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• Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas 
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas. 

• Caso haja questão(ões) constituída(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados 
como situação hipotética devem ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta. 

• Nas questões que avaliarem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente 
informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de 
proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados. 

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas 
poderão ser utilizados para rascunho. 

 

 

-- PROVAS OBJETIVAS -- 
 

-- CONHECIMENTOS GERAIS -- 
 

 

Texto CG1A1-I 

 
  Prática já adotada pela população de países asiáticos para 
se proteger de doenças respiratórias transmitidas principalmente 
no inverno, o uso de máscaras se mostrou um instrumento eficaz 
na prevenção ao novo coronavírus; no entanto, crianças pequenas 
não devem usá-las. Especialistas lembram que, para quem tem 
menos de dois anos de idade, o uso de máscara facial pode 
dificultar a respiração e até aumentar o risco de asfixia.  
  “O sufocamento é o principal risco. Não somente crianças 
menores de dois anos, mas também crianças com doenças 
pulmonares, como asmáticos em crise, ou crianças com 
distúrbios neurológicos não devem usar máscaras”, afirmam 
infectologistas.  

Renata Okumura. O Estado de São Paulo. 28/5/2020 (com adaptações). 

 

   

 Questão 1 

 
   

Com relação aos aspectos linguísticos do primeiro período do 
texto CG1A1-I, é correto afirmar que o termo “se”, 
 

A no trecho “se proteger”, remete ao termo “Prática”. 
B no trecho “se mostrou”, tem como referente o termo 

“instrumento”. 
C em ambas as ocorrências, pode, sem prejuízo da correção 

gramatical do texto, ser deslocado para imediatamente após a 
forma verbal, escrevendo-se, respectivamente, proteger-se e 
mostrou-se. 

D em ambas as ocorrências, pode ser suprimido sem prejuízo 
dos sentidos e da correção gramatical do texto. 

E em ambas as ocorrências, expressa a noção de reciprocidade.  
 

   

 Questão 2 

 
   

Infere-se do texto CG1A1-I que o uso de máscaras faciais é 
 

A considerado ineficaz por infectologistas para prevenir o 
contágio pelo coronavírus em crianças, independentemente da 
idade. 

B recomendado por infectologistas para crianças com distúrbios 
neurológicos, desde que elas sejam supervisionadas pelos 
pais. 

C desaconselhado por infectologistas para crianças com 
distúrbios neurológicos, independentemente da idade, devido 
ao risco de asfixia. 

D indicado por infectologistas para proteger crianças asmáticas, 
com dificuldade de respiração, por impedir o contágio pelo 
coronavírus. 

E aconselhado por infectologistas para crianças menores de dois 
anos de idade, desde que não tenham doenças pulmonares. 

Outono 

 
O outono de azulejo e porcelana  
Chegou! Minha janela é um céu aberto. 
E esse estado de graça quotidiana 
Ninguém o tem sob outros céus, decerto! 
 
Agora, tudo transluz... tanto mais perto 
Quanto mais nossa vista se alontana... 
E o morro, além, no seu perfil tão certo,  
Até parece em plena via urbana! 
 
Tuas tristezas... o que é feito delas? 
Tombaram, como as folhas amarelas 
Sobre os tanques azuis... Que desaponto! 
 
E agora, esse cartaz na alma da gente: 
ADIADOS OS SUICÍDIOS... Simplesmente 
Porque é abril em Porto Alegre... E pronto! 

Mário Quintana. Preparativos de viagem. 2.ª ed.  

São Paulo: Editora Globo, 2004 (com adaptações).  

 

   

 Questão 3  
 

No poema Outono, o eu lírico 
 

A deplora a chegada do outono em Porto Alegre, revelando 
intenções suicidas. 

B afirma que o outono é um convite a incursões nos morros que 
circundam Porto Alegre. 

C descreve não somente as próprias emoções, como também as 
de outras pessoas.  

D deleita-se com a chegada do outono em Porto Alegre, 
identificando suas emoções com aquelas vivenciadas por 
pessoas que vivem sob outros céus. 

E considera que a queda das folhas amarelas sobre os tanques 
azuis representa um alento para pessoas tristes. 

 

 

   

 Questão 4  
 

O termo “transluz”, no verso “Agora, tudo transluz... tanto mais 
perto”, no poema Outono, 
 

A pertence à mesma classe gramatical do vocábulo luz. 
B consiste em uma forma flexionada do verbo transluzir. 
C concorda com o termo “Agora”. 
D poderia ser substituído por translúcido, sem alteração dos 

sentidos do texto. 
E descreve um evento passado. 
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Texto CG1A1-II 
 

  Rejeito as doutrinas do arbítrio; abomino as ditaduras de 

todo gênero, militares, ou científicas, coroadas, ou populares; 

detesto os estados de sítio, as suspensões de garantias, as razões 

de estado, as leis de salvação pública; odeio as combinações 

hipócritas do absolutismo dissimulado sob as formas 

democráticas e republicanas; oponho-me aos governos de seitas, 

aos governos de facção, aos governos de ignorância; e, quando 

esta se traduz pela abolição geral das grandes instituições 

docentes, isto é, pela hostilidade radical à inteligência do país nos 

focos mais altos de sua cultura, a estúpida selvageria dessa 

fórmula administrativa impressiona-me como o bramir de um 

oceano de barbaria ameaçando as fronteiras de nossa 

nacionalidade. 

Rui Barbosa. Discursos, Orações e Conferências. 

Livraria e Editora Iracema: São Paulo, p. 95-96. 

 

   

 Questão 5 

 
   

Do trecho “e, quando esta se traduz pela abolição geral das 

grandes instituições docentes, isto é, pela hostilidade radical à 

inteligência do país nos focos mais altos de sua cultura, a 

estúpida selvageria dessa fórmula administrativa impressiona-me 

como o bramir de um oceano de barbaria ameaçando as 

fronteiras de nossa nacionalidade”, do texto CG1A1-II, infere-se 

que 

 

A os bárbaros atravessam os oceanos para bramir suas ameaças 

às fronteiras da nacionalidade.  

B a selvageria da fórmula administrativa que hostiliza 

as instituições docentes é uma barbaridade que ameaça 

as fronteiras da nacionalidade. 

C o bramir do oceano ameaça as fronteiras nacionais tanto 

quanto a selvageria estúpida das fórmulas administrativas que 

hostilizam a cultura nacional. 

D as instituições docentes são ameaçadas quando a selvageria 

da fórmula administrativa hostiliza as fronteiras da 

nacionalidade, admitindo a invasão estrangeira. 

E a hostilidade da fórmula administrativa aos focos mais 

elevados da cultura nacional é uma selvageria que ameaça a 

inteligência dos docentes do país, tal como a ameaça às 

fronteiras da nacionalidade.  

 

   

Questão 6 

 
 

Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de 
reescrita que altera a pontuação do seguinte trecho do texto 
CG1A1-II: “Rejeito as doutrinas do arbítrio; abomino as 
ditaduras de todo gênero, militares, ou científicas, coroadas, ou 
populares; detesto os estados de sítio, as suspensões de garantias, 
as razões de estado, as leis de salvação pública; odeio 
as combinações hipócritas do absolutismo dissimulado sob 
as formas democráticas e republicanas; oponho-me aos governos 
de seitas, aos governos de facção, aos governos de ignorância;”. 
Assinale a opção em que a proposta apresentada mantém a 
correção gramatical e os sentidos do texto, considerando que 
sejam feitas as devidas alterações de maiúsculas e minúsculas no 
texto. 
 

A Rejeito as doutrinas do arbítrio. Abomino as ditaduras de 
todo gênero militares, ou científicas, coroadas, ou populares.  
Detesto os estados de sítio, as suspensões de garantias, as 
razões de estado, as leis de salvação pública. Odeio as 
combinações hipócritas do absolutismo dissimulado sob as 
formas democráticas e republicanas. Oponho-me aos 
governos de seitas, aos governos de facção, aos governos de 
ignorância. 

B Rejeito as doutrinas do arbítrio; abomino as ditaduras de todo 
gênero, militares, ou científicas, coroadas, ou populares; 
detesto os estados de sítio, as suspensões de garantias, 
as razões de estado, as leis de salvação pública; odeio 
as combinações hipócritas do absolutismo dissimulado sob 
as formas democráticas e republicanas; oponho-me, aos 
governos de seitas, aos governos de facção, aos governos de 
ignorância; 

C Rejeito as doutrinas do arbítrio; abomino as ditaduras de todo 
gênero, militares ou científicas, coroadas ou populares; 
detesto os estados de sítio, as suspensões de garantias, as 
razões de estado, as leis de salvação pública; odeio 
as combinações, hipócritas, do absolutismo dissimulado sob 
as formas, democráticas, e republicanas; oponho-me aos 
governos de seitas, aos governos de facção, aos governos de 
ignorância; 

D Rejeito as doutrinas do arbítrio; abomino as ditaduras de todo 
gênero, militares, ou científicas, coroadas, ou populares; 
detesto os estados, de sítio, as suspensões, de garantias, as 
razões, de estado, as leis, de salvação pública; odeio as 
combinações hipócritas do absolutismo dissimulado sob as 
formas democráticas e republicanas; oponho-me aos 
governos, de seitas, aos governos, de facção, aos governos, de 
ignorância; 

E Rejeito as doutrinas do arbítrio. Abomino as ditaduras de 
todo gênero, militares ou científicas, coroadas ou populares. 
Detesto os estados de sítio, as suspensões de garantias, as 
razões de estado, as leis de salvação pública. Odeio as 
combinações hipócritas do absolutismo dissimulado sob 
as formas democráticas e republicanas. Oponho-me aos 
governos de seitas, aos governos de facção, aos governos de 
ignorância. 
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 Questão 7 

 
   

No texto CG1A1-II, os termos “Rejeito”, “abomino”, “detesto”, 

“odeio” e “oponho-me” (que iniciam as cinco primeiras orações, 

respectivamente) 
 

A constituem orações que estabelecem, entre si, relação de 

subordinação. 

B expressam um tipo de ordem. 

C assumem as formas Rejeitamos, abominamos, detestamos, 

odiamos e opomos-nos, respectivamente, se flexionados na 

primeira pessoa do plural. 

D expressam a opinião do narrador, mediante referência à 

primeira pessoa do singular na flexão do verbo.  

E assumem as formas Rejeitarei, abominei, detestarei, 

odiarei e opor-me-ei, respectivamente, se flexionadas no 

tempo futuro.  
 

   

 Questão 8 

 
   

Considere que, nas seguintes situações hipotéticas, Flávio, 

Frederico e Carlos sejam funcionários públicos civis do estado 

do Rio de Janeiro. 

I Flávio foi demitido e, posteriormente, sua demissão foi 

invalidada por decisão administrativa; 

II Frederico estava em disponibilidade e retornou ao serviço 

público estadual;  

III Carlos recebeu provimento em outro cargo, a pedido, para 

exercer função mais compatível com seu estado, por motivo 

saúde. 

Considerando essas situações hipotéticas, assinale a opção que 

apresenta corretamente a relação entre os funcionários e 

suas situações no órgão público, nos termos do 

Decreto estadual n.º 2.479/1979.   
 

A Flávio, readaptação; Frederico, reintegração; Carlos, 

aproveitamento 

B Flávio, aproveitamento; Frederico, readaptação; Carlos, 

reintegração 

C Flávio e Carlos, readaptação; Frederico, reintegração 

D Flávio, reintegração; Frederico, aproveitamento; Carlos, 

readaptação 

E Flávio e Frederico, aproveitamento; Carlos, reintegração 
 

   

 Questão 9 

 
   

Nos termos da Lei estadual n.º 6.956/2015, a incumbência de 

praticar todos os atos referentes a lotação, designação, 

movimentação, concessão de férias e licenças dos servidores 

lotados no primeiro grau de jurisdição e em sua secretaria, no 

âmbito do TJ/RJ é do 
 

A presidente do tribunal. 

B corregedor-geral da justiça. 

C 1.º vice-presidente do tribunal. 

D 2.º vice-presidente do tribunal. 

E 3.º vice-presidente do tribunal. 

 

   

Questão 10 

 
 

Suponha que, no estado do Rio de Janeiro, ocorram as seguintes 
situações. 

I Ana recebe dois proventos decorrentes de aposentadorias de 
dois cargos de médica do estado; 

II Raquel recebe duas pensões, uma civil e outra militar, ambas 
do estado;  

III Cecília recebe pensão e aposentadoria, ambas do estado. 

Nessas situações, nos termos do Decreto-lei n.º 220/1975, a 
percepção cumulativa apresentada caberá a 
 

A Ana, Raquel e Cecília. 
B Ana e Raquel, somente. 
C Ana e Cecília, somente. 
D Ana, somente. 
E Raquel e Cecília, somente. 
 

 

   

 Questão 11  
 

Nos termos da Lei estadual n.º 4.620/2005, no âmbito do TJ/RJ, 
o provimento dos cargos em comissão, de direção, chefia e 
assessoramento por serventuários ativos do Poder Judiciário do 
estado do Rio de Janeiro será  
 

A em sua totalidade, bem como para o exercício de função 
gratificada. 

B em sua totalidade, incluindo-se os de assessoramento direto a 
desembargador. 

C em sua totalidade, não se incluindo os de assessoramento 
direto a desembargador. 

D em percentual mínimo de setenta e cinco por cento, 
incluindo-se os de assessoramento direto a desembargador. 

E em percentual mínimo de setenta e cinco por cento, não se 
incluindo os de assessoramento direto a desembargador. 

 

   

 Questão 12  
 

No âmbito do Gabinete da Presidência do TJ/RJ, a atribuição de 
estimular o protagonismo social, a corresponsabilidade, o 
associativismo, o cooperativismo e o trabalho em rede, por meio 
das parcerias firmadas, é da Divisão de 
 

A Inclusão Social. 
B Gestão Ambiental. 
C Apoio aos Programas de Promoção da Cidadania. 
D Análise de Resultados das Ações Pró-Sustentabilidade. 
E Apoio à Governança e à Gestão Organizacional. 
 

   

 Questão 13  
 

A avaliação da deficiência de uma pessoa, quando necessária, 
será  
 

A biomédica. 
B biopsicossocial. 
C psicossocial. 
D biofisiológica. 
E psicocomportamental. 
 

   

 Questão 14  
 

Constitui modo de inclusão, no trabalho, da pessoa com 
impedimento de longo prazo de natureza física, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas, a colocação 
 

A participativa. 
B inclusiva. 
C integrativa. 
D competitiva. 
E protetiva. 
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 Questão 15 

 
   

De acordo com a lei que estabelece normas gerais e critérios 
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida, postes de sinalização se 
enquadram nas definições de 
 

A ajuda técnica. 
B mobiliário urbano. 
C elemento de urbanização. 
D tecnologia assistiva. 
E recurso de funcionalidade. 
 

   

 Questão 16 

 
   

De acordo com a lei que concede atendimento prioritário, a 
concessionária que, em veículo de transporte coletivo, deixar de 
reservar assento aos idosos, estará sujeita a  
 

A apreensão do veículo e penalidade de multa. 
B apreensão do veículo e interdição temporária. 
C apreensão do veículo apenas. 
D interdição temporária apenas. 
E penalidade de multa apenas. 
 

   

 Questão 17 

 
   

Considerando os termos da Lei n.º 8.429/1992, julgue os itens a 
seguir. 

I Nas ações judiciais que envolvem a prática de atos 
caracterizados como improbidade administrativa, inexiste 
foro por prerrogativa de função. 

II Inviabilizar o acesso a dados oficiais, negando sua 
publicidade, constitui ato de improbidade administrativa. 

III Em decorrência da autonomia das instâncias, o julgamento de 
prefeito municipal por crime de responsabilidade não 
impossibilita o processamento de ação autônoma de 
responsabilização por atos de improbidade administrativa. 

IV A Lei n.º 8.429/1922 busca resguardar a moralidade pública 
explicitamente ao prever situações que atentam contra os 
princípios da administração pública. 

Assinale a opção correta. 
 

A Apenas os itens I, II e III estão certos. 
B Apenas os itens I, II e IV estão certos. 
C Apenas os itens I, III e IV estão certos. 
D Apenas os itens II, III e IV estão certos.  
E Todos os itens estão certos. 
 

   

 Questão 18 

 
   

  A sociedade empresária Brothers, sediada na Suíça, é 
representada no Brasil por José e controladora da pessoa jurídica 
Irmãos Ltda., que foi constituída e está sediada no estado do Rio 
de Janeiro. A sociedade Brothers determinou a funcionários da 
empresa controlada que adotassem medidas para dificultar a 
realização de fiscalização por auditores federais da Receita 
Federal do Brasil. 

Considerando essa situação hipotética e os termos da 
Lei n.º 12.846/2013, assinale a opção correta. 
 

A A sociedade empresária Brothers, por ser sediada na Suíça, 
não está submetida às regras da lei em questão.  

B Em razão de os funcionários serem da empresa Irmãos Ltda., 
a empresa Brothers não poderá ser responsabilizada.  

C A fixação da multa terá por base percentual do faturamento 
líquido da controladora.  

D A sociedade empresária Brothers poderá responder 
solidariamente com a Irmãos Ltda. pelos atos praticados. 

E A mera oposição de dificuldade não constitui hipótese de 
responsabilização pela lei.  

 

   

Questão 19 

 
 

Considerando a doutrina de Kant acerca da ética, assinale a opção 

correta. 
 

A A ética é limitada a determinado grupo social. 

B A ética independe da razão. 

C A ética está relacionada à religião e ao divino. 

D A ética é impessoal, no sentido de ser aplicável para todos de 

forma uniforme. 

E A ética é variável de acordo com as consequências da 

conduta. 
 

   

 Questão 20  
 

Assinale a opção que corresponde à doutrina ética em que a 

defesa dos direitos humanos resulta, a longo prazo, na 

maximização da felicidade da maioria das pessoas que integram 

a comunidade. 
 

A utilitarismo 

B moral das virtudes  

C patrimonialismo 

D moral fundamentada em imperativos categóricos  

E puritanismo 

Espaço livre 
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-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -- 
 
 

 Questão 21  

  Uma médica de 35 anos de idade, com histórico de dois 

episódios depressivos ao longo da vida, relatou que, há dois 

meses, vinha apresentando quadro de cansaço intenso descrito 

por “prostração profunda”, tristeza, perda de peso, prejuízo na 

atenção e concentração, insônia terminal e piora dos sintomas no 

período matutino. Contou que, nas últimas semanas desse 

episódio, passou a faltar aos seus plantões, algo que jamais 

acontecera em seu histórico laboral. Após consulta com 

psiquiatra, foi diagnosticada com transtorno depressivo maior 

com características melancólicas e iniciou uso de venlafaxina XR 

150 mg pela manhã. Um mês depois, retornou ao psiquiatra. 

Enquanto aguardava na sala de espera, sorridente, conversava 

com as pessoas e fazia piadas com o secretário, embora não 

tivesse intimidade com ele. Ao entrar no consultório, abraçou o 

psiquiatra e lhe deu um beijo no rosto, agradecendo-o pela 

“pílula da felicidade”. Informou que, nas últimas três semanas, 

“estava feliz como nunca havia se sentido em toda a sua vida, 

namorando dois colegas do hospital e com disposição para 

namorar mais”, dormia apenas 4 horas por dia, mas acordava 

disposta e mantinha suas atividades laborativas das 7 às 21 horas. 

Diante da situação, o psiquiatra optou pela suspensão da 

venlafaxina e agendou uma reavaliação para duas semanas. A 

paciente retornou ao consultório após um mês, sem medicação, 

sem qualquer alteração em relação à última avaliação. 

A respeito desse caso clínico, assinale a opção correta. 
 

A Os antipsicóticos atípicos, aripiprazol, lurasidona, olanzapina, 

quetiapina, risperidona e ziprasidona, apresentam efeitos 

antimaníacos e estão aprovados pelo U. S. Food and Drug 

Administration para o tratamento da mania aguda. 

B Se comparados a indivíduos com transtorno bipolar tipo I, os 

indivíduos com transtorno bipolar tipo II apresentam menor 

cronicidade da doença e passam menos tempo na fase 

depressiva.  

C O transtorno bipolar tipo II é considerado uma forma mais 

leve do transtorno bipolar, uma vez que o paciente não chega 

a fazer um quadro de mania, cursando com pouco prejuízo 

funcional e laboral. 

D O transtorno ciclotímico é caracterizado pela constante 

alternância entre um episódio depressivo maior e um episódio 

de mania ou hipomania.  

E O valproato e o lítio são opções terapêuticas eficazes para o 

caso em questão. 

 

Questão 22  

  Uma paciente de 59 anos de idade, com histórico de 

fibromialgia, diagnosticada com câncer de mama, foi submetida 

a cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Foram identificadas 

células cancerosas por meio de receptores positivos para 

estrogênio e progesterona. A paciente iniciou hormonioterapia 

com tamoxifeno. Cinco meses após o procedimento cirúrgico, a 

paciente passou a apresentar piora do quadro de dor crônica e 

prejuízo funcional acentuado nas atividades laborativas, com 

relatos de tristeza na maioria dos dias, perda do interesse pelas 

coisas que antes lhe despertava prazer, fadiga intensa, insônia, 

baixa autoestima associada a sentimentos de culpa e redução da 

capacidade de concentrar-se. Dois meses depois, com o 

agravamento dos sintomas, durante internação na unidade de 

oncologia, foi solicitado parecer para a psiquiatria. Os exames 

bioquímicos estavam dentro dos limites da normalidade. 

Considerando o quadro clínico descrito e o perfil de interação 

medicamentosa, assinale a opção que apresenta o tratamento 

adequado nesse caso. 
 

A fluoxetina associada à pregabalina 

B desvenlafaxina associada à psicoterapia 

C pregabalina associada à psicoterapia 

D gabapentina associada à psicoterapia 

E paroxetina associada à gabapentina 
 

 Questão 23  

  Os quadros ansiosos representam os transtornos mentais 

mais comuns na atualidade. O jornal O Estado de S. Paulo 

publicou, no dia 05 de junho de 2019, uma matéria na qual cita 

um dado alarmante da Organização Mundial de Saúde (OMS): o 

Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo; um 

total de 18,6 milhões de brasileiros (9,3% da população) 

convivem com um transtorno de ansiedade. 

 

Sobre os quadros de ansiedade, assinale a opção correta. 
 

A A ansiedade é considerada apenas um transtorno mental e, 

como tal, exige tratamento medicamentoso e/ou 

psicoterápico. 

B A prevalência dos transtornos de ansiedade é maior entre os 

homens. 

C Os tratamentos mais eficazes para o transtorno de pânico são 

a farmacoterapia e a terapia cognitivo- comportamental. Entre 

as diferentes classes de medicamentos, os Inibidores 

Seletivos da Recaptação da Serotonina (ISRS) são eficientes 

para o transtorno de pânico. 

D A terapia cognitivo-comportamental consiste no tratamento 

padrão ouro para o transtorno de ansiedade generalizada e 

baseia-se na aplicação de técnicas de associação livre, 

transferência e contratransferência. 

E Os Inibidores de Receptação da Serotonina e Noradrenalina 

são o tratamento de escolha para as fobias. 
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 Questão 24  

Acerca da saúde do idoso, julgue os itens a seguir. 

I Nos idosos, o transtorno depressivo maior é mais frequente 
que na população geral, manifestando-se habitualmente por 
meio de queixas somáticas. Na população geriátrica, os 
quadros depressivos são mais facilmente reconhecidos, 
sobretudo pelos clínicos gerais na atenção primária.  

II O risco de suicídio entre a população idosa é superior a esse 
tipo de risco entre a população geral.  

III A demência vascular é prevalente entre os homens, e, neles, 
os sintomas neurológicos focais são mais frequentes quando 
comparados com os da demência do tipo Alzheimer.  

IV Os transtornos psiquiátricos refratários e as comorbidades 
clínicas prevalecem na população idosa, portanto, 
considerando-se as alterações na sensibilidade do órgão final 
ou sítio receptor das medicações, em idosos, recomenda-se, 
como regra geral, o uso de doses maiores das medicações 
psicotrópicas. 

V Achado na ressonância nuclear magnética de atrofia do lobo 
temporomedial é característica da demência vascular. 

Estão certos apenas os itens 
 

A I, II e III.  
B I, III e V. 
C I, IV e V. 
D II e III. 
E II e IV. 
 

 Questão 25  

Considerando os aspectos psiquiátricos que envolvem a saúde da 
mulher e o seu ciclo reprodutivo, assinale a opção correta. 
 

A A incidência de depressão na mulher está intimamente 
associada às alterações de estrogênio ao longo da vida, e é 
maior após a menopausa. 

B Entre os tratamentos para os casos de baby blues, a sertralina 
é considerada uma opção de primeira linha. 

C O uso do lítio na gravidez está associado principalmente a 
malformações do sistema nervoso central. 

D A eletroconvulsoterapia é contraindicada na gravidez devido 
ao risco de indução de parto prematuro. 

E Independentemente da presença de sintomas depressivos em 
mulheres na perimenopausa, a desvenlafaxina apresenta 
eficácia na redução dos sintomas vasomotores dessas 
mulheres. 

 

 Questão 26  

Considerando o que prescreve o Manual de Perícia Oficial em 
Saúde do Servidor Público Federal, assinale a opção correta 
com relação a perícias médicas e alienação mental. 
 

A Transtornos de personalidade são passíveis de serem 
considerados como uma das causas de alienação mental. 

B Considera-se como alienação mental um caso de transtorno 
neurótico que não entre em remissão após anos de tratamento 
medicamentoso e psicoterápico. 

C Um servidor com esquizofrenia residual é passível de ser 
enquadrado como alienado mental. 

D Na condição de assistente técnico ou perito, o médico pode 
intervir nos atos de outro médico, fazendo apreciação em 
presença do examinado. 

E Retardo mental moderado é considerado como alienação 
mental. 

 

Questão 27  

  Um homem de 75 anos de idade foi diagnosticado com 
doença de Parkinson há dois anos. Desde então, estava em uso 
diário de L-dopa/carbidopa 250 mg/25 mg e pramipexol 0,75 mg, 
ambos três vezes ao dia, evoluindo com melhora moderada dos 
sintomas motores. Há três meses, conforme relatos da esposa, 
passou a ficar mais isolado, recusando convites sociais dos 
amigos e familiares, com queixa de fadiga e prejuízo na memória 
recente — por vezes esquecia-se de pagar contas e de onde havia 
deixado sua carteira. Ele teve redução do apetite com perda 
ponderal superior a 10% do peso prévio, dificuldade em iniciar e 
manter o sono, e perda do interesse pelas atividades de prazer. 
Na última semana, evoluiu com alteração do nível de consciência 
e agitação psicomotora, sendo internado no pronto socorro da 
clínica médica. 

Com referência ao caso clínico apresentado, assinale a opção 
correta. 
 

A Embora a doença de Parkinson não esteja associada com 
aumento da prevalência do transtorno depressivo maior, os 
quadros de depressão resistente são mais comuns nessa 
população. 

B A risperidona é o neuroléptico de escolha para tratamento de 
psicose em pacientes com doença de Parkinson. 

C Os agentes antiparkinsonianos são causas frequentes de 
delirium em idosos. 

D A doença de Parkinson, por acometer os gânglios da base, 
apresenta como protótipo de sintomas as manifestações 
motoras, e, ao contrário da pseudodemência causada por 
depressão em idosos, não causa prejuízo mensurável das 
capacidades cognitivas. 

E O uso do pramipexol está associado ao desenvolvimento de 
quadros depressivos em idosos com doença de Parkinson. 

 

 Questão 28  

Sobre os transtornos de personalidade, assinale a opção correta. 
 

A Indivíduos com transtorno de personalidade paranoide 
apresentam comportamentos excêntricos perceptíveis até 
mesmo para leigos; pensamento mágico, ideias de referência 
e desrealização são típicos. 

B Pessoas com transtornos de personalidade, devido ao padrão, 
persistem em experiência interna que desvia acentuadamente 
do padrão cultural no qual estão inseridas, vivenciam 
sofrimento e prejuízo funcional significativos e, por serem 
egodistônicas, têm maior propensão para aceitar auxílio 
psiquiátrico. 

C Ladrões, estelionatários ou traficantes de drogas cujo 
comportamento criminoso é direcionado para ganho pessoal 
devem receber o diagnóstico de transtorno de personalidade 
antissocial. 

D A característica essencial do transtorno de personalidade 
obsessivo-compulsiva é a presença de sintomas como 
pensamentos intrusivos, rituais e compulsões. 

E Sentimento crônico de vazio é uma característica presente no 
transtorno de personalidade borderline; pacientes com esse 
transtorno não toleram o abandono e envolvem-se em uma 
incessante busca por companhia, sem se importarem com o 
quanto ela lhe seja insatisfatória. 
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 Questão 29  
   

As medicações antipsicóticas atuam em vias dopaminérgicas e 
serotoninérgicas. Acerca dessas medicações e vias, assinale a 
opção correta. 
 

A A via dopaminérgica nigroestriatal está predominantemente 
associada aos efeitos neuro-hormonais. 

B A via dopaminérgica tuberoinfundibular está 
predominantemente associada a distúrbios de movimento. 

C O bloqueio somatodendrítico dos receptores 5HT1 A estimula 
o aumento da liberação de dopamina. 

D A via dopaminérgica mesolímbica está predominantemente 
associada aos sintomas negativos da esquizofrenia. 

E O 5HT modula a liberação cortical de glutamato. 
 

   

 Questão 30  
   

Várias medicações, psiquiátricas ou não, podem aumentar o 
intervalo QT no eletrocardiograma, o que representa um risco 
real à vida. Considerando as doses terapêuticas e comparando o 
potencial das drogas psiquiátricas no aumento do QT, assinale a 
opção correta. 
 

A Olanzapina aumenta mais o QT do que a Clorpromazina. 
B Tioridazina aumenta mais o QT do que a Ziprasidona. 
C Quetiapina aumenta mais o QT do que a Ziprasidona. 
D Olanzapina aumenta mais o QT do que a Tioridazina. 
E Olanzapina aumenta mais o QT do que a Ziprazidona. 
 

   

 Questão 31  
   

A respeito do tratamento farmacológico das principais doenças 
psiquiátricas, assinale a opção correta. 
 

A O tratamento dos transtornos de ansiedade deve continuar por 
um período de 3 a 6 meses após a remissão do quadro. 

B Segundo os protocolos em vigor, entre eles o CANMAT, o 
lítio, o divalproato e a carbamazepina são a opção de primeira 
linha em monoterapia para o tratamento da fase de mania do 
transtorno bipolar. 

C Para o tratamento do transtorno de pânico, a paroxetina tem 
efeito sedativo e tende a acalmar os pacientes de imediato, o 
que leva a maior adesão e menos interrupção do tratamento. 

D O exame de urina para detecção de benzodiazepínico é um 
parâmetro de monitoramento eficaz para confirmar se, após o 
terceiro dia do término do uso desse medicamento, o 
organismo do paciente se encontra desintoxicado. 

E Segundo os protocolos vigentes, entre eles o CANMAT, a 
eletroconvulsoterapia é o tratamento de primeira linha para a 
fase de mania do transtorno bipolar. 

 

   

 Questão 32  
   

Em relação aos conceitos básicos da psicanálise, assinale a opção 
correta. 
 

A A hipótese estrutural criada por Freud envolve o consciente, o 
inconsciente e o pré-consciente. 

B O modelo topográfico da mente criado por Freud envolve 
Ego, Superego e Id. 

C Segundo a psicanálise Freudiana, traços de personalidade 
estariam associados a uma fixação a estágios psicossexuais de 
fases do desenvolvimento.  

D O chamado superego auxiliar funciona como uma ferramenta 
intrapsíquica de auxílio ao superego em casos de uma forte 
atuação do Id. 

E Na relação entre médico e paciente, a transferência é um 
aspecto positivo, ao passo que a contratransferência é um 
aspecto negativo. 

 

   

Questão 33  
 

No que se refere às emergências psiquiátricas e ao suicídio, 
assinale a opção correta. 
 

A Mais de 30% dos pacientes esquizofrênicos morrem por 
suicídio. 

B Um comportamento preditor de violência iminente é o do 
paciente que fica sentado, olhando atentamente, hipervígil. 

C Pacientes com comportamento agressivo que compareçam ao 
atendimento médico, tanto de uma unidade com poucos 
recursos quanto de um grande hospital, devem ser submetidos 
à administração de benzodiazepínico por via endovenosa. 

D Em comparação com pessoas que morrem de morte natural, 
indivíduos que cometeram suicídio tendem a apresentar 
níveis mais baixos de ácido hidroxiindolacético. 

E A prometazina é a primeira opção para o tratamento da 
distonia aguda induzida por neurolépticos. 

 

   

 Questão 34  
 

Quanto à eletroconvulsoterapia, assinale a opção correta. 
 

A Os protocolos mais utilizados de ECT no tratamento da 
depressão consistem em sessões diárias por 2 semanas. 

B Pacientes idosos com depressão têm probabilidade de 
apresentar resposta clínica mais significativa que a de 
pacientes jovens na mesma situação. 

C Na depressão, a presença de sintomas melancólicos é 
considerada um dos piores preditores de resposta à 
eletroconvulsoterapia. 

D O posicionamento de eletrodo unilateral direto apresenta 
maior resposta clínica. 

E Para o ECT bilateral, a carga utilizada deve ser de 0,5 a 1 vez 
o limiar convulsígeno. 

 

   

 Questão 35  
 

É sintoma positivo de esquizofrenia 
 

A o empobrecimento do pensamento. 
B a diminuição da motivação. 
C o isolamento social. 
D o embotamento afetivo. 
E a alucinação. 
 

   

 Questão 36  
 

O delirium, síndrome clínica que representa importante marcador 
de risco à vida, está associado a maiores tempo e custo de 
internação. Considerando os exames a serem solicitados no 
rastreio laboratorial inicial dessa síndrome, julgue os itens a 
seguir. 
 
I Solicitar hemograma completo é necessário e suficiente para 

o rastreio e a confirmação da referida síndrome. 
II Solicitar dosagem de eletrólitos, tais como sódio e potássio, 

além de hemograma completo é o indicado, visto que o 
resultado desses exames determinarão a presença ou não da 
síndrome. 

III A dosagem de proteína amiloide se inclui entre os exames a 
serem solicitados para constatação de delirium. 

 
Assinale a opção correta. 
 

A Apenas o item I está certo. 
B Apenas o item II está certo. 
C Apenas os itens I e III estão certos. 
D Apenas os itens II e III estão certos. 
E Todos os itens estão certos. 
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 Questão 37  
   

Depressão é o transtorno mental mais frequente no período 
perinatal, podendo atingir de 10 a 15% das mulheres. A respeito 
da depressão perinatal, julgue os itens a seguir. 
 
I  A gestação é um período de vulnerabilidade para o 

aparecimento de transtornos de humor. 
II O sexo feminino é mais vulnerável a transtornos de humor no 

período fértil. 
III O não planejamento da gestação não constitui fator social e 

psicológico que interfira no aparecimento desse transtorno. 
 
Assinale a opção correta.  
 

A Apenas o item I está certo. 
B Apenas o item III está certo. 
C Apenas os itens I e II estão certos. 
D Apenas os itens II e III estão certos. 
E Todos os itens estão certos. 
 

   

 Questão 38  
   

Prescrever ou não medicamentos psicotrópicos durante a 
amamentação é uma decisão complexa, devendo-se sempre levar 
em consideração a relação risco-benefício. O psicofármaco que 
oferece maior risco quando prescrito durante o período de 
amamentação é o 
 

A ácido valproico. 
B cloridrato de paroxetina. 
C carbonato de lítio. 
D alprazolam. 
E cloridrato de sertralina. 
 

   

 Questão 39  
   

O álcool é um depressor do SNC. A intoxicação alcoólica aguda 
é um evento autolimitado e sua manifestação depende do nível 
sérico de álcool. Acerca do quadro de intoxicação alcoólica 
aguda bem como da abordagem de paciente que o apresente, 
assinale a opção correta. 
 

A É necessária a administração de glicose hipertônica 
endovenosa em todos os pacientes intoxicados. 

B Se o paciente estiver agitado, deve-se recomendar a 
administração de benzodiazepínicos. 

C A encefalopatia de Wernicke é identificada pela tríade 
clássica: amnésia anterógrada, confabulação e mioclonia. 

D Quando necessária a administração de glicose hipertônica 
endovenosa ao paciente, deve-se antes aplicar tiamina 300 mg 
intramuscular. 

E Em caso de agitação, o uso de antipsicóticos, como 
haloperidol 5 mg, intramuscular é contraindicado. 

 

   

 Questão 40  
   

Em relação à avaliação psiquiátrica de crianças e adolescentes, é 
correto afirmar que 
 

A a entrevista com a criança é desnecessária, uma vez que os 
pais são os melhores informantes sobre a sintomatologia da 
criança. 

B os sintomas apresentados pela criança e pelo adolescente são 
pouco influenciados pelo ambiente familiar. 

C a avaliação psiquiátrica na infância é autossuficiente e 
dispensa atendimento interdisciplinar. 

D o sigilo entre o médico e o adolescente pode ser quebrado nos 
casos em que o vínculo entre o médico e os pais/responsáveis 
precise ser fortalecido. 

E ocorrem comumente, no desenvolvimento normal da criança, 
sintomas que nem sempre significam a presença de 
transtornos mentais. 

 

   

Questão 41  
 

A respeito de abuso sexual infantil, julgue os itens a seguir. 
 
I Geralmente o abuso sexual intrafamiliar é cometido por 

alguém conhecido e próximo da criança, em uma estrutura de 
poder assimétrica. 

II Quando a criança revela o abuso e a família demonstra 
credibilidade ao relato da criança e assume estratégias para 
protegê-la, ela se sente mais vulnerável, podendo desenvolver 
problemas tais como isolamento social, depressão, 
pensamentos e tentativas de suicídio, ansiedade entre outros. 

III Brincadeiras sexualizadas, temas sexuais em desenhos, 
histórias e jogos, comportamentos regressivos, como urinar 
na cama, chupar o dedo, ou dependência dos pais e(ou) 
responsáveis em atividades em que já havia conquistado 
autonomia há muito tempo, são alguns dos efeitos 
comportamentais observados em crianças vítimas de abuso 
sexual. 

IV Só se considera abuso sexual em meninas se for verificado, 
em exame pericial, o rompimento do hímen. 

 
Assinale a opção correta. 
 

A Apenas o item III está certo. 
B Apenas os itens I e III estão certos. 
C Apenas os itens I, II e III estão certos. 
D Apenas os itens I, II e IV estão certos. 
E Todos os itens estão certos. 
 

   

Questão 42  
 

Na abordagem do paciente com transtornos relacionados ao uso 
de drogas psicoativas, o médico deve 
 

A avaliar diagnósticos comórbidos e tratá-los adequadamente. 
B manter uma forma empática na conversa, mas adotar uma 

postura de julgamento moral em relação ao uso de drogas. 
C seguir um protocolo de tratamento padrão não 

individualizado para o paciente. 
D prescrever o uso isolado de medicamentos que se mostram 

mais eficazes no tratamento desses transtornos. 
E dar preferência ao uso de benzodiazepínicos, uma vez que 

possuem baixo potencial de dependência. 
 

   

Questão 43  
 

A automutilação está mais comumente associada ao transtorno de 
personalidade do tipo 
 

A esquizoide. 
B dependente. 
C narcisista. 
D histriônica. 
E borderline. 
 

   

Questão 44  
 

  Uma paciente de 19 anos de idade é levada ao consultório 
pelos pais com histórico de perda progressiva de peso. Ela mede 
153 cm de altura e pesa 29 kg. Narra que havia perdido peso 
fazendo dietas e que gostaria de emagrecer mais por ainda estar 
se sentindo gorda. Os pais relatam uma grande redução da 
ingesta alimentar associada a expressivo aumento de atividade 
física nos últimos 8 meses. Informam ainda que a menstruação 
da filha não ocorreu nos últimos 3 meses.  
 
A partir desse caso clínico, o procedimento de urgência a ser 
realizado em relação à paciente é 
 

A tomografia computadorizada de crânio. 
B estudo do esvaziamento gástrico. 
C exame dos níveis séricos de colesterol (perfil lipídico). 
D exame do nível sérico de potássio. 
E densitometria óssea. 
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 Questão 45  
   

Em relação aos transtornos conversivos, é correto afirmar que 
 

A incluem sintomas físicos, múltiplos, recorrentes e variáveis 
no tempo. 

B envolvem sintomas neurológicos. 
C limitam-se a uma disfunção sexual. 
D se produzem sintomas intencionalmente. 
E predominam sintomas como dores persistentes, intensas e 

angustiantes. 
 

   

 Questão 46  
   

  Um paciente de 43 anos de idade comparece ao 
atendimento médico afirmando estar certo de que tem câncer. 
Relata pensar que o câncer ainda não foi encontrado e estar 
convencido de que há um tumor no seu corpo. O paciente 
continua convencido de que tem câncer, apesar de todos os 
exames não mostrarem alterações e da orientação dos médicos 
dizendo o contrário.  
 
Nesse caso, o diagnóstico mais provável para o paciente é de 
 

A transtorno de somatização (síndrome de Briquet). 
B transtorno dismórfico corporal. 
C transtorno dissociativo. 
D transtorno hipocondríaco. 
E transtorno neurovegetativo somatoforme. 
 

   

 Questão 47  
   

Pessoas com depressão atípica muitas vezes tiveram o primeiro 
episódio depressivo em uma idade precoce, geralmente durante a 
adolescência. Um dos sintomas característicos da depressão 
atípica é 
 

A o estupor depressivo. 
B o aumento da sensibilidade à rejeição interpessoal. 
C a redução do apetite. 
D o humor pouco reativo. 
E a redução do sono. 
 

   

 Questão 48  
   

  Uma paciente de 29 anos de idade, dona de casa, 
comparece ao consultório com queixas de intensa dificuldade em 
relação às obrigações sociais da escola da filha. Diz que evitar 
participar das reuniões de pais e de festas e relata um grande 
medo de se comportar de forma embaraçosa, de se sentir 
humilhada e rejeitada nessas ocasiões. Informa, também, sentir 
grande ansiedade todas as vezes que tem que encontrar pessoas 
que não conhece bem.  
 
Considerando a situação descrita, assinale a opção que 
corresponde ao transtorno de personalidade com diagnóstico 
diferencial para esse quadro clínico. 
 

A transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva 
B transtorno de personalidade borderline 
C transtorno de personalidade evitativa 
D transtorno de personalidade narcisista 
E transtorno de personalidade dependente 
 

   

 Questão 49  
   

O transtorno do desenvolvimento que ocorre em meninas que 
tenham apresentado desenvolvimento normal nos primeiros seis 
meses, seguido de uma grave deterioração evolutiva é 
denominado 
 

A transtorno de Asperger. 
B retardo mental. 
C transtorno desintegrativo da infância. 
D esquizofrenia com início na infância. 
E transtorno de Rett. 

 

   

Questão 50  
 

A classe de medicamentos que podem ser considerados como 
primeira opção no tratamento de pacientes com fobia social é a 
dos 
 

A antagonistas beta-adrenérgicos. 
B neurolépticos atípicos. 
C inibidores da MAO. 
D inibidores da recaptação da serotonina. 
E benzodiazepínicos. 
 

   

Questão 51  
 

Em relação ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade 
(TDAH), assinale a opção correta. 
 

A A comorbidade do TDAH com os transtornos de 
oposição desafiante e/ou transtorno de conduta é rara. 

B A taxa de prevalência do TDAH na população geral não sofre 
influência dos níveis socioeconômicos. 

C A desatenção é um sintoma patognomônico do TDAH. 
D O TDAH com o predomínio de desatenção está mais 

associado à depressão e ansiedade que a outras comorbidades. 
E Para o diagnóstico no TDAH, tanto na criança quanto no 

adolescente ou no adulto, é necessário que os sintomas 
tenham se iniciado antes dos 5 anos de idade. 

 

   

Questão 52  
 

A respeito do transtorno factício ou síndrome de Münchhausen, 
assinale a opção correta. 
 

A A hipocondria é um importante diagnóstico diferencial. 
B Os sintomas do transtorno factício geralmente têm início na 

infância e adolescência. 
C As motivações dos sintomas do transtorno factício são 

conscientes. 
D Transtornos factícios costumam ter uma boa resposta ao uso 

de antipsicóticos atípicos. 
E No transtorno factício, geralmente o paciente evita a 

realização de exames ou procedimentos médicos. 
 

   

Questão 53  
 

O entendimento de que o ato administrativo é considerado válido 
até que se prove em contrário corresponde ao atributo da 
 

A presunção de legitimidade. 
B tipicidade. 
C exigibilidade. 
D imperatividade. 
E autoexecutoriedade. 
 

   

Questão 54  
 

Considerando o disposto na Lei n.º 8.666/1993 (Lei de Licitações 
e Contratos), julgue os seguintes itens. 

I Embora tenha sido editada pela União, a Lei de Licitações e 
Contratos é considerada lei nacional, aplicando-se a todos os 
Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios. 

II Quando a administração pública efetua compra de um 
produto não comum cujo valor é superior a um milhão, 
quatrocentos e trinta mil reais, deve-se utilizar a modalidade 
de licitação concorrência. 

III No caso de aquisição de material que só possa ser fornecido 
por empresa exclusiva, a administração pública deverá 
realizar contratação direta mediante dispensa de licitação. 

Assinale a opção correta. 
 

A Apenas o item I está certo. 
B Apenas o item II está certo. 
C Apenas os itens I e II estão certos. 
D Apenas os itens II e III estão certos. 
E Todos os itens estão certos. 
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 Questão 55  
   

  Suponha que Ana, servidora do Tribunal de Justiça, 

agindo no exercício de suas funções administrativas, tenha 
causado dano a João. 

Nessa situação hipotética, caso João pretenda ajuizar ação 

judicial requerendo indenização em face do Estado, a 

responsabilidade civil 
 

A será subjetiva, por meio de ação de regresso. 

B será objetiva, independentemente de dolo ou culpa. 

C será subsidiária, se comprovado dolo ou culpa. 
D não será possível, porque o Estado não responde pelos atos de 

seus agentes, devendo João ajuizar ação diretamente contra 
Ana. 

E não será possível, porque o Brasil adota a teoria da 

irresponsabilidade estatal. 
 

   

 Questão 56  
   

O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nos casos 

em que 
 

A a aquisição de bens vier a atender mais de um programa de 

governo, podendo ser acrescida a quantidade prevista na ata 

de registro de preços. 
B houver necessidade de aquisição de bens com uma única 

entrega. 

C houver quantitativo exato do produto demandado pela 
administração. 

D a aquisição de bens vier a atender exclusivamente um órgão 
público. 

E houver necessidade de contratações frequentes, em razão das 

características do serviço. 
 

   

 Questão 57  
   

É considerado direito social previsto na Constituição Federal de 
1988 
 

A o décimo terceiro salário com base no salário básico. 

B a assistência aos desamparados, na forma da Constituição. 
C o salário-família pago em razão do dependente do 

trabalhador, independentemente da renda auferida. 
D o salário mínimo, sendo permitida sua vinculação para 

qualquer fim. 

E o seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário ou 
involuntário. 

 

   

 Questão 58  
   

Conforme a Constituição Federal de 1988, as pessoas 
 

A estão autorizadas a fazer tudo desde que a lei não proíba. 

B estão, em princípio, proibidas a fazer tudo, podendo um 
decreto regulamentar presidencial permitir a atuação 

individual. 
C só estão autorizadas a fazer aquilo que está previsto em lei. 

D só podem fazer algo quando ato normativo legal ou infralegal 
expressamente permitir. 

E não podem ser obrigadas a fazer ou deixar de fazer algo senão 

em virtude de ato normativo legal ou infralegal. 

 

   

Questão 59  
 

Ao Conselho Nacional de Justiça compete apreciar, de ofício ou 
mediante provocação, 
 

A o mérito dos atos administrativos praticados por membros do 
Poder Judiciário. 

B o mérito dos atos administrativos praticados por servidores ou 
membros do Poder Judiciário. 

C a legalidade dos atos administrativos praticados por 
servidores do Poder Judiciário. 

D a legalidade e o mérito dos atos administrativos praticados 
por servidores ou membros do Poder Judiciário. 

E a legalidade dos atos administrativos praticados por membros 
do Poder Judiciário. 

 

   

 Questão 60  
 

  Maria, que possui emprego público privativo de 
profissionais de saúde em empresa pública estadual, foi aprovada 
em outro concurso público para cargo público federal privativo 
de profissionais de saúde.  

Nessa situação hipotética, Maria 
 

A não poderá acumular as funções, porque uma é estadual e a 
outra é federal. 

B não poderá acumular as funções, porque apenas um dos 
vínculos é oriundo do regime estatutário. 

C não poderá acumular as funções, porque não há previsão 
constitucional expressa que permita cumulações de funções 
públicas remuneradas. 

D poderá assumir o cargo e acumular as duas funções públicas, 
se os horários forem compatíveis e as profissões forem 
regulamentadas. 

E poderá assumir o cargo e acumular as duas funções públicas, 
não se aplicando a esse caso o teto remuneratório da 
administração pública. 

Espaço livre 


