Uma puérpera com 4 dias após o parto se 
apresenta no consultório encaminhada pelo 
médico assistente por suspeita de depressão 
pós-parto. Durante a avaliação você se informa 
de fatores de risco para o quadro. Quanto aos 
fatores de risco para esse quadro clínico, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) Antecedentes pessoais de transtornos do humor 
b) Complicações obstétricas durante a gestação 
c) Elevado nível escolar 
d) Ausência de parceiro  
 

55) Em relação aos diagnósticos diferenciais, 
conforme a Classificação Internacional de 
Doenças (10ª edição) alguns quadros não 
podem ser comórbidos, portanto, não podendo 
ocorrer ao mesmo tempo. A respeito dos pares 
diagnósticos que podem ocorrer ao mesmo 
tempo, assinale a alternativa incorreta. 
a) Transtorno depressivo maior – Amnésia 

dissociativa 
b) Esquizofrenia paranóide – Transtorno mental e 

de comportamento decorrente do uso de álcool 
c) Ciclotimia – Transtorno de ansiedade 

generalizada  
d) Transtorno de estresse pós-traumático – 

Transtorno depressivo menor 
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56) Pensando-se em controle de sintomas 
psicóticos durante a gestação, assinale a 
alternativa que apresenta a opção terapêutica 
adequada às gestantes. 
a) Ácido valpróico 
b) Carbonato de lítio 
c) Carbamazepina 
d) Quetiapina 
 

57) Em relação aos transtornos do sono e seus 
critérios diagnósticos, analise as afirmativas 
abaixo: 
I. Insônia devido a efeito do uso de substâncias  

-> Transtorno do sono não especificado. 
II. Períodos recorrentes de uma necessidade 

irresistível de dormir, acompanhados por 
catalepsia, deficiência de hipocretina ou 
achados de latência múltipla na polissonografia 
-> Narcolepsia. 

III. Insônia ocorrendo como resultado de impulsos 
para mover as pernas em resposta a sensações 
desagradáveis no período -> Período não-REM 
prolongado. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) As afirmativas I, II e III estão corretas 
b) Apenas a afirmativa II está correta 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
 

58) No diagnóstico diferencial dos transtornos de 
personalidade, a avaliação dos fatores de risco 
é determinante para auxiliar a guiar o processo 
diagnóstico e terapêutico. Em relação ao fator 
de risco e o transtorno de personalidade 
associado, assinale a alternativa correta. 
a) Transtorno de personalidade antissocial – Alta 

escolaridade parental 
b) Transtorno de personalidade Borderline – 

Ausência de história pessoal de abuso sexual 
c) Transtorno de personalidade esquizóide – 

Presença de transtornos psiquiátricos em 
familiares de primeiro grau 

d) Transtorno de personalidade evitativa – 
Sistema de supervigilância parental 

 
59) Sintomas depressivos não são sinônimo de 

transtorno depressivo. Dentre os exames que você 
não pode “abrir mão” para o diagnóstico 
diferencial de transtornos orgânicos, com 
sintomas depressivos, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) Hemograma 
b) Dosagem de ácido fólico  
c) Cálcio sérico 
d) TSH 
 

60) A Terapia Cognitivo Comportamental se vale de 
técnicas terapêuticas que compõem sistemas 
modificadores de crenças e flexibilização de 
comportamentos. Quanto às técnicas de TCC, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) Questionamento socrático 
b) Ativação comportamental 
c) Role play 
d) Psicodrama 

61) A avaliação de efeitos adversos associados à 
psicofármacos é de grande valor na prática 
clínica. Em relação a isso, assinale a alternativa 
que associa o fármaco ao efeito adverso 
corretamente. 
a) Ácido valpróico – agitação psicomotora 
b) Risperidona – síndrome metabólica 
c) Quetiapina – redução do intervalo QT 
d) Clozapina – aumento do número de plaquetas 
 

62) Para o diagnóstico diferencial dos transtornos de 
personalidade, assinale a alternativa que 
apresenta corretamente os transtornos, conforme 
o DSM 5 e sua esperada associação com o 
domínio de personalidade. 
a) Dramatização - Borderline, antissocial, histriônico, 

narcisista, paranoide  
b) Ansiedade / Controle - Obsessivo-compulsiva, 

evitativa, paranoide 
c) Ansiedade / Controle - esquizóide, esquizotípico, 

evitativa 
d) Desconfiança - Obsessivo compulsiva, evitativa, 

dependente 
 

63) O Ministério da Saúde possui portarias 
específicas para o funcionamento da saúde 
mental no contexto do Sistema Único de 
Saúde. A Rede de Atenção Psicossocial 
(RAPS) é estabelecida por essas portarias e 
determina dispositivos de saúde que estejam 
disponíveis para atuar no auxílio do paciente 
com transtorno mental. Nesse sentido, em 
relação aos critérios de internação, assinale a 
alternativa correta. 
a) Internações psiquiátricas para reabilitação em 

casos de dependência química só podem 
correr nos leitos de hospitais gerais 

b) O acolhimento integral para os pacientes 
agudamente enfermos é estabelecido pela 
RAPS em unidades de CAPS III, mas não em 
leitos de hospitais gerais 

c) Faz parte do que é preconizado pela RAPS 
como objetivo as internações em instituições de 
internação prolongada superior a 60 dias 

d) A RAPS predomina que as internações não sejam 
prolongadas em leitos de hospitais gerais, 
devendo ater-se, preferencialmente, a menos de 
60 dias, exceto em situações especiais 

 
64) Comunidades terapêuticas são espaços que 

no Brasil têm sido cenário amplo de prática e 
cuidado após a reforma psiquiátrica. A esse 
respeito, assinale a alternativa correta. 
a) Comunidades terapêuticas não substituem o 

espaço de internação hospitalar. Nelas, 
somente a equipe multidisciplinar com função 
técnica influenciam o cuidado 

b) Faz parte do processo de ação das 
comunidades terapêuticas intervenções 
colaborativas com os pacientes 

c) Comunidades terapêuticas não são modelo 
válido de cuidado para pacientes que utilizem 
substâncias psicoativas com dependência 

d) Comunidades terapêuticas não são campo de 
ação de equipe multidisciplinar 
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65) O trabalho multidisciplinar em saúde mental ocorre 
previsto na Política Nacional de Saúde Mental 
(PNSM). Sobre a PNSM e o cuidado multidisciplinar 
e integral assinale a alternativa incorreta. 
a) O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um 

instrumento que protagoniza as ações determinadas 
pela PNSM, sendo composto por equipe médica, 
psicologia, enfermeiro, assistente social, variando na 
composição, conforme o nível de complexidade 

b) As últimas modificações da PNSM instituídas 
em 2017 não extinguem os leitos de internação 
em hospital geral e hospitais psiquiátricos, mas 
os regulamentam 

c) Um dos objetivos da PNSM utilizar 
equipamentos sociais de apoio para o cuidado 
do paciente, centrando os cenários de cuidado 
na atenção primária, com intervenções 
comnitárias, das quais a equipe multidisciplinar 
tem papel determinante 

d) Uma das prerrogativas centrais do cuidado 
determinadas na PNSM é o não 
compartilhamento do cuidado, tornando a 
atenção primária o ponto secundário na 
coordenação do cuidado e atenção ao 
indivíduo com transtornos mentais 

 
66) As instituições que promovem o cuidado 

comunitário em saúde mental devem estar 
equipadas com recursos que sigam princípios 
centrais para promoção de reabilitação, essas 
ações são campo de trabalho multiprofissional e 
seguem alguns preceitos universais. Quanto aos 
preceitos do cuidado comunitário, assinale a 
alternativa correta. 
a) Apoio residencial 
b) Ludoterapia 
c) Atendimento individual 
d) Formação ocupacional 

 
67) A reforma psiquiátrica brasileira decorre com a 

grande influência em modelos de cuidado 
centrados em comunidade, como o modelo 
francês e italiano. As repercussões que 
envolvem reabilitação social são decorrentes 
em grande parte dessa influência. Acerca 
desse tema, assinale a alternativa incorreta. 
a) Faz parte do modelo a tentativa de centrar o 

cuidado na comunidade, extinguindo ao 
máximo o cenário asilar 

b) As instituições asilares compõem cenários 
terapêuticos que seguem na contra-mão dos 
cuidados centrados no indivíduo garantindo 
direitos básicos como a autonomia 

c) A comunidade não é cenário terapêutico viável 
para os indivíduos com problemas de saúde 
mental, que por sua situação alienante devem 
estar limitados do convívio social 

d) Intervenções que sejam caracterizadas por 
hospitalização podem ser necessárias para o 
cuidado do indivíduo com problemas de saúde 
mental grave e portanto esse é um cenário a 
ser pensado a depender do contexto clínico e 
social 

68) O papel do psiquiatra forense é bastante 
específico e possui atribuições claras. Sobre a 
atuação geral do psiquiatra forense, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) Cabe ao psiquiatra forense determinar se um 

indivíduos é capaz de responder perante a lei por 
seus atos quando apresenta algum transtorno 
mental 

b) O psiquiatra forense atua unicamente como 
perito, devendo ser necessariamente contratado 
apenas pelo juiz 

c) O psiquiatra forense deve atuar na percepção da 
volição do indivíduo, cabendo ainda o papel de 
avaliar em situações específicas se as atitudes 
cometidas pertencem ou não ao controle 
voluntário e percepção crítica do executante 

d) O psiquiatra forense pode fazer avaliações que 
impliquem no processo de interdição do indivíduo 

 
69) O Código Civil, no seu Art. 1.767, define quem, 

em razão de sua incapacidade, está sujeito à 
curatela. Quanto a quem está sujeito à curatela, 
assinale a alternativa correta. 
a) Aqueles que, por outra causa duradoura, não 

puderem exprimir sua vontade  
b) Aqueles que em detrimento de sua enfermidade 

ou deficiência mental, tiverem o necessário 
discernimento para os atos da vida civil 

c) Todos indivíduos com uso nocivo de substâncias 
com síndrome de dependência 

d) Aqueles que transitoriamente encontram-se 
incapacitados de exercer sua vontade por causa 
reversível 

 
70) A Unidade de Pronto Atendimento solicita seu 

parecer para avaliação de um paciente que 
necessitou de cuidados por uma tentativa de 
suicídio com utilização de benzodiazepínicos. 
Você deve avaliar se o manejo ambulatorial é 
uma opção viável ou não. Em relação a isso, 
assinale a alternativa correta. 
a) O manejo ambulatorial sempre pode ser opção 

adotada para os casos de tentativa de suicídio, 
independentemente das causas de base 
associadas 

b) A medida de cuidado ambulatorial é possível 
caso haja rede de suporte social, cuidados 
com medicação supervisionada e retornos 
ambulatoriais frequentes durante fase mais 
aguda de tratamento 

c) A vontade do indivíduo só deve ser levada em 
consideração se seu responsável legal permitir 

d) Orientar aos familiares sobre cuidados e sinais de 
alarme sempre garante a não recorrência de 
casos assim 

 
71) Alguns agravos não cursam com alienação 

mental. Assinale a alternativa correta quanto ao 
agravo que cursa com alienação mental. 
a) transtornos neuróticos e de personalidade 
b) transtornos sexuais 
c) dependência ao álcool, drogas e outras psicoses 

orgânicas 
d) demências 
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72) O Código Civil no seu Art. 1.767, define quem, 
em razão de sua incapacidade, está sujeito à 
curatela. O artigo define que os pródigos estão 
sujeitos à curatela. Assinale a alternativa 
correta quanto ao transtorno mental que pode 
configurar prodigalidade em seu curso. 
a) Transtorno obsessivo-compulsivo 
b) Esquizofrenia oligofrênica 
c) Transtorno afetivo bipolar 
d) Transtorno depressivo maior 
 

73) Acerca dos atributos periciais do psiquiatra 
forense, assinale a alternativa correta, quanto 
ao processo de alienação. 
a) O médico assistente deverá sugerir o curador  
b) O médico perito deve atestar se há ou não 

incapacidade do ponto de vista técnico  
c) Cabe ao juiz de direito atestar se há ou não a 

incapacidade do ponto de vista técnico 
d) Somente o perito que nomeará o curador, 

quando seu parecer for solicitado 
 

74) Com base nos critérios diagnósticos da 
Classificação Internacional de Doenças, sobre 
o que não configura transtorno agrupado como 
transtorno de ajustamento, assinale a 
alternativa correta. 
a) reação aguda ao estresse 
b) transtorno de estresse pós-traumático  
c) transtornos de adaptação 
d) transtorno fóbico específico 

 
75) Sobre os critérios clínicos de determinação de 

toxicidade pelo lítio, assinale a alternativa 
correta. 
a) Tremores involuntários são sintomas de 

intoxicação pelo lítio 
b) A dose tóxica de lítio é muito maior do que a 

faixa terapêutica, justificando sua segurança 
terapêutica 

c) A função tireoideana não sofre influência do 
lítio sérico 

d) Desidratação não aumenta as chances de 
intoxicação pelo lítio 

 
76) Considerando os preceitos da Terapia 

Cognitivo Comportamental, assinale a 
alternativa correta quanto a um exemplo clínico 
patológico que pode configurar resposta 
incondicionada relacionada a um estímulo 
neutro. 
a) Crise de pânico 
b) Anedonia 
c) Hipersonia 
d) Delírio hipoativo 

77) Em relação ao Transtorno de Déficit de 
Atenção/Hiperatividade (TDAH) e sua 
classificação diagnóstica, segundo o DSM-5, 
assinale alternativa correta quanto à conduta 
médico pericial adequada. 
a) Configura necessariamente incapacidade 

laborativa 
b) Os sintomas podem gerar necessidade de 

afastamento temporário a depender das 
comorbidades 

c) O tratamento pode ser instituído sem que haja 
avaliação de sintomas em dois cenários 
diferentes 

d) Pode estar associado ao Transtorno do 
Espectro Autista e nesse caso não implica 
incapacidade laborativa em nenhum cenário 

 
78) O tratamento do transtorno afetivo bipolar 

durante a fase de mania aguda configura 
urgência psiquiátrica. Quanto a esse manejo, 
assinale a alternativa correta. 
a) Durante a fase maníaca a descontinuação de 

Inibidores Seletivos da Recaptação da 
Serotonina (ISRS) não deve ser realizada 

b) A utilização de ácido valproico pode ser eficaz 
no controle de sintomas agudos 

c) O uso do lítio não é eficaz na fase de mania 
aguda 

d) O uso de antipsicóticos atípicos não mostra 
benefícios no manejo agudo de sintomas 

 
79) Os episódios depressivos maiores podem 

acarretar recorrência a depender de fatores de 
risco clássicos. Quanto a esses fatores de 
risco, assinale a alternativa incorreta. 
a) Histórico familiar 
b) Duas ou mais tentativas famacológicas para 

atingir remissão 
c) Episódios prévios 
d) Ausência de comorbidades 
 

80) O transtorno depressivo é um diagnóstico 
dinâmico ao longo do ciclo de vida com fases 
de tratamento que implicam na conduta 
médico-pericial. Em relação ao controle do 
episódio depressivo, assinale a alternativa 
correta. 
a) A fase aguda dura 8 semanas e não implica 

capacidade laborativa diminuída em nenhum 
cenário 

b) Durante a fase aguda pode haver recorrência, 
o que pode implicar em redução da capacidade 
laborativa 

c) A fase de manutenção tem início a partir da 
oitava semana de tratamento e implica retorno 
às atividades laborativas 

d) Durante a remissão de sintomas na fase de 
manutenção pode haver recorrência 
implicando incapacidade laborativa 
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PROVA DISCURSIVA - QUESTÃO 

 
Transcreva a resposta da questão Discursiva de no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, 

com caneta azul ou preta, para a Folha de respostas. 
 

 Um adulto jovem, de 35 anos, comparece em seu consultório. Ele refere que há cerca de quatro meses tem 
apresentado uma sensação de intensa perda de energia, com limitação para atividades de vida diária, não 
conseguindo manter mínimo autocuidado, com dificuldade de elaboração de atividades simples, como ir ao 
mercado, por medo de sair de casa. Tem apresentado humor deprimido, com choro provocado por estímulos 
mínimos, além de pensamentos ruminativos de desamparo. Sua companheira refere que ultimamente o tem 
percebido com falas vagas de desesperança, com conteúdo de morte, como sendo uma solução aos problemas 
e em associação de ideias fixas de culpa excessiva, sem causa aparente. Nos últimos dois meses refere ainda 
um aumento significativo de apetite com ganho de peso não intencional. Tendo em vista o caso clínico acima, 
responda às seguintes questões. 
a) Durante a anamnese e exame físico cite outros quatro aspectos da história que necessitam ser observados 

neste caso para uma caracterização do episódio atual. 
b) Cite um diagnóstico diferencial e especifique que elementos da história podem te auxiliar para determinar a 

presença ou não deste quadro. 
c) Cite e explique pelo menos 3 elementos da história que são necessários para avaliação de capacidade 

laborativa desse paciente. 
 

1  
2  
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