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1

A era da impaciência
Assim como os livros expandiram nossa capacidade cerebral, as tecnologias atuais podem gerar
o efeito contrário

A

vida no século XXI pode não ser mara-

5

tos que resultam no crescimento. Combinada

das de telefones celulares, graças aos

com a inovação tecnológica, a paciência move

consideráveis impactos sociais provocados

montanhas. Existem também, lembra Halda-

pela onipresença das novas tecnologias de co-

ne, fatores endógenos, a exemplo de educa-

Women & Children (2014). As duas obras

mutuamente e funcionam de forma cumula-

adoçam seu olhar crítico com uma visão hu-

tiva. Pobres os países que não conseguem

manista. O grande tema é a vida contempo-

desenvolvê-los.
ção da impressão por tipos móveis, por

moderna: bullying, identidades roubadas,

Gutenberg, no século XV, que resultou na

comunicações mediadas e relações fragiliza-

explosão da produção de livros, sugere

das. No centro dos dramas, estão a internet e

Haldane. Os livros levaram a um salto no nível
55

“reformataram” nossas mentes, viabilizando

são notáveis, alguns efeitos econômicos ainda

raciocínios mais profundos, amplos e comple-

estão sendo descobertos. No dia 17 de feve-

xos. Neste caso, a tecnologia ampliou nossa

reiro de 2015, Andrew G. Haldane, econo-

capacidade mental, que, por sua vez, ala60

uma palestra para estudantes da University

E os avanços tecnológicos contemporâneos, terão o mesmo efeito? Haldane

Haldane inicia mostrando que o crescimento econômico é uma condição relativa-

receia que não. Assim como os livros expan65

diram nossa capacidade cerebral, as tecno-

mente recente na história da humanidade,

logias atuais podem gerar o efeito contrário.

começou há menos de 300 anos. Três fases de

Maior o acesso a informações, menor nossa

inovação marcaram essa breve história do

capacidade de atenção, e menor nossa

crescimento: a Revolução Industrial, no sé-

capacidade de análise. E nossa paciência sofre

culo XVIII, a industrialização em massa, no

70

com o processo.

século XIX, e a revolução da tecnologia da

Hipnotizados por tablets e smart

informação, na segunda metade do século XX.

phones, vivemos em uma sociedade assolada

Qual a fonte primária do crescimento eco-

pelo transtorno do déﬁcit de atenção e pela

nômico? Em uma palavra, paciência. Na visão

impaciência crônica. Não faltam exemplos:

do economista, é a paciência que permite pou-

2

vancou a tecnologia, criando um ciclo virtuoso.

econômico.

35

de alfabetização e, em termos neurológicos,

Se determinados impactos sociais já

of East Anglia. O tema foi crescimento

30

De onde veio a paciência? Da inven-

50

tilos e povoada pelas doenças da sociedade

mista-chefe do Banco da Inglaterra, realizou
25

ção e habilidades, cultura e cooperação, infraestrutura e instituições. Todos se reforçam

as mídias sociais.
20

45

tratam do tema: Disconnect (2012) e Men,

rânea, marcada pelo consumo de bens e es15

par, o que por sua vez ﬁnancia os investimen-

vilhosa como sugerem as propagan-

municação e informação. Dois ﬁlmes recentes
10

40

75

alunos lacrimejam e bocejam depois de 20

minutos de aula; leitores parecem querer

É prudente observar que o autor não está su-

textos cada vez mais curtos, fúteis e ilus-

gerindo uma relação direta entre o cresci-

trados; executivos saltam furiosamente sobre

mento das mídias sociais e a estagnação eco-

diagnósticos e análises e tomam decisões na
80

90

velocidade do som; projetos são iniciados e

Sua análise é temporalmente mais ampla,

rapidamente esquecidos; reuniões iniciam

profunda e especulativa. Entretanto, há uma

sem pauta e terminam sem rumo.

preocupação clara com os custos cognitivos da

Haldane conclui que os ingredientes do
crescimento ainda são misteriosos, mas que a
85

nômica que vem ocorrendo em muitos países.

história aponta para uma combinação com-

“revoluçao”
̃ da informação, que se somam aos
95

custos sociais tratados nos dois ﬁlmes que
abriram esta coluna. Não é pouco.

plexa de fatores tecnológicos e sociológicos.
Fonte: Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/revista/840/a-era-da-impaciencia-5039.html>.
Acesso em: 6 de maio de 2016. (Adaptado)

Assinale a alternativa que completa corretamente

1
Na defesa de suas ideias, o autor articula à sua argumentação ponderações e reﬂexões apresentadas

as lacunas.
a

de encontro à ‒ corrobora

b

de encontro à ‒ refuta

c

ao encontro da ‒ corrobora

d

ao encontro da ‒ não corrobora

e

de encontro à ‒ não corrobora

na University of East Anglia, em uma palestra proferida por Andrew G. Haldane, economista-chefe do
Banco da Inglaterra. Esse procedimento mostra
que, ao longo de seu texto, o produtor explorou como estratégia argumentativa
a

o raciocínio indutivo.

b

o testemunho de autoridade.

c

a apresentação de um paralelo.

d

a expressividade da modalidade oral.

empresas tem como slogan a frase Conectados,

e

a impessoalização no tratamento do tema.

vivemos melhor.

3
No início do texto (ℓ.4-6), alude-se a propagandas
de empresas de telefonia. No Brasil, uma dessas

Tendo em mente essa construção linguística e a se2

quência Hipnotizados por tablets e smart phones, vi-

O título, o subtítulo e o primeiro parágrafo criam,

vemos em uma sociedade assolada pelo transtorno do

em conjunto, a expectativa de que a orientação ar-

déficit de atenção e pela impaciência crônica (ℓ.71-74),

gumentativa dada ao texto vai ________________

pode-se aﬁrmar que, no slogan e na frase do texto,

tese de que as novas tecnologias da comunicação
e da informação impactam negativamente a sociedade. A conclusão de Haldane, por seu lado,

I → a mesma regra justiﬁca a necessidade de se
empregar a vírgula.

___________ a tese de que, na sociedade atual, os

II → expressam-se pontos de vista antagônicos

impactos das mídias sociais e das tecnologias da

acerca dos efeitos das inovações tecnológicas na so-

informação implicam não só custos sociocognitivos

ciedade contemporânea.

mas também estagnação econômica.

III → o verbo viver introduz uma sequência onde se
destaca a causa do comportamento posto em destaque no início dos períodos.

3

Está(ão) correta(s)

6

a

apenas I.

d

apenas II e III.

b

apenas III.

e

I, II e III.

c

apenas I e II.

As informações apresentadas nos períodos entre as
linhas 22 e 26 podem ser reapresentadas em um
único período, conforme se mostra a seguir.

Na University of East Anglia no dia 17 de fevereiro

4

de 2015 os estudantes assistiram uma palestra do

Marque verdadeiro (V) ou falso (F) em cada aﬁr-

economista-chefe do Banco da Inglaterra Andrew

mativa.

G. Haldane cujo tema foi o crescimento econômico.

( ) A escolha de palavras como doenças (ℓ.15), dra-

mas (ℓ.18) e assolada (ℓ.72) é um recurso para

Ao se ajustar o período ao padrão do texto escrito,

se acentuar o tom de ironia com que a socie-

todas as orientações apresentadas estão adequa-

dade atual é apresentada no artigo.

das, EXCETO,

( ) O ponto central da argumentação de Haldane é

a

a sua abordagem da relação causal entre a pa-

Deve-se colocar uma vírgula após o termo destacado na posição inicial do período.

ciência, combinada com as inovações tecnológicas, e o desenvolvimento econômico.

b

Deve-se separar o termo referindo a data da
palestra do restante da frase com uma vírgula.

( ) O preﬁxo em impaciência (ℓ.1, ℓ.74) auxilia na ca-

racterização negativa da era atual expressando

c

assistiram, antecedendo o termo uma palestra.

a noção de privação de um fator que, segundo o
ponto de vista defendido no texto, favorece o

d

crescimento econômico de uma sociedade.
A sequência correta é
V ‒ V ‒ V.

d

V ‒ F ‒ V.

b

V ‒ V ‒ F.

e

F ‒ V ‒ V.

c

F ‒ F ‒ F.

Deve-se colocar entre vírgulas o termo referindo o nome próprio do palestrante.

e

a

Deve-se colocar a preposição a depois de

Deve-se antepor ao termo cujo tema a preposição sobre, em referência ao assunto da palestra.

7
Considere as aﬁrmativas sobre sugestões de reescrita para o fragmento Os livros levaram a um salto
no nível de alfabetização e, em termos neuroló-

5
Observando os verbos introdutores do discurso indireto, mecanismo usado para a articulação do conteúdo da fala de Haldane ao texto, nota-se que eles

gicos, " reformataram" nossas mentes, viabilizando
raciocínios mais profundos, amplos e complexos
(ℓ.54-58).

preenchem diferentes funções, sendo uma delas a

I → Sem prejuízo da adequação gramatical e da coe-

de indicar a provisoriedade do argumento e outra a

rência, o segmento Em termos sociais pode ser in-

de organizar um momento (princípio, meio, ﬁm) no

troduzido no início do período, seguido de vírgula.

conjunto da argumentação do discurso. Qual verbo
desempenha a primeira função?

II → Sem prejuízo do sentido e da concordância, o
segmento promoveram pode ser considerado uma

a

inicia (ℓ.28)

d

receia (ℓ.64)

forma sinonímica de levaram a.

b

lembra (ℓ.43)

e

conclui (ℓ.83)

III → Sem alteração de sentido, o segmento "refor-

c

sugere (ℓ.53)

4

matamos" pode ser usado como forma alternativa à
escolhida, "reformataram".

Está(ão) correta(s)

10

a

apenas I.

d

apenas II e III.

b

apenas III.

e

I, II e III.

c

apenas I e II.

Marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas aﬁrmativas
sobre escolhas linguísticas evidenciadas na construção do quarto, quinto e sexto parágrafos (ℓ.50-82).
( ) Com o emprego do pronome nossa(s), cria-se o

efeito de se deslocar o foco de observação da

8

realidade mais ampla, designada no título (ℓ.1)

Ao longo do texto, muitos adjetivos foram selecio-

como era da impaciência, para o âmbito do con-

nados em função de destacarem ou sugerirem valo-

texto brasileiro, mais próximo.

rações positivas ou negativas. Assinale a alternativa
com um adjetivo que, no contexto, deixa implicitada

( ) O segmento Maior o acesso a informações, me-

nor nossa capacidade de atenção (ℓ.67-68) pode

uma valoração negativa.

ser reescrito, sem alteração de sentido, como
a

comunicações mediadas (ℓ.17)

À medida que o acesso a informações aumenta,

b

breve história (ℓ.32)

nossa capacidade de atenção diminui.

c

ciclo virtuoso (ℓ.60-61)

d

estagnação econômica (ℓ.89-90)

e reﬂexões apresentadas dizerem respeito à

e

custos cognitivos (ℓ.93)

realidade tanto do produtor do texto quanto do

( ) Com o verbo viver (ℓ.72) ﬂexionado na primeira

pessoa do plural, cria-se o efeito de as análises

seu leitor.
9

A sequência correta é

Observe o seguinte fragmento:

Neste caso, a tecnologia ampliou nossa capacidade
mental, que, por sua vez, alavancou a tecnologia,
criando um ciclo virtuoso. (ℓ.58-61)

a

F ‒ V ‒ V.

d

V ‒ F ‒ F.

b

V ‒ F ‒ V.

e

V ‒ V ‒ V.

c

F ‒ V ‒ F.

Anotações

Na organização das orações no período e do período
no texto, as escolhas linguísticas expressam que
I → o fator responsável pela ampliação da capacidade mental alavanca a tecnologia.
II → o raciocínio apresentado não tem caráter generalizante, aplicável a qualquer situação.
III → se desencadeia um processo mental no ser humano a partir de um fator externo.
Está(ão) correta(s)
a

apenas I.

d

apenas II e III.

b

apenas III.

e

I, II e III.

c

apenas I e II.

5

Parte II → Legislação

12
A Lei n. 9.784/99 estabelece as normas atinentes
aos processos administrativos no âmbito da União.

11

Considerando a importância do tema, assinale a

Acerca da Lei n. 8.112/90, que regulamenta o regime dos servidores públicos civis da União, das Autarquias e das fundações públicas federais, e suas

alternativa correta.
a

aos processos administrativos, constam, expli-

alterações, assinale a alternativa correta.
a

citamente, na Lei n. 9.784/99, os princípios da

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado pa-

legalidade, finalidade, motivação, razoabili-

ra o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a

dade, proporcionalidade, moralidade, duplo

estágio probatório por período de 24 (vinte e

grau de jurisdição, ampla defesa, contraditório,

quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e

segurança jurídica, interesse público e efi-

capacidade serão objeto de avaliação para o

ciência.

desempenho do cargo.
b

b

missão ou funções de direção, chefia ou asses-

c

de atribuições e responsabilidades compatíveis

que tenha a condição de interessado.
d

ção de cidadão interessado no procedimento

cidade física ou mental verificada em inspeção

respectivo.

médica.
A readaptação é a reinvestidura do servidor es-

e

O processo administrativo somente pode iniciar
a pedido do interessado.

tável no cargo anteriormente ocupado, ou no
cargo resultante de sua transformação, quando

Ao administrado é garantido o direito de ser tratado com urbanidade, como garantia da condi-

com a limitação que tenha sofrido em sua capa-

d

Ao administrado não é possível ter ciência da
tramitação dos processos administrativos em

soramento no órgão ou entidade de lotação.
A reversão é a investidura do servidor em cargo

Ao administrado é obrigatório fazer-se assistir
por advogado.

O servidor em estágio probatório não poderá
exercer quaisquer cargos de provimento em co-

c

Em observância aos princípios gerais aplicados

13

invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas

Levando-se em consideração a Constituição da Repú-

as vantagens.

blica Federativa do Brasil e os princípios da Administração Pública, assinale a alternativa INCORRETA.

e

A recondução é o retorno do servidor estável ao
cargo anteriormente ocupado.

a

A eficiência é um princípio administrativo expressamente previsto na Constituição.

Anotações

b

O art. 37, inc. II, da Constituição Federal não
faz referência a ações concretas do princípio da
impessoalidade, ao prever que todos devem
concorrer de forma igual para ingresso em
concurso público.

c

O princípio da moralidade trata da exigência da
honestidade, lealdade e boa-fé de conduta no
exercício da função administrativa.

6

d

O princípio da publicidade proíbe a edição de
atos secretos pelo poder público, definindo a
ideia de que a Administração deve atuar de forma plena e transparente.

e

15
O atual momento vivenciado pela sociedade ‒ em
que as pessoas podem se comunicar, conversar e
trocar dados rapidamente ‒ promoveu mudanças no

O princípio da eficiência tornou-se expresso

ordenamento legislativo brasileiro, o que levou à

com o advento da Emenda Constitucional

promulgação do Decreto n.7.724, de 16 de maio de

n. 19/98 e reflete a busca por resultados posi-

2012 (regulamentador da Lei n.12.527, de 18 de

tivos, com qualidade e menos gastos.

novembro de 2011), que dispõe sobre acesso à
informação. Sobre o tema, assinale a alternativa

14

INCORRETA.

Levando-se em consideração o Decreto n. 1.171/94,

a

Considera-se informação somente os dados

que aborda sobre o Código de Ética Proﬁssional do

processados que podem ser utilizados para pro-

Servidor Público do Executivo Federal, assinale a

dução e transmissão de conhecimento, contidos

alternativa correta.

em qualquer meio, suporte ou formato.

a

b

O Código de Ética Profissional do Servidor do

submetidos a qualquer operação ou tratamento
por meio de processamento eletrônico ou por

A remuneração do servidor público é custeada

meio automatizado com o emprego de tecno-

pelos tributos pagos diretamente pela Adminis-

logia da informação.
Considera-se documento a unidade de registro
de informações, qualquer que seja o suporte ou

A função pública deve ser tida como exercício

o formato.
d

Considera-se informação sigilosa a informação

ticular de cada servidor público. Assim, os fatos

submetida temporariamente à restrição de

e atos verificados na conduta do dia a dia em

acesso público em razão de sua imprescindibili-

sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o

dade para a segurança da sociedade e do Es-

seu bom conceito na vida funcional.

tado, e aquelas abrangidas pelas demais hipó-

É permitido ao servidor público retardar presta-

teses de sigilo.

ções de contas, direitos e serviços da coletivi-

e

c

prio agente.

profissional e, portanto, integra-se na vida par-

d

Considera-se dados processados os dados

a data de sua publicação.

tração Direta, excluindo a contribuição do pró-

c

b

Executivo Federal entrou em vigor 45 dias após

e

Considera-se informação pessoal a informação

dade a seu cargo.

relacionada à pessoa natural identificada ou

Não é vedado ao servidor público ser, em fun-

identificável, relativa à intimidade, vida priva-

ção do princípio da solidariedade, conivente

da, honra e imagem.

com erro ou infração relacionados com a sua
profissão.

7

c

16

zada compete, dentre outras funções, praticar

O Estatuto da Universidade Federal de Santa Maria,

atos de gestão relativos à execução orçamentá-

adaptado de acordo com a Lei n. 9.394/96, prevê

ria, nas dotações e programas específicos do

diversos dispositivos aplicados a Universidade, a

Centro.

Administração, a Comunidade Universitária, dentre
outros. Quanto às normas atinentes ao Regime

d

Didático-Cientíﬁco, assinale a alternativa correta.
a

b

taria de apoio administrativo.
e

A Direção de Centro e de Unidade Descentrali-

riável e uma parte semivariável, observadas as

zada é constituída pelo Diretor, pelo Vice-diretor

diretrizes curriculares pertinentes.

e pelo Coordenador de Curso de Graduação
mais antigo no magistério superior da UFSM em

A coordenação das atividades didático-pedagó-

exercício no Centro.

gicas de cada curso de graduação e pós-graduação ficará a cargo do Departamento do curso.
c

A Direção de Centro e de Unidade Descentralizada contará em sua estrutura com uma secre-

Os cursos de graduação terão os seus currículos
constituídos por uma parte fixa, uma parte va-

À Direção de Centro e de Unidade Descentrali-

18

A pesquisa na UFSM terá como função especí-

O acesso à informação foi regulamentado no Brasil

fica a busca de novos conhecimentos e técnicas

através da legislação n. 12.527, de 18 de novembro

e será ainda recurso de educação, destinado ao

de 2011. Quanto às disposições gerais da mencio-

cultivo da atitude científica indispensável a uma

nada lei, assinale a alternativa correta.

completa formação de nível superior.
a
d

A execução dos projetos de pesquisa ficará a

A Lei n. 12.527/11 dispõe sobre procedimentos
a serem observados apenas no âmbito federal.

cargo de um colegiado.
b
e

A extensão somente alcançará parte da coleti-

somente os órgãos públicos integrantes da ad-

vidade, pois as ações de extensão são pres-

ministração direta dos Poderes Executivo, Le-

tadas por um número determinado de alunos.

gislativo, incluindo as Cortes de Contas do Judiciário e do Ministério Público.

17
Quanto ao Regimento Geral da Universidade Federal

c

As disposições da Lei n. 12.527/11 não se aplicam às entidades privadas sem fins lucrativos

de Santa Maria, aprovado pelo Parecer 031/2011 da

que recebam, para realização de ações de in-

Comissão de Legislação e Regimentos, assinale a

teresse público, recursos públicos diretamente do

alternativa INCORRETA.
a

Subordinam-se ao regime da Lei n. 12.527/11

orçamento ou mediante subvenções sociais, con-

A administração de cada uma das unidades uni-

trato de gestão, termo de parceria, convênios,

versitárias será feita por meio dos seguintes

acordos, ajustes ou outros instrumentos congê-

órgãos: Conselho de Centro ou de Unidade Des-

neres.

centralizada; Direção de Centro ou de Unidade
Descentralizada; Colegiado Departamental e

d

Os procedimentos previstos na Lei n. 12.527/11
destinam-se a assegurar o direito fundamental

Chefias de Departamento.

de acesso à informação e devem ser executados
b

O Conselho de Centro e de Unidade Descentrali-

em conformidade com os princípios básicos da

zada é órgão deliberativo e consultivo da Unida-

administração pública.

de Universitária.
e

Dentre as diretrizes previstas na Lei n. 12.527/
11, constata-se que a publicidade é uma exceção e o sigilo o preceito geral.

8

Anotações

19
Quanto ao acesso à informação no ordenamento
brasileiro, assinale a alternativa correta.
a

É dever dos órgãos e entidades públicas promover, desde que haja requerimento, a divulgação,
em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo
ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

b

Somente a parte do processo pode apresentar
pedido de acesso à informação aos órgãos e entidades públicas.

c

São vedadas quaisquer exigências relativas aos
motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.

d

Para o acesso à informação de interesse público, a identificação do requerente pode conter
exigências que inviabilizem a solicitação.

e

Os órgãos e entidades do poder público não necessitam viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus
sítios oficiais na internet.

20
Com relação ao processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal, assinale a alternativa correta.
a

Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada senão quando a lei
expressamente a exigir.

b

Os atos do processo não devem ser produzidos
necessariamente por escrito.

c

O reconhecimento de firma é obrigatório.

d

Não é necessária a numeração das páginas.

e

Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e
dos administrados que dele participem devem
ser praticados no prazo de dez dias, salvo motivo de força maior.

9

Parte III → Conhecimentos Específicos

e

Na análise do perito oficial em saúde, o importante é a repercussão da doença no desempenho das atribuições do cargo, portanto a presença de uma doença, por si só, significa a exis-
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tência de incapacidade laborativa.

Os servidores acometidos por enfermidades previstas na Lei n. 8.112/1990 e que sejam considerados
inválidos terão o direito à aposentadoria por inva-
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lidez com proventos integrais. De acordo com a Lei

Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada aﬁr-

n. 8.112/1990, assinale a alternativa que apresen-

mativa a seguir.

ta doenças NÃO especiﬁcadas no parágrafo 1º do

( ) O perito oﬁcial em saúde, atuando na perícia

art.186.

singular ou em junta, não ﬁca impedido de
participar de ato pericial quando a parte for

a

Doença de Parkinson e Alienação Mental.

b

Alienação Mental e Tuberculose Ativa.

tenha ou teve relações sociais, afetivas, co-

c

Hanseníase e Síndrome da Imunodeficiência

merciais ou administrativas.

paciente, ex-paciente ou qualquer pessoa que

Adquirida.
d

Esclerose Múltipla e Cardiopatia Grave.

e

Epilepsia e Artrite Reumatoide.

( ) Todos os proﬁssionais que trabalham nas uni-

dades de atenção à saúde do servidor devem,
quando do manuseio dos documentos periciais,
guardar sigilo.
( ) O perito, gozando de plena autonomia, tem o

22

dever de informar os setores próprios da

Perícia Oﬁcial em Saúde é o ato administrativo que

Administração Pública Federal sobre os resul-

consiste na avaliação técnica de questões rela-

tados da perícia oﬁcial em saúde e instruí-la no

cionadas à saúde e à capacidade laboral, realizada

que for necessário. Sua atuação deve ser pau-

na presença do servidor por médico ou cirurgião-

tada pelo Código de Ética e pelas leis que regem

dentista formalmente designado. De acordo com a

a Administração Pública.

avaliação pericial oﬁcial em saúde, assinale a alternativa correta.
a

cirurgiões-dentistas.

cargos, funções ou empregos, decorrentes de
alterações patológicas consequentes a doenças
ou acidentes.
A incapacidade laborativa quanto ao grau pode
ser classificada como permanente ou parcial.
d

A incapacidade laborativa quanto à abrangência
profissional pode ser classificada como temporária ou omniprofissional.

10

A sequência correta é
a

F ‒ F ‒ V ‒ V.

b

F ‒ V ‒ F ‒ V.

c

F ‒ V ‒ V ‒ F.

d

V ‒ F ‒ F ‒ F.

e

V ‒ V ‒ F ‒ V.

Incapacidade laborativa é a impossibilidade de
desempenhar as atribuições definidas para os

c

advogado na avaliação pericial.

Junta Oficial em Saúde é a perícia oficial em saúde realizada por grupo de dois médicos ou dois

b

( ) Na perícia, é garantido o acompanhamento do

24
Para ﬁns de embasamento das licenças de saúde, o
perito oﬁcial em saúde poderá solicitar ao servidor
ou a seu dependente legal a apresentação de pare-

a

Exame Periódico de Saúde Ocupacional.

b

licença-gestante.

c

comunicação de doença de notificação compulsória ao órgão de Saúde Pública.

ceres, exames e atestados. Em relação aos atestados e laudos periciais a serem apresentados ao perito oﬁcial em saúde, assinale a alternativa correta.
a

d

aproveitamento de servidor em disponibilidade.

e

avaliação de idade mental de dependente para
concessão de auxílio pré-escolar.

Somente os atestados emitidos por médicos,
cirurgiões-dentistas e psicólogos serão aceitos,

b

para fins de justificativa de faltas ao trabalho.

26

Compete à chefia imediata ou aos setores de

É direito do servidor público federal ausentar-se,

Recursos Humanos terem acesso aos documen-

sem prejuízo da remuneração a que ﬁzer jus, por

tos periciais do prontuário do servidor, por

motivo de tratamento da própria saúde, enquanto

serem dados de interesse da administração

durar a limitação laborativa, dentro dos prazos pre-

pública.

vistos, conforme a legislação vigente. Em relação à
licença para tratamento da própria saúde, assinale a

c

O laudo pericial não se referirá ao nome ou à

alternativa correta.

natureza da doença, salvo quando se tratar de
lesões produzidas por acidente em serviço,

a

O prazo de licença para tratamento de saúde do

doença profissional ou qualquer das doen-

servidor será considerado como efetivo exer-

ças especificadas no artigo 186, 1º da Lei n.

cício até o limite de 48 meses, cumulativo ao

8.112/1990.

longo do tempo de serviço público prestado à
União, em cargo de provimento efetivo.

d

A atividade pericial oficial em saúde é exclusiva
do médico designado perito, cabendo aos ou-

e

b

A licença de 1 a 30 dias para tratamento da pró-

tros profissionais de saúde subsidiá-lo por meio

pria saúde do servidor poderá ser dispensada

de parecer específico.

de perícia.

Atestados, laudos ou pareceres emitidos por

c

O atestado deve ser apresentado à unidade

psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, te-

competente do órgão ou entidade no prazo

rapeutas ocupacionais e outros profissionais de

máximo de dez dias, contados da data do início

saúde poderão ser usados, para fins de emba-

do afastamento do servidor.

samentos pericial, como documentos comple-

d

mentares. Esses documentos, por si só, são su-

A licença de até 120 dias, ininterruptos ou não,
no período de 12 meses, será avaliada por pe-

ficientes para justificativa de faltas ao trabalho

rícia singular e, acima desse número de dias,

por motivo de doença.

obrigatoriamente, por junta composta por três
médicos ou três cirurgiões-dentistas.
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A Perícia Oﬁcial em Saúde, após a realização dos
exames periciais necessários, emitirá laudos ou pareceres que servirão de fundamentação nas decisões da Administração Pública Federal, nos casos

e

A licença concedida dentro de 40 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação, independentemente do
diagnóstico (art. 82 da Lei n. 8.112/1990).

indicados a seguir, EXCETO,

11

como a capacidade de entendimento e de auto-

27
A licença por motivo de doença em pessoa da família
é de competência da perícia oﬁcial singular em saúde ou junta oﬁcial. A licença somente será deferida
se a assistência pessoal do servidor for indispensável e não puder ser prestada, simultaneamente,
com o exercício do cargo ou mediante compensação
de horário. Para efeito de concessão dessa licença,
considera-se pessoa da família, EXCETO,

determinação, tornando o indivíduo inválido total e
permanentemente para qualquer trabalho. A alienação mental é uma das doenças especiﬁcadas no
parágrafo 1º do artigo 186 da Lei n. 8.112/1990.
As alternativas a seguir apresentam quadros passíveis de enquadramento como alienação mental,
EXCETO,
a

transtorno de personalidade.

a

pais.

b

psicoses esquizofrênicas nos estados crônicos.

b

filhos.

c

outras psicoses graves nos estados crônicos.

c

enteados.

d

estados demenciais de qualquer etiologia (vas-

d

cônjuge.

e

irmãos.

cular, Alzheimer, doença de Parkinson etc).
e

oligofrenias graves.
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Junta Oﬁcial em Saúde é a perícia oﬁcial em saúde
realizada por grupo de três médicos ou três cirurgiões-dentistas e Perícia Oﬁcial Singular em Saúde é

De acordo com o Decreto n. 7.003, de 9 de novembro de 2009, assinale a alternativa correta.
a

A Perícia Oficial Singular, realizada por apenas

a perícia oﬁcial em saúde realizada por apenas um

um médico ou um cirurgião-dentista, é acom-

médico ou um cirurgião-dentista. Em relação às du-

panhada por assistente técnico médico ou cirur-

as modalidades de perícia, assinale a alternativa

gião-dentista, obrigatoriamente.

que apresenta uma avaliação pericial de competência da Perícia Oﬁcial Singular em Saúde, NÃO sendo

b

O atestado deverá ser apresentado aos recursos
humanos do órgão ou entidade no prazo máximo

necessária a avaliação por Junta Oﬁcial em Saúde.

de dez dias contados da data do início do afastaa

Aposentadoria por invalidez.

b

Licença-gestante.

c

Remoção de servidor por motivo de saúde.

d

Readaptação.

mento do servidor.
c

Na impossibilidade de locomoção do servidor,
este ficará dispensado de submeter-se à perícia.

d

Ao servidor é assegurado o direito de não autorizar a especificação do diagnóstico em seu ates-

e

Avaliação de sanidade mental para fins de pro-

tado, hipótese em que deverá submeter-se à

cesso administrativo disciplinar.

perícia oficial.
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e

O laudo pericial deverá conter a conclusão, o
nome do perito oficial e o respectivo registro no

A alienação mental é caracterizada como todo quadro de distúrbio psiquiátrico ou neuropsiquiátrico
grave e persistente, no qual, esgotados os meios
habituais de tratamento, haja alteração completa
ou considerável da personalidade, comprometendo
gravemente os juízos de valor e de realidade, bem

12

conselho de classe e deve sempre referir o nome
ou natureza da doença por meio da Classificação
Internacional das Doenças (CID).
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A avaliação ativa e cuidadosa dos efeitos colaterais

Genuína, 32 anos, queixa-se de desinteresse total

associados ao uso de antipsicóticos é fundamental

por todas as suas atividades. Tem dormido 12h por

para garantir a aderência ao tratamento. Em rela-

dia, come muito, aumentou 4 kg no último mês.

ção a eles, observe as alternativas a seguir e assi-

Tem sentido muita culpa por pequenas falhas come-

nale aquela que está correta.

tidas no passado. Seu marido relata que a paciente

a

A Clorpromazina não causa hipotensão postural.

b

A Risperidona pode causar hiperprolactinemia.

c

Os antipsicóticos mais associados à síndrome
metabólica são a Olanzapina e a Ziprasidona.

d

A Clozapina é o fármaco mais associado à pro-

está assim há 3 semanas e não quer sair de casa por
"vergonha da sua gordura". Exame clínico e laboratorial sem alterações. Com relação a essa "vinheta
clínica", assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em
cada aﬁrmativa a seguir.
( ) Paciente possui critérios do DSM-5 para Depres-

são Maior.

dução de movimentos coreoatetóticos na mus-

e

culatura orolingual.

( ) Paciente apresenta despersonalização.

O bloqueio dopaminérgico nas vias estriatais

( ) Deveria ser evitado o uso de antidepressivo tri-

pode ocasionar a Discinesia Tardia.

cíclico.
A sequência correta é
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Um ataque de pânico é um episódio de medo intenso acompanhado de vários sintomas físicos e

a

V ‒ V ‒ F.

d

F ‒ F ‒ V.

b

V ‒ F ‒ V.

e

F ‒ V ‒ V.

c

V ‒ F ‒ F.

cognitivos. São critérios do DSM-5 para ataque de
pânico, EXCETO,
a

sensação de asfixia.

35

b

náusea.

Sobre os transtornos mentais graves, assinale ver-

c

cefaleia.

d

medo de perder o controle.

e

calafrios.

dadeira (V) ou falsa (F) em cada assertiva a seguir.
( ) A Esquizofrenia, o Transtorno Esquizofrenifor-

me e o Transtorno Delirante exigem a presença
de psicose como característica deﬁnidora para o
diagnóstico.
33
A personalidade é constituída de temperamento e

( ) O aspecto clínico essencial de um episódio ma-

níaco é um humor eufórico, elevado, expansivo

caráter. São elementos do temperamento:
a

Busca de novidades e evitação de danos.

b

Autodirecionamento e busca de novidades.

c

Dependência de recompensa e autodirecionamento.

d

Cooperação e evitação de danos.

e

Dependência de recompensa e cooperação.

ou irritável.
( ) Olanzapina é o fármaco de escolha nos casos de

ciclagem rápida do Transtorno Bipolar.
A sequência correta é
a

V ‒ V ‒ V.

d

V ‒ F ‒ F.

b

F ‒ F ‒ V.

e

V ‒ V ‒ F.

c

F ‒ V ‒ F.

13
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Quanto à hipótese dopaminérgica integrada da Es-

Quanto ao gênero no Transtorno Obsessivo-Com-

quizofrenia, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em

pulsivo, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada

cada assertiva a seguir.

aﬁrmativa a seguir.

( ) Ocorre hiperatividade dopaminérgica na via me-

( ) A idade de início é mais precoce no sexo mas-

culino.

solímbica.
( ) Ocorre hipoatividade dopaminérgica na via me-

( ) Existe maior probabilidade de haver transtornos

de tiques comórbidos no sexo masculino.

socortical.
( ) Ocorre hipoatividade dopaminérgica na via tu-

( ) Existe maior probabilidade de sintomas nas di-

mensões de pensamentos proibidos e simetria

beroinfundibular.

no sexo masculino.

A sequência correta é
a

F ‒ V ‒ V.

d

V ‒ F ‒ F.

b

F ‒ F ‒ V.

e

F ‒ V ‒ F.

c

V ‒ V ‒ F.

A sequência correta é
a

V ‒ V ‒ V.

d

V ‒ F ‒ F.

b

V ‒ V ‒ F.

e

F ‒ F ‒ V.

c

F ‒ V ‒ F.

37
Considere o tratamento de um episódio depressivo

40

em paciente com Transtorno Bipolar e assinale ver-

A cessação (ou redução) do uso prolongado de co-

dadeira (V) ou falsa (F) em cada assertiva a seguir.

caína costuma acarretar todos os sintomas apre-

( ) Bupropiona associado a estabilizador do humor.
( ) Monoterapia com Quetiapina.
( ) Monoterapia com Olanzapina.

A sequência correta é
a

V ‒ V ‒ F.

d

F ‒ V ‒ V.

b

V ‒ F ‒ F.

e

F ‒ V ‒ F.

c

F ‒ F ‒ V.

38
São contraindicações absolutas ao uso do lítio,
EXCETO,
a

insuficiência renal grave.

b

bradicardia sinusal.

c

gravidez.

d

insuficiência cardíaca congestiva.

e

arritmias ventriculares graves.

14

sentados a seguir, EXCETO,
a

sonhos vívidos e desagradáveis.

b

retardo psicomotor.

c

insônia.

d

humor disfórico.

e

diminuição do apetite.

Anotações
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42

Situações traumáticas extremas, como catástrofes

A esquizofrenia é um transtorno que ocasiona sério

naturais, acidentes de trânsito, guerra e violência ur-

prejuízo funcional, muitas vezes, levando à incapa-

bana, são potencialmente desencadeantes de trans-

cidade laboral. Em geral, o tratamento farmaco-

tornos mentais. Entre eles, destaca-se o Transtorno

lógico melhora signiﬁcativamente os sintomas, en-

de Estresse Pós-traumático (TEPT). No contexto da

tretanto uma primeira tentativa de tratamento nem

classiﬁcação diagnóstica atual, o DSM-5, avalie as

sempre é eﬁcaz e os medicamentos podem apre-

assertivas a seguir.

sentar vários efeitos colaterais. Com relação ao tra-

I → Os critérios A compreendem as formas de
exposição a um episódio concreto, ou ameaça de

tamento da esquizofrenia, é correto aﬁrmar que
a

os antipsicóticos de primeira geração, como o

morte, lesão grave ou violência sexual, que inclu-

Haloperidol, são a primeira escolha para o trata-

em, entre outros, a exposição a fotos, ﬁlmes e rela-

mento, por apresentarem eficácia significativa-

tos detalhados de eventos traumáticos, quando a

mente maior que os de segunda geração.

exposição é repetitiva e relacionada ao trabalho
(por exemplo, policiais, peritos, psicoterapeutas,

b

a Clozapina não é um fármaco indicado no tratamento da esquizofrenia refratária, devido à má

etc).

adesão e à necessidade da monitorização de he-

II → A presença de sintomas dissociativos, como

mogramas semanais nas primeiras 18 semanas

entorpecimento emocional, desrealização/desper-

de tratamento, além de que o seu uso não apre-

sonalização e amnésia dissociativa, é necessária

senta benefícios em relação aos outros antipsi-

para o diagnóstico de TEPT.

cóticos.

III → A presença de um estado emocional negativo

c

o bloqueio dos receptores D2 pelos antipsicóti-

persistente, comportamento imprudente ou auto-

cos, na via mesocortical, é responsável pelos

destrutivo, assim como a irritabilidade e surtos de

sintomas extrapiramidais, que incluem distonia

raiva, desencadeados por eventos traumáticos,

aguda e discinesia tardia.

apontam mais provavelmente para um diagnóstico
de Transtorno de Personalidade Borderline, que

d

a esquizofrenia refratária é definida pela ausência de resposta ao tratamento com dois antipsi-

pode se manifestar a qualquer momento da idade

cóticos de classes diferentes, por dose e tempo

adulta.

de uso adequados, e, nesse caso, a Clozapina é a

IV → O TEPT costuma iniciar logo após a vivência de

primeira escolha de tratamento medicamentoso.

um evento traumático e o seu diagnóstico pode ser
dado dentro das 4 primeiras semanas após a exposição.

e

a eletroconvulsoterapia jamais deve ser indicada no tratamento da esquizofrenia, por ser uma
técnica considerada obsoleta, cujos riscos são

V → A amnésia dissociativa pode ocorrer em indi-

maiores que os benefícios do tratamento.

víduos vítimas de traumas, mas, nesse caso, para o
diagnóstico, é preciso primeiro excluir TEPT.

Anotações

Estão corretas
a

apenas I e V.

d

apenas II, III e IV.

b

apenas I, II e III.

e

I, II, III, IV e V.

c

apenas IV e V.
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de sintomas dissociativos, como perturbações

Os transtornos de ansiedade, em conjunto, são os

da identidade e da memória, geralmente epi-

diagnósticos mais prevalentes na população. Com

sódicos.

relação às características clínicas desses transtornos, assinale a assertiva correta.
a

d

muns em pacientes com epilepsia, o que não

tando um "ataque cardíaco", acompanhado de

exclui o diagnóstico.

sintomas de palpitações, dor retroesternal e
e

nóstico correto é de simulação, mesmo na au-

A ocorrência de ataques de pânico, seguidos de,

sência de ganhos secundários evidentes.

pelo menos, um mês de preocupação persistente acerca de ataques de pânico adicionais

é necessário, para o diagnóstico, excluir a simulação dos sintomas. Quando ocorre, o diag-

tratamento é realizado com benzodiazepínicos.
b

podem ocorrer, entre os sintomas neurológicos,
as convulsões psicogênicas, que são mais co-

O medo intenso e abrupto de estar apresen-

síncope, caracteriza um ataque de pânico, e o

esse transtorno caracteriza-se pela presença

45

e/ou mudança comportamental na tentativa de
evitar um possível ataque, é a principal carac-

O transtorno depressivo maior representa um im-

terística do Transtorno do Pânico.

portante problema de saúde pública, devido a sua
prevalência e prejuízo funcional. Referente a esse

c

O medo de permanecer em locais fechados, os

assunto, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em

quais são evitados pelo indivíduo devido a pen-

cada aﬁrmativa a seguir.

samentos de que não conseguiria escapar da

d

e

situação no caso de apresentar uma crise de

( ) no Brasil, a prevalência de depressão ao longo

pânico, é diagnosticado como uma Fobia Es-

da vida, é estimada em torno de 16%, sendo

pecífica.

mais comum em mulheres.

A ansiedade relacionada aos pensamentos in-

( ) A ﬁsiopatologia do transtorno está relacionada

trusivos, como preocupações com o cotidiano, é

com à hiperatividade do eixo hipotálamo-hipó-

diagnosticada com Transtorno Obsessivo-Com-

ﬁse-adrenal, redução dos níveis de BDNF e re-

pulsivo.

dução do volume do hipocampo.

A fobia de sangue-injeção-ferimentos responde

( ) Apenas um terço dos pacientes atingem a re-

bem com o uso de betabloqueadores, como o

missão completa em 12 semanas após o início

propranolol.

de algum antidepressivo e, a cada troca de
medicação, as taxas de remissão tendem a diminuir.

44
Com relação ao transtorno conversivo, conforme o

( ) A minoria dos pacientes apresenta comorbidade

DSM-5, é correto aﬁrmar que
a

a presença de doença neurológica sempre exclui o diagnóstico de transtorno conversivo.

b

A sequência correta é
a

V ‒ V ‒ V ‒ F.

d

F ‒ V ‒ F ‒ V.

b

V ‒ V ‒ F ‒ V.

e

F ‒ F ‒ V ‒ F.

c

V ‒ F ‒ F ‒ F.

La belle indiférence é o termo utilizado para
descrever a transferência de pacientes conversivos e representa a indiferença destes com relação ao examinador.

16

com algum transtorno de ansiedade.

A sequência correta é

46
A vivência de situações traumáticas é comum na po-

a

A ‒ B ‒ C.

d

B ‒ A ‒ C.

b

B ‒ C ‒ A.

e

C ‒ A ‒ B.

c

C ‒ B ‒ A.

pulação, ao longo da vida. Situações de violência urbana, desastres naturais e acidentes, por exemplo,
podem desencadear transtornos mentais. Nesse
sentido, considere as assertivas a seguir.
I → Indivíduos com transtorno de estresse pós-trau-

48

mático (TEPT) apresentam alterações cerebrais

Com relação aos transtornos dissociativos (TD), as-

funcionais e anatômicas, como redução do córtex

sinale verdadeira (V) ou falsa (f) em cada aﬁrmativa

pré-frontal e do hipocampo, e hipertroﬁa e hiperati-

a seguir.

vidade da amígdala.

( ) A maioria dos indivíduos apresenta história de

II → Uma abordagem recomendada no tratamento

traumas na infância, entretanto os TD só po-

do transtorno de estresse agudo é o encorajamento

dem ser diagnosticados na idade adulta.

dos pacientes a relembrar em grupo as suas vivên-

( ) A maioria dos indivíduos com transtorno dis-

cias traumáticas.

sociativo de identidade tenta o suicídio.

III → Os benzodiazepínicos são fármacos contraindi-

( ) Os estados de possessão são caracterizados co-

cados no tratamento do TEPT, pelo risco de depen-

mo transtorno dissociativo de identidade quan-

dência, mas podem ser utilizados para alívio

do não ocorrem dentro de práticas religiosas

sintomático na reação aguda ao estresse, devendo-

culturalmente aceitas.

se limitar seu uso aos primeiros dias após a vivência
( ) É possível identiﬁcar o transtorno dissociativo

do trauma.

de identidade em crianças, quando ocorrem
Está(ão) correta(s)

brincadeiras com amigos imaginários.

a

apenas I.

d

apenas I e II.

b

apenas II.

e

apenas II e III.

c

apenas III.

47
Associe os transtornos de personalidade com os
principais mecanismos de defesa utilizados.
A → Transtorno de
personalidade
borderline.
B → Transtorno de
personalidade
obsessivocompulsiva.

A sequência correta é
a

F ‒ F ‒ V ‒ V.

d

V ‒ V ‒ F ‒ V.

b

F ‒ V ‒ F ‒ V.

e

F ‒ V ‒ V ‒ F.

c

V ‒ F ‒ V ‒ F.

Anotações

( ) Racionalização, intelec-

tualização, bloqueio.
( ) Cisão, projeção, nega-

ção.
( ) Identiﬁcação projetiva,

cisão, atuação.

C → Transtorno de
personalidade
paranoide.
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49

50

Com relação aos transtornos somatoformes, cor-

O consumo de bebidas alcoólicas ocorre com uma

relacione as características clínicas ao respectivo

prevalência de 40% da população, e pode gerar,

diagnóstico.

além da dependência química, uma série de

A → Transtorno de

( ) Presença de sintomas so-

ansiedade de

máticos sem correlação

doença.

com doença orgânica, relacionados à ansiedade e

B → Transtorno de

ao medo de estar doente.

sintomas
somáticos.

( ) O indivíduo se submete a

diversas consultas e a

C → Simulação.

procedimentos médicos,

D → Transtorno

complicações. Entre as complicações, pode ocorrer
a Síndrome de Wernicke-Korsakoff, em decorrência
de deﬁciências de vitaminas e do efeito tóxico do
álcool. Com relação à encefalopatia de Wernicke,
assinale a alternativa que apresenta a tríade de
sintomas.
a

Amnésia, disartria e alucinações.

b

Amnésia, desorientação e confusão mental.

c

Oftalmoplegia, confusão mental e desorien-

em função de sintomas

factício.

falsos, com a intenção de

tação.

obter atenção.
( ) O indivíduo demonstra an-

siedade signiﬁcativa relacionada ao medo de ter

d

Oftalmoplegia, ataxia e confusão mental.

e

Desorientação, alucinações e comportamento
desorganizado.

uma doença, na vigência
de sintomas somáticos
ausentes ou mínimos.
( ) O indivíduo produz sinto-

mas falsos, com a intenção de obter ganho direto,
como receber aposentadoria, escapar de processo judicial, etc.
A sequência correta é
a

B ‒ C ‒ A ‒ D.

b

B ‒ A ‒ C ‒ D.

c

A ‒ D ‒ B ‒ C.

d

C ‒ A ‒ D ‒ B.

e

B ‒ D ‒ A ‒ C.
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Questão

Alternativa

Questão

Alternativa

01

B

26

D

02

D

27

E

03

C

28

B

04

E

29

A

05

C

30

D

06

E

31

B

07

C

32

C

08

A

33

A

09

D

34

D

10

A

35

E

11

ANULADA

36

C

12

D

37

ANULADA

13

B

38

C

14

C

39

A

15

A

40

E

16

C

41

A

17

E

42

D

18

D

43

B

19

C

44

D

20

A

45

A

21

E

46

A

22

B

47

B

23

C

48

E

24

C

49

E

25

A

50

D
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