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2.

Atente para as seguintes afirmações:

CONHECIMENTOS GERAIS

I. A expressão fuga relativa, referida no 1o parágrafo,

Português
Atenção:

diz respeito ao equilíbrio que o autor considera desejável entre a conveniente distância e a conveniente aproximação, a se preservar no relacionamento com os semelhantes.

As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto
abaixo.

II. No 2o parágrafo, todas as razões aventadas para

Divagação sobre as ilhas

explicar a irresistível sedução de uma ilha são
consideradas essenciais, não havendo como entender essa atração sem se recorrer a elas.

Minha ilha (e só de a imaginar já me considero seu
habitante) ficará no justo ponto de latitude e longitude que,
pondo-me a coberto de ventos, sereias e pestes, nem me afaste
demasiado dos homens nem me obrigue a praticá-los
diuturnamente. Porque esta é a ciência e, direi, a arte do bom
viver: uma fuga relativa, e uma não muito estouvada
confraternização.
E por que nos seduz a ilha? As composições de

III. No 3o parágrafo, o autor se vale de amarga ironia
quando afirma que o exercício da liberdade
pessoal, benigno em si mesmo, é a causa da falta
de liberdade dos povos que mais lutam por ela.

Em relação ao texto está correto SOMENTE o que se
afirma em

sombra e luz, o esmalte da relva, a cristalinidade dos regatos −
tudo isso existe fora das ilhas, não é privilégio delas. A mesma
solidão existe, com diferentes pressões, nos mais diversos
locais, inclusive os de população densa, em terra firme e longa.
Resta ainda o argumento da felicidade − “aqui eu não sou feliz”,
declara o poeta, para enaltecer, pelo contraste, a sua
Pasárgada, mas será que se procura realmente nas ilhas a
ocasião de ser feliz, ou um modo de sê-lo? E só se alcançaria
tal mercê, de índole extremamente subjetiva, no regaço de uma
ilha, e não igualmente em terra comum?
Quando penso em comprar uma ilha, nenhuma
dessas excelências me seduz mais do que as outras, nem todas
juntas constituem a razão do meu desejo. A ideia de fuga tem
sido alvo de crítica severa e indiscriminada nos últimos anos,
como se fosse ignominioso, por exemplo, fugir de um perigo, de
um sofrimento, de uma caceteação. Como se devesse o homem
consumir-se numa fogueira perene, sem carinho para com as
partes cândidas ou pueris dele mesmo. Chega-se a um ponto
em que convém fugir menos da malignidade dos homens do
que da sua bondade incandescente. Por bondade abstrata nos
tornamos atrozes. E o pensamento de salvar o mundo é dos
que acarretam as mais copiosas e inúteis carnificinas.
A ilha é, afinal de contas, o refúgio último da
liberdade, que em toda parte se busca destruir. Amemos a ilha.

Em suas divagações sobre as ilhas, o autor vê nelas,
sobretudo, a positividade de
(A)

(B)

II.

(C)

III.

(D)

I e II.

(E)

II e III.

3.

o

Quando afirma, no início do 3 parágrafo, que nenhuma
dessas excelências me seduz mais do que as outras, o
autor deprecia, precisamente, estes clássicos atributos
das ilhas:
(A)

a hostilidade agreste, a solidão plena e a definitiva
renúncia à solidariedade.

(B)

a poesia do mundo natural, o exclusivo espaço da
solidão e a realização do ideal de felicidade.

(C)

a monotonia da natureza, o conforto da relativa
solidão e a surpresa da felicidade.

(D)

a sedução mágica da paisagem, a valorização do
espírito e a relativização da felicidade.

(E)

a fuga da vida urbana, a exaltação da bondade e o
encontro da liberdade verdadeira.

_________________________________________________________

4.

Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o
sentido de um segmento em:
o

(A)

pondo-me a coberto de (1 parágrafo) = recobrindo-me com

um repouso do espírito, de vez que não é possível
usufruir os benefícios do insulamento em meio a
lugares povoados.

(B)

estouvada confraternização (1 parágrafo) = insensível comunhão

(C)

um sucesso pessoal, a ser obtido pela paz de
espírito e pela concentração intelectual que somente
o pleno isolamento garante.

(C)

se alcançaria tal mercê (2 parágrafo) = se granjearia
essa graça

(D)

uma libertação possível, pois até mesmo os bons
homens acabam por tolher a prática salvadora da
verdadeira liberdade.

(D)

crítica severa e indiscriminada (3 parágrafo) = análise séria e circunstanciada

(E)

uma solidão indispensável, pois a felicidade surge
apenas quando conseguimos nos distanciar dos
nossos semelhantes.

(E)

acarretam as mais copiosas e inúteis carnificinas
o
(3 parágrafo) = induzem as exemplares mortalidades

(B)
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um espaço ideal, cujas características naturais o
tornam uma espécie de reduto ecológico, que faz
esquecer os artifícios urbanos.

I.

_________________________________________________________

(Adaptado de Carlos Drummond de Andrade, Passeios na ilha)

1.

(A)

o

o

o

TRF2R-Conhecimentos-Gerais1

Caderno de Prova ’RJ18’, Tipo 001
5.

Quando penso em comprar uma ilha, nenhuma dessas
excelências me seduz mais do que as outras, nem todas
juntas constituem a razão do meu desejo.

8.

Estará adequada a nova correlação entre os tempos e os
modos verbais caso se substituam os elementos sublinhados da frase acima, na ordem dada, por:

Atentando-se para a voz verbal, é correto afirmar que em
(A)

Por bondade abstrata nos tornamos atrozes ocorre
um caso de voz passiva.

(B)

A ideia de fuga tem sido alvo de crítica severa o
elemento sublinhado é agente da passiva.

(A)

Se eu vier a pensar − seduziria − constituíam

(C)

Amemos a ilha a transposição para a voz passiva
resultará na forma verbal seja amada.

(B)

Quando eu ficava pensando − seduzira − constituiriam

(D)

E por que nos seduz a ilha? não há possibilidade de
transposição para a voz passiva.

(C)

Se eu vier a pensar − terá seduzido − viriam a constituir

(E)

tudo isso existe fora das ilhas a transposição para a
voz passiva resultará na forma verbal tem existido.

_________________________________________________________

(D)

Quando eu pensava − houvesse de seduzir − tinham
constituído

(E)

Se eu viesse a pensar − seduziria − constituiriam

9.

A pontuação está plenamente adequada na frase:
(A)

O cronista, diante da possibilidade de habitar uma
ilha, enumera uma série de argumentos que, a princípio, desqualificariam as supostas vantagens de um
insulamento, mas, ao fim e ao cabo, convence-se de
que está na ilha a última chance de desfrutarmos
nossa liberdade.

(B)

O cronista diante da possibilidade, de habitar uma
ilha, enumera uma série de argumentos, que a princípio desqualificariam as supostas vantagens de um
insulamento, mas ao fim e ao cabo, convence-se de
que está na ilha a última chance de desfrutarmos
nossa liberdade.

(C)

O cronista diante da possibilidade de habitar uma
ilha enumera uma série de argumentos, que a princípio, desqualificariam as supostas vantagens de um
insulamento; mas ao fim e ao cabo convence-se, de
que está na ilha a última chance de desfrutarmos
nossa liberdade.

(D)

O cronista, diante da possibilidade de habitar uma
ilha enumera uma série de argumentos, que a princípio, desqualificariam as supostas vantagens de um
insulamento mas, ao fim e ao cabo convence-se de
que está na ilha, a última chance de desfrutarmos
nossa liberdade.

(E)

O cronista, diante da possibilidade de habitar uma
ilha enumera uma série de argumentos que a princípio, desqualificariam as supostas vantagens de um
insulamento; mas ao fim e ao cabo, convence-se de
que, está na ilha, a última chance de desfrutarmos
nossa liberdade.

_________________________________________________________

6.

As normas de concordância verbal estão plenamente
observadas na frase:
(A)

Evitem-se, sempre que possível, qualquer excesso
no convívio humano: nem proximidade por demais
estreita, nem distância exagerada.

(B)

Os vários atrativos de que dispõem a vida nas ilhas
não são, segundo o cronista, exclusividade delas.

(C)

Cabem aos poetas imaginar espaços mágicos nos
quais realizemos nossos desejos, como a Pasárgada de Manuel Bandeira.

(D)

Muita gente haveriam de levar para uma ilha os
mesmos vícios a que se houvesse rendido nos atropelos da vida urbana.

(E)

A poucas pessoas conviria trocar a rotina dos
shoppings pela serenidade absoluta de uma pequena ilha.

_________________________________________________________

7.

Está clara e correta a redação deste livre comentário
sobre o autor dessa crônica:
(A)

O poeta Drummond escreveu num poema o verso
“Ilhas perdem o homem”, o que significa estar contraditório com o que especula diante das ilhas neste
seu outro texto.

_________________________________________________________

10.
(B)

“Ilhas perdem o homem” − asseverou Drummond
num poema seu, manifestando sentimento bem
diverso do que expõe nessa crônica de Passeios na
ilha.

(C)

Ao contrário do que defende na crônica, há um
poema de Drummond cujo o verso “Ilhas perdem o
homem” redunda num paradoxo diante da mesma.

(D)

(E)

Paradoxal, o poeta Drummond é autor de um verso
(“Ilhas perdem o homem") de flagrante contraste ao
que persigna numa crônica de Passeios na ilha.
Se nessa crônica Drummond enaltece o ilhamento,
num poema o verso “Ilhas perdem o homem” se
compraz ao agrupamento, não à solidão humana.
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Amemos as ilhas, mas não emprestemos às ilhas o condão mágico da felicidade, pois quando fantasiamos as
ilhas esquecemo-nos de que, ao habitar ilhas, leva-se para elas tudo o que já nos habita.
Evitam-se as viciosas repetições da frase acima substituindo-se os elementos sublinhados, na ordem dada, por:
(A)

lhes emprestemos − lhes fantasiamos − habitá-las

(B)

emprestemos-lhes − as fantasiamos

(C)

as emprestemos

− fantasiamo-las

− as habitar

(D)

lhes emprestemos − as fantasiamos

− habitá-las

(E)

as emprestemos

− habitar-lhes

− lhes fantasiamos − habitar-lhes
3
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Atenção: As questões de números 11 a 20 referem-se ao texto
que segue.

12.

Atente para as seguintes afirmações:

I. A frase É do esquecimento que vem o tempo lento
de Paraty faz alusão ao período em que a cidade
deixou de se beneficiar de sua importância estratégica nos ciclos do ouro e do café.

Paraty
É do esquecimento que vem o tempo lento de Paraty.

II. O texto sugere que o mesmo turismo que a princí-

A vida vagarosa − quase sempre caminhando pela

pio valoriza e cultua os espaços históricos e naturais preservados traz consigo as ameaças de uma
séria degradação.

água −, o saber antigo, os barcos feitos ainda hoje pelas mãos
de antepassados, os caminhos de pedra que repelem e

III. Um longo esquecimento, condição em princípio

desequilibram a pressa: tudo isso vem do esquecimento. Vem

negativa na escalada do progresso, acabou sendo
um fator decisivo para a atual evidência e valorização de Paraty.

do dia em que Paraty foi deixada quieta no século XIX, sem
razão de existir.
Até ali, a cidade fervia de agitação. Estava na rota do

Em relação ao texto, está correto o que se afirma em

café, e escoava o ouro no lombo do burro e nas costas do
(A)

I, II e III.

(B)

I e II, somente.

estrada de ferro criada por D. Pedro II, Paraty foi lançada para

(C)

II e III, somente.

fora das rotas econômicas. Ficou sossegada em seu canto, ao

(D)

I e III, somente.

(E)

II, somente.

escravo. Um caminho de pedra cortava a floresta para conectar
Paraty à sua época e ao centro do mundo.
Mas, em 1855, a cidade inteira se aposentou. Com a

sabor de sua gente e das marés. E pelos próximos 119 anos,
Paraty iria formar lentamente, sem se dar conta, seu maior
patrimônio.
Até que chegasse outro ciclo econômico, ávido por

_________________________________________________________

13.

lugares onde todos os outros não houvessem tocado: o turismo.
E assim, em 1974, o asfalto da BR-101 fez as pedras e a cal de

A informação objetiva contida numa expressão ou frase de
efeito literário está adequadamente reconhecida em:
(A)

os barcos feitos ainda hoje pelas mãos de anteo
passados (2 parágrafo) = os barcos que lá se
encontram foram herdados dos antecessores

(B)

escoava o ouro no lombo do burro e nas costas do
o
escravo (3 parágrafo) = dava embarque ao ouro
trazido por muares e cativos

(C)

em 1855, a cidade inteira se aposentou = ano em
que se decretou a inatividade de todos os seus funcionários

(D)

Ficou sossegada em seu canto, ao sabor de sua
o
gente e das marés (4 parágrafo) = acomodou-se ao
ritmo das canções de seu povo e aos sons da
natureza

(E)

o asfalto da BR-101 fez as pedras e a cal de Paraty
o
virarem ouro novamente (5 parágrafo) = a valorização imobiliária reviveu a pujança dos antigos ciclos
econômicos

Paraty virarem ouro novamente. A cidade volta a conviver com
o presente, com outro Brasil, com outros países. É então que a
preservação de Paraty, seu principal patrimônio e meio de vida,
escapa à mão do destino. Não podemos contar com a sorte,
como no passado. Agora, manter o que dá vida a Paraty é
razão de muito trabalho. Daqui para frente, preservar é suor.
Para isso existe a Associação Casa Azul, uma
organização da sociedade civil de interesse público. Aqui,
criamos projetos e atividades que mantenham o tecido urbano e
social de Paraty em harmonia. Nesta casa, o tempo pulsa com
cuidado, sem apagar as pegadas.
(Texto institucional- Revista Piauí, n. 58, julho 2011)

11.

Paraty é apresentada, fundamentalmente, como uma
cidade
(A)

(B)

que se beneficiou de dois ciclos econômicos do
ouro, muito embora espaçados entre si por mais de
um século.

(C)

cuja história foi construída tanto pela participação
em ciclos econômicos como pela longa inatividade
que a preservou.

(D)

cujo atual interesse turístico deriva do fato de que foi
convenientemente remodelada para documentar seu
passado.

(E)
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cuja vocação turística se manifestou ao mesmo tempo em que foi beneficiada pelos ciclos econômicos
do café e do ouro.

que sempre respondeu, com desenvoltura e sem
solução de continuidade, às demandas econômicas
de várias épocas.

_________________________________________________________

14.

Articulam-se como uma causa e seu efeito, respectivamente, os seguintes elementos:
(A)

É do esquecimento que vem o tempo lento / Estava
na rota do café

(B)

a cidade fervia de agitação / foi lançada para fora
das rotas econômicas

(C)

estrada de ferro criada por D. Pedro / Um caminho
de pedra cortava a floresta

(D)

A cidade volta a conviver com o presente / o asfalto
da BR-101

(E)

Nesta casa, o tempo pulsa com cuidado / sem
apagar as pegadas
TRF2R-Conhecimentos-Gerais1
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15.

É preciso reconstruir, devido à má estruturação, a seguinte frase:
(A)

A posição de Paraty possibilitou-lhe a proeminência
econômica de que gozou durante os ciclos econômicos do ouro e do café, pelo menos até o ano
de 1855.

(B)

A passagem do tempo, que pode ser ingrata em
muitas situações, acabou conferindo a Paraty os
encantos históricos de uma cidade que se preservou
durante seu longo esquecimento.

(C)

A Associação Casa Azul, nesse texto promocional,
apresenta-se como instituição cuja finalidade precípua é a preservação da cidade histórica de Paraty.

(D)

Caso não haja controle de iniciativa oficial ou
particular, a cidade de Paraty desfruta da condição
de ser um polo turístico, o que também constitui um
risco de degradação.

(E)

18.

Aqui, nesta casa, criamos projetos e atividades que mantenham o tecido urbano e social de Paraty em harmonia.

A frase acima foi reelaborada, sem prejuízo para a
correção e a coerência, nesta nova redação:

A referência a caminhos de pedra que impedem a
pressa não é só uma imagem poética relativa ao
tempo: reporta-se ao calçamento físico das ásperas
ruas de Paraty.

(A)

É para manter em harmonia o tecido urbano e social
de Paraty que se criam projetos e atividades nesta
casa.

(B)

A fim de que se mantenham o tecido urbano e social
de Paraty em harmonia que criamos nesta casa
projetos e atividades.

(C)

São projetos e atividades que criamos nesta casa
com vistas a harmonia aonde se mantenha o tecido
urbano e social de Paraty.

(D)

Nesta casa, cria-se projetos e atividades visando à
manter-se o tecido urbano e social de Paraty de
modo harmonioso.

(E)

Os projetos e atividades criados nesta casa é para
se manter em harmonia tanto o tecido urbano quanto
o social de Paraty.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

16.

O emprego, a grafia e a flexão dos verbos estão corretos
em:
(A)

A revalorização e a nova proeminência de Paraty
não prescindiram e não requiseram mais do que o
esquecimento e a passagem do tempo.

(B)

Quando se imaginou que Paraty havia sido para
sempre renegada a um segundo plano, eis que ela
imerge do esquecimento, em 1974.

(C)

(D)

(E)

19.

Está correto o emprego de ambos os elementos sublinhados em:
(A)

Se o por quê da importância primitiva de Paraty
estava na sua localização estratégica, a importância
de que goza atualmente está na relevância histórica
porque é reconhecida.

(B)

A cada novo ciclo econômico retificava-se a
importância estratégica de Paraty, até que, a partir
de 1855, sobreviram longos anos de esquecimento.

Ninguém teria porque negar a Paraty esse duplo
merecimento de ser poesia e história, por que o
tempo a escolheu para ser preservada e a natureza,
para ser bela.

(C)

A Casa Azul envidará todos os esforços, refreando
as ações predatórias, para que a cidade não sucumba aos atropelos do turismo selvagem.

Os dissabores por que passa uma cidade turística
devem ser prevenidos e evitados pela Casa Azul,
porque ela nasceu para disciplinar o turismo.

(D)

Paraty imbuiu da sorte e do destino os meios para
que obtesse, agora em definitivo, o prestígio de um
polo turístico de inegável valor histórico.

Porque teria a cidade passado por tão longos anos
de esquecimento? Criou-se uma estrada de ferro,
eis porque.

(E)

Não há porquê imaginar que um esquecimento é
sempre deplorável; veja-se como e por quê Paraty
acabou se tornando um atraente centro turístico.

_________________________________________________________

17.

o

Atente para estas frases, do 5 parágrafo do texto:

_________________________________________________________

20.

I. Não podemos contar com a sorte.
II. Daqui para frente, preservar é suor.
Para articulá-las de modo a preservar o sentido do
contexto, será adequado uni-las por intermédio deste elemento:

A expressão de que preenche adequadamente a lacuna
da frase:
(A)

Os projetos e atividades ...... implementamos na
Casa Azul visam à harmonia de Paraty.

(B)

O prestígio turístico ...... veio a gozar Paraty não
cessa de crescer, por conta de novos projetos e
atividades.

(C)

O esquecimento ...... Paraty se submeteu preservoua dos desgastes trazidos por um progresso
irracional.

(D)

A plena preservação ambiental, ...... Paraty faz por
merecer, é uma das metas da Casa Azul.

(E)

(A)

no entanto.

(B)

ainda assim.

(C)

haja vista que.

(D)

muito embora.

(E)

por conseguinte.

Os ciclos econômicos do ouro e do café, ...... tanto
prosperou Paraty, esgotaram-se no tempo.
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24.

Analise os prazos para:

Noções de Direito Administrativo

I. a prescrição quanto às infrações punidas com
21.

destituição de cargo em comissão.

É INCORRETO afirmar que são formas de provimento de
cargo público, dentre outras, a

II. a revisão do processo disciplinar.

(A)

reintegração e a recondução.

Nesses casos, respectivamente para I e II, é correto:

(B)

readaptação e a nomeação.

(A)

5 (cinco) anos; e 2 (dois) anos.

(C)

promoção e o aproveitamento.

(B)

5 (cinco) anos; e não há prazo, podendo ocorrer a
qualquer tempo.

(D)

transferência e a ascensão.
(C)

2 (dois) anos; e 5 (cinco) anos.

(E)

nomeação e a promoção.
(D)

1 (um) ano; e 2 (dois) anos.

(E)

180 (cento e oitenta) dias; e não há prazo, ocorre a
qualquer tempo.

_________________________________________________________

22.

João Carlos, aposentado por invalidez, foi submetido à
junta médica oficial, que declarou insubsistentes os
motivos da aposentadoria, razão pela qual foi determinado
o seu retorno à atividade, que deverá ser feito
(A)

(B)

(C)

(D)

_________________________________________________________

25.

através da reintegração em qualquer cargo de
atribuições correlatas àquelas do cargo que ocupava
anteriormente, ficando o servidor em disponibilidade
remunerada se não houver cargo vago com tais
características.
por recondução para o mesmo cargo anteriormente
ocupado. Na hipótese deste estar provido, o servidor
será colocado em disponibilidade remunerada até
que ocorra a vaga em outro cargo.
mediante reversão e ocorrer no mesmo cargo ou
naquele resultante da sua transformação. Na hipótese de estar provido esse cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.
por intermédio do aproveitamento para cargo de
atribuições, complexidade e remuneração idênticas
ao do cargo ocupado por ocasião da aposentadoria.

No inquérito administrativo disciplinar, quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão
proporá à autoridade competente que ele seja submetido
a exame
(A)

por junta formada por um médico indicado por parte
do servidor e outro de livre escolha da administração.

(B)

psicotécnico e avaliado obrigatoriamente por um médico neurologista.

(C)

por junta médica particular ou oficial, integrada por
dois psicólogos.

(D)

psicotécnico, oficial ou não, e avaliado obrigatoriamente por dois médicos da medicina do trabalho.

(E)

por junta médica oficial, da qual participe, pelo menos, um psiquiatra.

_________________________________________________________

Noções de Direito Constitucional
(E)

com a aplicação da transposição para o cargo
ocupado quando da aposentadoria, ou para outro
com as mesmas características, ou ainda colocado
em disponibilidade remunerada, até que ocorra
cargo vago.

_________________________________________________________

23.

Dentre outros, NÃO pode ser considerado dever do
servidor público federal:

26.

Considere:

I. O Partido Político A, regularmente constituído, não
possui representação no Congresso Nacional.

II. O Sindicato B, legalmente constituído, está em funcionamento há dois anos.

III. A Associação C, legalmente constituída, está em
funcionamento há um ano e quinze dias.

(A)

6

atender com presteza à expedição de certidões requeridas para o esclarecimento de situações de
interesse pessoal.

IV. A Associação D, legalmente constituída, está em
funcionamento há dez meses.

(B)

cumprir, de regra, as ordens superiores.

De acordo com a Constituição Federal brasileira, possuem
legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo
APENAS os entes indicados em

(C)

representar contra omissão.

(A)

II e III.

(B)

I, II e III.

(D)

zelar pela conservação do patrimônio público e particular.

(C)

II, III e IV.

(D)

III e IV.

(E)

representar contra abuso de poder.

(E)

I e II.
TRF2R-Conhecimentos-Gerais1
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27.

28.

A Constituição Federal brasileira de 1988 NÃO previa, expressa e originariamente, dentre os direitos sociais,
(A)

a educação.

(B)

a alimentação.

(C)

a saúde.

(D)

o trabalho.

(E)

o lazer.

Considere os seguintes cargos:

I. Presidente da Câmara dos Deputados.
II. Presidente do Senado Federal.
III. Membro de Tribunal Regional Federal.
IV. Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
São, dentre outros, cargos privativos de brasileiro nato os indicados APENAS em

29.

30.

(A)

I, II e III.

(B)

II e III.

(C)

I e II.

(D)

I e IV.

(E)

II e IV.

A lei WXYZ alterou o processo eleitoral. De acordo com a Constituição Federal brasileira de 1988, a Lei WXYZ entrará em vigor
(A)

na data de sua publicação, mas não será aplicada para eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.

(B)

em um ano após a sua publicação, sendo aplicada imediatamente após a data da sua vigência para as eleições.

(C)

na data de sua publicação, sendo aplicada imediatamente após esta data para as eleições.

(D)

na data de sua publicação, mas não será aplicada para eleição que ocorra até três meses da data de sua vigência.

(E)

na data de sua publicação, mas não será aplicada para eleição que ocorra até noventa dias da data de sua vigência.

As ações contra o Conselho Nacional de Justiça e as ações contra o Conselho Nacional do Ministério Público serão julgadas
originariamente pelo
(A)

Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Regional Federal competente, respectivamente.

(B)

Superior Tribunal de Justiça.

(C)

Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, respectivamente.

(D)

Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, respectivamente.

(E)

Supremo Tribunal Federal.

TRF2R-Conhecimentos-Gerais1
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34.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31.

Tem maior potencial de induzir prolongamento do intervalo
QT:

A respeito dos quadros demenciais, é correto afirmar:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Na demência de Pick, os sintomas comportamentais
(frontalização, apatia) podem ocorrer antes da deterioração cognitiva.
A presença de lesões microangipáticas periventriculares em ressonância magnética de crânio é
característica da demência vascular.
Para o diagnóstico de demência, é mandatória a
caracterização de comprometimento da memória por
meio de testes.

(A)

Haloperidol.

(B)

Ziprasidona.

(C)

Olanzapina.

(D)

Risperidona.

(E)

Quetiapina.

_________________________________________________________

35.

O uso de inibidores da acetilcolinesterase tem como
objetivo interromper a evolução da doença de
Alzheimer.

Analise:

I. Inibidor da recaptação de noradrenalina e dopamina, com praticamente nenhuma ação sobre a
recaptação da serotonina.

O Transtorno Cognitivo Leve é um subtipo de demência caracterizado pela perda importante da funcionalidade a despeito do leve declínio cognitivo.

II. Antidepressivo tetracíclico, age na recaptação de

_________________________________________________________

32.

serotonina e noradrenalina.

Com relação à intoxicação aguda por cocaína, é correto
asseverar:
(A)

Sinais físicos sugestivos incluem: taquicardia, aumento de pressão arterial e miose.

(B)

Age como um estimulante do sistema nervoso central, pois é um agonista serotoninérgico e noradrenérgico que liga-se aos receptores pós-sinápticos.

(C)

É frequente a ocorrência de outros quadros psiquiátricos, tais como: ataques de pânico, sintomatologia depressiva, agressividade e quadros psicóticos.

(D)

O uso de beta-bloqueadores é indicado caso o paciente apresente aumento significativo de pressão
arterial e frequência cardíaca, pois diminui a ocorrência de infarto agudo do miocárdio.

(E)

III. Age na recaptação de serotonina em doses mais
baixas e em recaptação de noradrenalina em doses
mais elevadas. Praticamente não age em receptores colinérgicos e histaminérgicos.
A associação correta dos itens I a III ocorre em:

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

II

III

Bupropiona
Bupropiona
Mirtazapina
Venlafaxina
Mirtazapina

Mirtazapina
Venlafaxina
Bupropiona
Mirtazapina
Venlafaxina

_________________________________________________________

36.

Rabdomiólise e insuficiência renal aguda são complicações características do uso endovenoso, não
ocorrendo durante o uso inalado.

_________________________________________________________

33.

I
Venlafaxina
Mirtazapina
Venlafaxina
Bupropiona
Bupropiona

Sobre os efeitos colaterais do uso de antipsicóticos,
analise:

I. Ocorre devido ao bloqueio da transmissão dopaminérgica nas vias nigro-estriatais.

II. Contração sustentada e dolorosa de um ou mais

Lacrimejamento, náuseas e vômitos, rinorreia, bocejar
constante, piloereção e dor muscular generalizada,
midríase. Os sintomas descritos são sugestivos de
síndrome de abstinência de
(A)

benzodiazepínicos.

(B)

maconha.

(C)

solventes.

(D)

opióides.

(E)

anfetaminas.

grupos musculares.

III. Sensação subjetiva de desconforto, manifestada
por tensão e inquietação, que inicia-se após alguns
dias do início ou aumento da dose do antipsicótico.

IV. Movimento córeo-atetóico que pode manifestar-se
em qualquer parte do corpo, mais frequentemente
oro-lingual. Geralmente ocorre após anos de uso de
antipsicóticos.
A associação correta dos itens I a IV ocorre em:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
8

I

II

III

IV

distonia
aguda
discinesia
tardia
discinesia
tardia
parkinsonismo
parkinsonismo

discinesia
tardia
distonia
aguda

parkinsonismo

acatisia

acatisia

acatisia

distonia
aguda

distonia
aguda

acatisia

acatisia

distonia
aguda

parkinsonismo
parkinsonismo
discinesia
tardia
discinesia
tardia

_________________________________________________________

37.

Instabilidade persistente do humor, envolvendo inúmeros
períodos de depressão e de elação leve. Desenvolve-se
predominantemente em adultos jovens e apresenta um
curso crônico, apesar de haver a possibilidade do humor
permanecer normal e estável por meses seguidos. Tais
alterações do humor não são relacionadas exclusivamente
a eventos de vida.
A descrição acima define um diagnóstico de
(A)

transtorno afetivo bipolar, episódio misto.

(B)

distimia.

(C)

transtorno depressivo recorrente.

(D)

hipomania.

(E)

ciclotimia.
TRF2R-Anal.Jud.-Med. Psiquiatria
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38.

São critérios diagnósticos para hipomania, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

42.

diminuição da necessidade de sono.
grandiosidade.
aumento de sociabilização.
loquacidade.
aumento de energia sexual.

Analise:

I. Para o diagnóstico de Anorexia Nervosa é obrigatório que a criança encontre-se pelo menos 25%
abaixo do peso corporal esperado para idade e
altura.

_________________________________________________________

39.

II. Os mecanismos compensatórios purgativos (indu-

Analise:

ção de vômitos, uso de laxativos) são característicos da Bulimia Nervosa e bastante raros na
Anorexia Nervosa.

I. Pode haver ocorrência espontânea de apenas uma
síndrome negativa.

II. Predomínio de sintomas de desorganização do
III. Alterações do eixo hipotálamo-hipófise, tais como

pensamento e comportamento, alterações do humor e afeto inapropriados.

amenorreia, geralmente estão presentes nos casos
de Anorexia Nervosa, porém são raros na Bulimia
Nervosa.

III. Ocorrência de flexibilidade cérea, maneirismo, estereotipias, ecolalia, ecopraxia, catalepsia.

IV. A distorção da imagem corporal geralmente está

IV. Empobrecimento cognitivo. A ocorrência de sinto-

presente tanto na Anorexia Nervosa quanto na Bulimia Nervosa.

mas psicóticos costuma ser esporádica.
A associação correta dos itens I a IV com os subtipos de
esquizofrenia ocorre em:

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

II

catatônica hebefrênica
hebefrênica
simples
simples
hebefrênica
simples
residual
residual
hebefrênica

III

IV

residual
catatônica
catatônica
catatônica
catatônica

simples
residual
residual
hebefrênica
simples

Considerando V(verdadeiro) e F(falso), os itens de I a IV
são, respectivamente:

_________________________________________________________

40.

Com relação às complicações relacionadas à dependência
de álcool, é correto concluir:
(A)

(B)

A Encefalopatia de Wernicke é uma condição potencialmente fatal que, se não tratada, pode levar à
óbito em até 20% dos casos.

É indicado o uso de anticonvulsivantes de manutenção nos pacientes que apresentem crises convulsivas
durante a síndrome de abstinência ao álcool.

(D)

A reposição de glicose a 50% está indicada em
todos os pacientes em estado de intoxicação alcoólica, pois constitui uma medida efetiva de controle
dos sintomas.

(E)

Nos casos de agitação psicomotora e agressividade
em pacientes intoxicados por álcool está indicado o
uso de diazepam 10mg ou clorpromazina 25 mg via
intramuscular.

_________________________________________________________

41.

V,

V, F, F

(B)

V,

F, V, V

(C)

F,

F, V, V

(D)

F,

V, F, V

(E)

V,

V, V, F

_________________________________________________________

Cerca de 60% dos pacientes portadores de Encefalopatia de Wernicke recuperam-se totalmente, sendo
que 20% deles evolui para síndrome de Korsakoff.

(C)

(A)

43.

Analise:

I. Início abrupto; evolução "em degraus"; curso flutuante; preservação relativa da personalidade e
sinais neurológicos focais.

II. Início e progressão insidiosos; comprometimento
principalmente de atenção, execução e memória;
alucinações visuais precoces.

III. Início antes dos 65 anos de idade; comprometimento inicial de funções executivas; alterações
comportamentais precoces; comprometimento de
memória apenas em estágios mais avançados.

IV. Início abrupto, geralmente antes dos 60 anos de
idade; evolução rápida para demência profunda em
03 a 12 meses; presença de espasmos musculares
precoces.

É correto afirmar:
(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

A presença de elação do humor, grandiosidade e
fuga de idéias são os melhores parâmetros para
diferenciar quadros de TDAH e Transtorno Afetivo
Bipolar na criança.

O diagnóstico do subtipo de demência de acordo com a
descrição acima está correto, respectivamente, em:

A esquizofrenia precoce é definida com o aparecimento de sintomas entre os 06 e os 12 anos de idade.
Raramente o Transtorno Afetivo Bipolar na infância
manifesta-se através de um quadro psicótico exuberante.
A prevalência do Transtorno Depressivo Maior na infância é baixa, acometendo menos de 1% da população nesta faixa etária.
Dados recentes demonstraram que há aumento de
risco de suicídio em crianças portadoras de Transtorno Depressivo Maior tratadas com ISRS. Por isso,
estas medicações devem ser evitadas.

TRF2R-Anal.Jud.-Med. Psiquiatria

I

II

III

IV

(A)

Pick

Vascular

Corpúsculos de Lewy

(B)

Vascular

Corpúsculos de Lewy

Pick

CreutzfeldtJacob
CreutzfeldtJacob

(C)

CreutzfeldtJacob

Vascular

Pick

Corpúsculos de Lewy

(D)

Vascular

Pick

CreutzfeldtJacob

Corpúsculos de Lewy

(E)

Corpúsculos de Lewy

CreutzfeldtJacob

Vascular

Pick
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44.

No que concerne ao TOC, é correto concluir:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

47.

Pela CID-10, para que se estabeleça o diagnóstico
de TOC é obrigatória a presença tanto de sintomas
obsessivos (pensamentos e ruminações) quanto de
sintomas compulsivos (rituais).
Por tratar-se de uma doença grave, de difícil controle
e com altas taxas de recorrência, atualmente preconiza-se que tratamento farmacológico seja mantido ininterruptamente já no primeiro episódio.
A olanzapina pode induzir o surgimento de sintomas
obsessivos-compulsivos e por isso é contra-indicada
sua associação com os IRSS no tratamento do TOC.

A insônia primária está MELHOR definida em:
(A)

Sensação de sono não reparador, principalmente
nas primeiras horas da manhã.

(B)

É caracterizada pela dificuldade em iniciar o sono.

(C)

Não é ocasionada devido a um transtorno mental ou
outra condição médica.

(D)

É definida pelo surgimento na primeira infância ou
adolescência.

(E)

Tem como principal característica a ausência de
resposta às medicações hipnóticas.

_________________________________________________________

48.

Analise:

Atualmente é bem estabelecida a relação entre infecção por estafilococos na infância e o desenvolvimento de alguns quadros de TOC precoces.

I. Surgimento de dores e outros sintomas físicos, de

Em casos refratários à terapia medicamentosa e psicoterápica, o tratamento cirúrgico através da cingulotomia e capsulotomia anterior pode ser uma opção.

II. Presença de um ou mais sintomas ou déficits que

origem psíquica e/ou emocional, sem que haja
qualquer comprometimento orgânico real.
afetam a função motora voluntária ou sensorial,
normalmente de forma aguda, sugerindo a presença de uma doença neurológica ou de outra condição médica, a qual não pode ser comprovada
objetivamente.

_________________________________________________________

45.

Considere os diagnósticos:

III. Perturbação nas funções habitualmente integradas

I. Frotteurismo.

da consciência, memória, identidade ou percepção
do ambiente.

II. Voyerismo.
III. Transexualismo.

A associação correta dos itens I a III ocorre em:

IV. Pedofilia.
V. Travestismo de duplo papel.

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

Conforme a CID-10, são consideradas Parafilias aqueles
que constam APENAS em
(A)

I, III e V.

(B)

I, II, IV e V.

(C)

III, IV e V.

(D)

I, II e IV.

(E)

II, III e IV.

49.

Com relação à depressão, é correto afirmar:
(A)

Acomete homens e mulheres nas mesmas proporções.

(B)

A existência de comorbidade entre depressão e uma
doença clínica é bastante frequente e, muitas vezes,
determinante para um pior prognóstico e falha terapêutica.

(C)

(D)

(E)

10

Geralmente, tem caráter agudo e com pouca tendência à recidiva, tendo em vista que os sintomas
podem remitir espontaneamente após um período
variável que pode chegar a 03 meses.
Para o diagnóstico de depressão é necessário que
não exista um fato estressor determinante identificado (por exemplo, rompimento de um relacionamento); caso contrário, pode-se fazer o diagnóstico
de reação aguda a estresse.
O tratamento farmacológico não deve ser instituído
para os casos de depressão leve, apenas para os
casos moderados e graves, tendo em vista o grande
espectro de efeitos colaterais dos antidepressivos
atuais.

II

III

Dissociação
Conversão
Somatização
Conversão
Somatização

Conversão
Dissociação
Dissociação
Somatização
Conversão

Somatização
Somatização
Conversão
Dissociação
Dissociação

_________________________________________________________

_________________________________________________________

46.

I

Os benzodiazepínicos são drogas largamente utilizadas
no manejo da síndrome de abstinência alcoólica nas
unidades de emergência clínica/psiquiátrica. Em quadros
graves, a dose máxima inicial que pode ser administrada,
por via oral de lorazepam e diazepam está respectiva e
corretamente indicada em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4 e 10 mg.
6 e 30 mg.
4 e 20 mg.
6 e 20 mg.
3 e 10 mg.

_________________________________________________________

50.

No que concerne ao Retardo Mental, é INCORRETO afirmar:
(A)

Como diagnóstico médico, não há influências relacionadas às questões culturais e socioeconômicas.

(B)

Consiste em estados em que não ocorre o desenvolvimento adequado ou normal da inteligência.

(C)

Implica, necessariamente, em problemas relacionados às habilidades adaptativas e ao funcionamento
intelectual.

(D)

Problemas relacionados à dificuldade de controle
emocional são frequentes, mesmo em casos leves e
limítrofes.

(E)

A suspeita diagnóstica pode ocorrer precocemente
em casa, já nos primeiros meses de vida, ou mais
tardiamente, na escola, dependendo do grau de
comprometimento intelectual.
TRF2R-Anal.Jud.-Med. Psiquiatria
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51.

Nos transtornos de humor há quadros depressivos unipolares e bipolares. Sobre comparações entre os quadros
clínicos da depressão unipolar e bipolar, analise:

55.

I. Episódios puerperais são mais comuns na depressão bipolar.

II. A depressão unipolar tem primeiro episódio mais
precoce geralmente na adolescência.

III. A hiperfagia é mais frequente na depressão uni-

56.

IV. A depressão bipolar tem duração maior que a
unipolar.
É correto o que consta APENAS em

II e IV.

(B)

I e III.

(C)

I, III e IV.

(D)

I.

(E)

II.

(A)

clozapina.

(B)

haloperidol.

(C)

olanzapina.

(D)

risperidona.

(E)

ziprazidona.

_________________________________________________________

polar melancólica.

(A)

O antipsicótico de escolha para uso em gestação é:

Os efeitos colaterais que podem ser causados pelo
bloqueio dos receptores muscarínicos da acetilcolina são
(A)

glaucoma e hipotermia.

(B)

sialorreia e delirium.

(C)

aumento da sudorese e retenção urinária.

(D)

delirium e diarreia.

(E)

visão borrada e constipação.

_________________________________________________________

57.

_________________________________________________________

Numa associação entre paroxetina e cimetidina, o efeito
esperado e a ação no citocromo P450 são, respectivamente:

52.

(A)

aumento da concentração da cimetidina por inibição
da fração 2E1.

(B)

redução da concentração de cimetidina por estímulo
da fração 2A4.

(C)

aumento da concentração de paroxetina por inibição
da fração 2D6.

(D)

redução da concentração de paroxetina pelo bloqueio da fração 2D6.

(E)

manutenção das concentrações séricas, visto que a
metabolização das duas drogas não compete no
citocromo p450.

O tratamento com carbonato de lítio é indicado para o
Transtorno Afetivo Bipolar. Em relação às interações
medicamentosas, é correto afirmar:
(A)

Anti-inflamatórios não-hormonais aumentam o clearance renal do lítio.

(B)

Diuréticos tiazídicos reduzem o clearance renal do
lítio.

(C)

Benzodiazepínicos aumentam a concentração plasmática do lítio.

(D)

Anticonvulsivantes reduzem a concentração plasmática do lítio.

(E)

Hidroclorotiazida diminui a concentração plasmática
do lítio.

_________________________________________________________

58.

_________________________________________________________

53.

A relação correta entre antidepressivo e meia vida sérica
ocorre em:
(A)

Fluoxetina − 48 horas.

(B)

Citalopram − 22 horas.

(C)

Fluvoxamina − 15 horas.

(D)

Paroxetina − 32 horas.

(E)

Sertralina − 16 horas.

_________________________________________________________

54.

Quadro psiquiátrico caracterizado por: i) Presença de um
(ou mais) dos seguintes sintomas: delírios; alucinações;
discurso desorganizado; comportamento desorganizado
ou catatônico; ii) Duração do episódio entre 1 dia e
2 meses.
O quadro descrito corresponde mais provavelmente ao
diagnóstico de:
(A)

transtorno afetivo bipolar: mania psicótica.

(B)

esquizofrenia hebefrênica.

(C)

transtorno esquizotípico.

(D)

transtorno esquizoafético.

(E)

transtorno psicótico breve.
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Na troca de antidepressivos, deve-se tomar alguns cuidados. Se a paciente estiver usando fluoxetina e pretende-se iniciar tranilcipromina, deve-se
(A)

suspender a fluoxetina, aguardar duas semanas e
introduzir a tranilcipromina.

(B)

suspender a fluoxetina, aguardar cinco semanas e
introduzir a tranilcipromina.

(C)

reduzir a dose da fluoxetina em 50% e iniciar tranilcipromina lentamente para potencializar o efeito.

(D)

reduzir lentamente até 20 mg dia de fluoxetina e,
após sua retirada, iniciar a tranilcipromina com 24h
de wash out.

(E)

associar tranilcipromina à fluoxetina, visando a potencialização da medicação sem mudanças nas
doses.

_________________________________________________________

59.

Dentre os transtornos de personalidade (TP) do cluster B
do DSM-IV há a classificação para TP
(A)

antissocial, histriônico e borderline.

(B)

psicopático, histriônico e emocionalmente instável.

(C)

dependente, borderline e psicótico.

(D)

antissocial, narcísico e borderline.

(E)

psicopático, emocionalmente instável e dependente.
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60.

Infância, quadro caracterizado por: rápida velocidade da
fala com quebra na fluência, mas sem repetições ou hesitações, resultando em inteligibilidade da fala. Trata-se de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

65.

Na psicopatologia, a descrição de "mudança de perfume/odor agradável para odor fétido" é característica da
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Taquifemia.
Síndrome de Gilles de laTourette.
Taquipsiquismo.
Transtorno de Hipertatividade.
Transtorno Obsessivo Compulsivo.

Agnosia.
Sinestesia.
Parageusia.
Cacosmia.
Anosmia.

__________________________________________________________________________________________________________________

61.

66.

Transtorno no qual a criança, tendo feito previamente um
processo normal do desenvolvimento da linguagem, perde
ambas as habilidades de linguagem (receptiva e expressiva), mas retém a inteligência global. O início do quadro, que se dá tipicamente entre 3 e 7 anos, é acompanhado de atividades paroxísticas no EEG, podendo ter
crises epilépticas. Trata-se de Síndrome de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Landau-Kleffner.
Kanner.
Heller.
Asperger.
Rett.

Definição de Pareidolias:
(A)

percepções fantásticas em um objeto real.

(B)

aparecimento de uma percepção ao acordar sem um
objeto real.

(C)

troca do paladar habitual de alimentos saudáveis
para paladar fétido.

(D)

troca da qualidade sensorial por outra; ver sons ou
ouvir cores.

(E)

não conseguir identificar as impressões sensoriais
que recebe.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

62.

Quadro clínico caracterizado por: i) alterações neuropatológicas específicas (encefalopatia espongiforme); ii) início
é usualmente na meia idade ou velhice; iii) evolução devastadora e rapidamente progressiva; iiii) paralisia espástica dos membros, acompanhada por sinais extrapiramidais e movimentos coreoatetóides; iiiii) o eletroencefalograma (EEG) apresenta um traçado trifásico característico.
A descrição é compatível com a demência na Doença de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

67.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
68.

catatônica, simples e residual.
catatônica, paranóide e indiferenciada.
hebefrênica, residual e paranóide.
hebefrênica, simples e catatônica.
indiferenciada, hebefrênica e residual.

Com relação à psicopatologia da memória, a revivência
súbita de fatos significativos é denominada de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O DSM-IV classifica a Esquizofrenia em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

bloqueio mediano.
estimulação mediana.
bloqueio intenso.
estimulação intensa.
bloqueio pequeno.

_________________________________________________________

Alzheimer.
Pick.
Huntigton.
Creutzfeldt-Jakob.
Biswanger.

_________________________________________________________

63.

A ação sobre o receptor 5-HT2 por parte do aripripazol:

criptomnésia.
alomnésia.
confabulação.
hipermnésia.
ecmnésia.

_________________________________________________________

69.

No que diz respeito ao uso da fluvoxamina em pacientes
em uso de teofilina, o efeito esperado dessa interação
medicamentosa é:

_________________________________________________________

64.

O quadro clínico esperado no Complexo do Parkinsonismo
− Demência de Guam − é:

(A)

inibição potente da fração 3A4, com aumento da
fluvoxamina.

(A)

(B)

estímulo mediado da fração 2C3, com redução do
nível sérico de fluvoxamina.

(C)

inibição potente do 2D6 pela fluvoxamina, com
redução sérica da teofilina.

(D)

inibição potente da fração 1A2, com aumento do
nível sérico de teofilina.

(E)

estímulo potente da fração 3A2, com redução da
teofilina.

(B)

(C)

(D)

(E)
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Quadro demencial de progressão rápida, com início
pela parte motora e prejuízo cognitivo mais tardio.
Grande sensibilidade a neuroléptico, apresenta
tipicamente alteração nos níveis atencionais e presença de alucinações vividas. RM com atrofia temporal predominante. Compromete mais mulheres.
Quadro demencial lentamente progressivo, iniciado
pela disfunção piramidal com leucarioses abundantes no exame de RM. Afeta mais frequentemente
mulheres.
Quadro demencial subagudo, iniciado com sintomas
coreiformes e desequilíbrio, com boa resposta à anticolinesterásico. Na RM tem atrofia de áreas frontais
predominantes com preservação occipital. Afeta
mais homens.
Quadro demencial crônico, iniciado pelo prejuízo das
funções executivas e do equilíbrio. EEG característico, com padrão trifásico. RM com atrofia hipocampal. Afeta mais mulheres.
quadro demencial rapidamente progressivo, seguido
de disfunção extrapiramidal e, em alguns casos, de
esclerose lateral amiotrófica. Afeta duas vezes mais
homens que mulheres.

_________________________________________________________

70.

Descreveram-se fatores de risco na etiologia da depressão na gravidez e no puerpério, EXCETO:
(A)

história pessoal de transtornos psicóticos e pertencer a estratos econômicos mais privilegiados.

(B)

pertencer a estratos econômico-educacionais mais
baixos e desemprego.

(C)

ser mãe solteira jovem e história familiar de transtornos do humor.

(D)

eventos de vida negativos e conflitos conjugais.

(E)

falta de apoio social e ambivalência sobre a gestação.
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