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CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa
Atenção: Para responder às questões de números 1 a 8,
considere o texto abaixo.
"Te embalarei com uma canção sentida."
Senta-te aqui ao meu lado, amiga, e te contarei uma

entanto, guardou ele as melhores palavras, as mais doces, as
mais ternas, as mais belas. Essa noiva tem um nome lindo,
negra: liberdade.
Vê no céu, ele brilha, é a mais poderosa das estrelas.
Mas o encontrarás também nas ruas de qualquer cidade, no
quarto de qualquer casa. Seja onde for que haja jovens, corações pulsando pela humanidade, em qualquer desses corações
encontrarás Castro Alves.

história. Faz tempo que não te conto uma história na beira deste

Dá-me agora tua mão direita, ouve o ABC do poeta.

cais. A noite está cheia de estrelas, são homens valentes que

Obs.: Ortografia atualizada segundo as normas vigentes.

morreram. Senta-te aqui, dá-me tua mão, vou te contar a his-

(Jorge Amado. ABC de Castro Alves; 14. ed. São Paulo:
Martins, 1968. p. 15-17)

tória de um homem valente. Vês aquela estrela lá longe, mais
além do navio fundeado, mais além do forte velho, da sombra
das ilhas? Deve ser ele iluminando o céu da Bahia. [...]

1.

Já viste da beira do cais o vento noroeste se despenhar
sobre a cidade e o mar, levar embarcações, desatracar navios,

Considerando-se o desenvolvimento do texto, está correto
o que se afirma em:
(A)

Jorge Amado, num discurso de caráter didático,
busca transmitir a uma amiga leitora suas próprias
convicções sobre a atuação de jovens − que podem
ser encontrados nas ruas de qualquer cidade, no
quarto de qualquer casa − que participam da luta em
defesa de seus ideais.

(B)

Jorge Amado, numa fala de caráter bastante pessoal, uma "canção sentida", como se lê de início, se
posiciona a respeito de Castro Alves, impetuoso
defensor de seus ideais humanitários, procedimento
peculiar da juventude, que pode ser observado em
todo lugar.

(C)

Tomando como exemplo a vida de Castro Alves,
Jorge Amado se detém na necessidade de se reconhecer, ainda hoje, a importância do belo espetáculo
de juventude oferecido até mesmo pelos moleques
de rua, tema que já havia abordado anteriormente.

(D)

Em um extenso monólogo, Jorge Amado busca entender as razões que hoje e sempre impulsionaram
e impulsionam a juventude − com o exemplo de
Castro Alves, que começou muito moço e muito moço terminou −, a eternizar seus ideais em palavras
impetuosas ou de amor.

(E)

Segundo Jorge Amado, a defesa da liberdade que,
embora surja dos desejos do povo, das necessidades
do povo, foi, à época de Castro Alves, um ideal que
durou um instante na medida do tempo, tal como um
forte vento que tudo destrói à sua passagem.

mudar o rumo de transatlânticos, transformar a cor das águas?
É rápido, inquietante, belo, quase irreal. Dura um instante na
medida do tempo. Mas, mesmo depois que o noroeste passa e
volta a calmaria, fica a sua lembrança e é impossível esquecê-lo
porque tudo mudou na face das coisas: é outra a fisionomia do
cais e o ar que se respira é mais puro. Assim, negra, foi Castro
Alves. Tinha a força do vento noroeste, o seu ímpeto, a sua
violência. Tinha a sua beleza também. E deixou o ar mais puro,
a sua lembrança imortal.
Tinha a precocidade desses moleques de rua a quem
acaricias a cabeça e dos quais te contei a história. Começou
muito moço e muito moço terminou. Foi o mais belo espetáculo
de juventude e de gênio que os céus da América presenciaram.
No tempo que andou nestas e noutras ruas, disse tantas
e tão belas coisas, amiga, que sua voz ficou soando para
sempre e é cada vez mais alta e cada vez mais a voz de
centenas, de milhares, de milhões de pessoas. É a sua voz,
negra, é a voz do cais inteiro e da cidade lá atrás também.
Falou por todos nós como nenhum de nós falaria. É ainda hoje
o maior e o mais moço de todos nós.
No teatro grande lá de cima ouviste certa vez uma
numerosa orquestra. Lembras-te da hora em que os músicos se
juntaram todos num esforço supremo e produziram com os seus
instrumentos e com sua virtuosidade uma nota mais alta que

_________________________________________________________

2.

É a sua voz, negra, é a voz do cais inteiro e da cidade lá
o
atrás também. (4 parágrafo)
Da afirmativa transcrita acima decorre a seguinte inferência:
(A)

A população mais pobre de uma cidade, que vive em
zonas degradadas como a do cais, dificilmente tem
voz para defender seus direitos.

(B)

Em toda a Bahia, poucos se fazem ouvir, até mesmo
aqueles mais aquinhoados pela sorte, que vivem
melhor nas cidades.

(C)

É verdadeiramente livre a cidade em que os anseios
da camada mais rica se equivalem aos dos mais
necessitados.

(D)

Os negros, os oprimidos, os carentes de proteção falam nos poemas de Castro Alves, cujos versos primam pela defesa da liberdade.

(E)

Todas as pessoas, pobres ou não, ouvem os versos
de Castro Alves, que falam dos oprimidos e, também, das atribulações da vida citadina.

todas, que todas mais bela, nota que ficou soando na sala
mesmo após a saída dos espectadores? Pois assim foi Castro
Alves. Há momentos no mundo em que todas as forças de uma
nação se conjugam e, como uma nota mais alta que todas,
aparece, tranquilo e terrível, demoniacamente belo, justo e verdadeiro, um gênio. Nasce dos desejos do povo, das necessidades do povo. Nunca mais morre, imortal como o povo.
Este, cuja história vou te contar, foi amado e amou muitas mulheres. Vieram brancas, judias e mestiças, tímidas e afoitas, para os seus braços e para o seu leito. Para uma, no
2
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3.

... e é impossível esquecê-lo porque tudo mudou na face
das coisas: é outra a fisionomia do cais e o ar que se
respira é mais puro. (2º parágrafo)

7.

A afirmativa introduzida pelos dois-pontos deve ser entendida como
(A)

demonstração da força da natureza quando se desencadeia sem controle, como se vê na obra de
Castro Alves, poeta muito jovem e ainda imaturo.

(C)

detalhamento do cenário que vem sendo descrito,
numa associação direta com o ímpeto versificador
de Castro Alves nos temas tratados por ele.

(D)

enumeração dos estragos decorrentes de um cataclismo, que o relaciona com a revolução embutida
nos poemas libertários de Castro Alves.

(E)

A lacuna a ser corretamente preenchida pela expressão
grifada acima está em:

justificativa dos resultados da destruição provocada
pelo ímpeto de uma ventania, como fez Castro
Alves, em sua época, com seus poemas.

(B)

(A)

Vários poetas, conquanto tenham morrido muito jovens, deixaram vasta obra, ...... atesta sua genialidade e precocidade.

(B)

Versos há, na obra de poetas românticos, ...... se
encontram ideais caros à juventude, tais como o
amor e a liberdade.

(C)

Alguns temas ...... se dedicaram diferentes poetas,
em qualquer época e em qualquer lugar, abrangem
sentimentos de caráter universal.

(D)

Há magníficos versos, testemunhas ...... poetas de
todas as idades são capazes de alcançar grande
força expressiva.

(E)

Castro Alves, embora tenha morrido muito jovem, foi
o poeta ...... se atribui o título de um dos maiores
autores brasileiros.

comentário auxiliar que, assim como ocorre com os
fenômenos naturais, se propõe a minimizar os
efeitos contestadores dos poemas de Castro Alves.

_________________________________________________________

4.

Há momentos no mundo em que todas as forças de uma
nação se conjugam...

o

O segmento que, no contexto do 2 parágrafo, expressa
noção de consequência é:
(A)

E deixou o ar mais puro, a sua lembrança imortal.

(B)

Já viste da beira do cais o vento noroeste se despenhar sobre a cidade e o mar...

(C)

Mas, mesmo depois que o noroeste passa e volta a
calmaria...

(D)

Tinha a força do vento noroeste, o seu ímpeto, a sua
violência.

(E)

É rápido, inquietante, belo, quase irreal.

_________________________________________________________

8.

Para uma, no entanto, guardou ele as melhores palavras,
as mais doces, as mais ternas, as mais belas. Essa noiva
tem um nome lindo, negra: liberdade.

_________________________________________________________

5.

Ambos os verbos flexionados nos mesmos tempo, modo
e pessoa estão grifados em:
(A)

No teatro grande lá de cima ouviste certa vez uma
numerosa orquestra. Lembras-te da hora em que os
músicos...

(B)

São homens valentes que morreram.

(C)

Faz tempo que não te conto uma história na beira
deste cais.

(D)

Vês aquela estrela lá longe... Já viste da beira do
cais o vento noroeste...

(E)

Vê no céu... ouve o ABC do poeta.

A opinião exposta por Jorge Amado encontra respaldo,
principalmente, nos versos de Castro Alves transcritos em:
(A)

Eras tu que, com os dedos ensopados
No sangue dos avós mortos na guerra,
Livre sagravas a Colúmbia terra,
Sagravas livre a nova geração!

(B)

Escravo, dá-me a c'roa de amaranto
Que mandou-me inda há pouco Afra impudente,
Orna-me a fronte... Enrola-me os cabelos
Quero o mole perfume do Oriente.

(C)

Vai funda a tempestade no infinito,
Ruge o ciclone túmido e feroz...
Uiva a jaula dos tigres da procela
− Eu sonho a tua voz −

(D)

Mas não...! Somente as vagas do sepulcro
Hão de apagar o fogo que em mim arde...
Perdoa-me, Senhora! ... Eu sei que morro...
É tarde! É muito tarde!...

(E)

Corre nas veias negras desse mármore
Não sei que sangue vil de messalina,
A cova, num bocejo indiferente,
Abre ao primeiro a boca libertina.

_________________________________________________________

6.

Considerando-se outras possíveis alterações, o verbo que
se mantém corretamente no singular, com as propostas
entre parênteses no final da frase para o segmento nela
grifado, é:
(A)

... como nenhum de nós falaria.
dentre os poetas)

(B)

... fica a sua lembrança... (as marcas de sua lembrança)

(C)

... porque tudo mudou na face das coisas... (uma e
outra situação)

(D)

... que sua voz ficou soando para sempre...
ecos de sua voz)

(E)

... aparece, tranquilo e terrível, demoniacamente
belo, justo e verdadeiro, um gênio. (os gênios)
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Atenção:

Para responder às questões de números 9 a 12,
considere o texto abaixo.

Embora as maiores instituições humanas se alienem, ou
enxovalhem, resta-nos sempre uma, tão nova nos lábios de
Gladstone como nos de Péricles: a instituição divina da palavra,
capaz só por só de reconquistar todas as outras, quando
associada à misteriosa onipotência da verdade. Tiraram-lhe a
majestade da tribuna, pela qual os parlamentos governam. Mas
ficou-lhe a imprensa, que se impõe aos governos, domina os
parlamentos, e instrui os povos. Considerada como órgão desta
função, avulta incomparável, no mundo moderno, a sua grandeza. E é assim que a consideramos, que o seu prestígio nos
fascina, que a sua beleza nos deslumbra, que a sua missão nos
atrai, que as temeridades, os sacrifícios, os perigos da sua
comunhão nos acenam, ainda hoje, com uma sedução diversa,
mas às vezes não menos viva que a de vinte e sete anos atrás,
quando o jornalismo arrebatou pela primeira vez no seu torvelinho a nossa mocidade.
Cada país, cada raça, cada estado social, cada época
tem a sua imprensa, e, na mesma época, o Proteu reveste, para
cada ambição, para cada parcialidade, para cada tendência,
para cada apostolado, a sua forma, atenuada, ou típica, vivaz,
ou decadente, confessa, ou dissimulada. As grandes nações
coevas poderiam caracterizar-se cada qual pelo caráter do seu
jornalismo. Mas através das variedades que o diversificam, das
especialidades, que o enriquecem, das excentricidades que o
desnaturam, a origem do seu valor, do seu poderio, da sua resistência indestrutível está na transparência luminosa da sua
ação sobre a sociedade, na sua correspondência com os sofrimentos populares, na sua solidariedade com as reivindicações
do direito, na irreconciliabilidade da sua existência com a da
ignorância, a da mentira, a da torpeza.
Obs.:

10.

O sentido da afirmativa acima está corretamente reproo
duzido, em linhas gerais, dentro do contexto do 1
parágrafo, com clareza e lógica, em:

Está correto o que se afirma em:

(B)

4

A função que a imprensa tem no mundo moderno,
em que se vive hoje, é de ser extraordinariamente
grande, por ser de uso de governos.

(B)

No mundo moderno atualmente, a imprensa tem
função tida como que superior a todas as instituições, quer de governo, quer de ensino.

(C)

A imprensa, palco de disseminação de ideias e de
conhecimentos, assume extraordinária relevância no
mundo moderno.

(D)

O palco que se encontra como meio da imprensa, no
mundo moderno, está sendo de importância relevante, com função de instrução.

(E)

Nessa função de governo e de ensino, a imprensa,
vem aparecendo como vulto sem comparação, no
mundo moderno.

11.

Considere as afirmativas seguintes a respeito da regência
de alguns verbos transcritos do texto e do sentido que lhes
é atribuído. Está INCORRETO o que consta em:
No 1 parágrafo, a frase Tiraram-lhe a majestade da
tribuna pode ser substituída, sem outra alteração,
por: Arrebataram dela a majestade da tribuna.

(B)

No 2 parágrafo, o verbo da frase que se inicia por o
Proteu reveste está empregado sem necessidade de
complemento diretamente ligado a ele.

(C)

No 1 parágrafo, a frase Mas ficou-lhe a imprensa
apresenta sentido de Porém tocou a ela por
quinhão a imprensa, respeitada a regência do
verbo que substitui o original.

(D)

O pronome nos, subordinado aos verbos do 1
parágrafo grifados em que a sua beleza nos
deslumbra, que a sua missão nos atrai, pode ser
substituído por a nós, com alteração apenas de sua
colocação em cada uma das frases.

(E)

O verbo grifado na frase transcrita do 1 parágrafo,
que a consideramos, apresenta um único complemento, expresso pelo pronome a.

(C)

Somente o respeito à verdadeira palavra, associado
intrinsecamente aos governantes, de modo geral,
garante-lhes tanto a soberania sobre seus governados, quanto a ordem necessária ao convívio social.

(D)

O jornalismo, herdeiro das tradições originárias do
hábito de ouvir os discursos de governantes de
todas as épocas, tem perdido prestígio, atualmente,
em razão de nem sempre manter-se imparcial em
relação aos fatos noticiados.

(E)

A imprensa, tendo sucedido aos discursos e à
palavra falada, tem máxima importância atualmente
em sua atuação na sociedade, desde que se mantenha nos estritos limites éticos da verdade.

o

o

o

o

_________________________________________________________

12.

Como meio de propagação de ideias, a imprensa
livre recupera o prestígio da palavra falada, ainda
que eventualmente se mostre parcial ao dissimular a
verdade dos fatos, no interesse de manutenção da
ordem social.
Do mundo antigo ao moderno, a palavra falada, ora
substituída pela imprensa, bastou para que governantes se sobrepusessem aos interesses e aos
desígnios das respectivas sociedades.

o

(A)

Proteu − um deus do mar, capaz de se metamorfosear
em todas as formas que desejasse, fossem animais ou
quaisquer outros elementos, como água ou fogo.

(Rui Barbosa. Campanhas jornalísticas. 4. ed. São Paulo:
Edigraf, 1972. p. 138-139)

(A)

(A)

_________________________________________________________

Ortografia atualizada segundo as normas vigentes.

9.

Considerada como órgão desta função, avulta incomparável, no mundo moderno, a sua grandeza.

... quando associada à misteriosa onipotência da verdade.
o
(1 parágrafo)
Mantém-se corretamente o à − com o sinal indicativo de
crase − se o segmento grifado for substituído por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

uma característica que a identifica.
cada tendência de pensamento.
valores dispersos na sociedade.
defesa dos direitos sociais.
qualquer ação esclarecedora dos fatos.

_________________________________________________________

Raciocínio Lógico-Matemático
13.

Em uma concessionária de automóveis, cinco carros de
cores diferentes (vermelho, azul, branco, preto e prata)
foram expostos em fila, em ordem decrescente de preço.
O carro vermelho que foi exposto é mais caro do que o
prata, mas é mais barato do que o branco. Além disso,
sabe-se que o carro preto ficou imediatamente depois do
carro prata na fila. Apenas com essas informações, podese concluir que o carro mais barato do grupo
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pode ser o azul ou o preto.
certamente é o branco.
pode ser o branco ou o azul.
certamente é o preto.
pode ser o branco ou o preto.
TRT5R-Conhecimentos Gerais3
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14.

17.

Para montar, com palitos de fósforo, o quadriculado 2 × 2
mostrado na figura a seguir, foram usados, no total,
12 palitos.

Para montar um quadriculado 6 × 6 seguindo o mesmo
padrão, deverão ser usados, no total,
(A)

64 palitos.

(B)

72 palitos.

(C)

84 palitos.

(D)

96 palitos.

(E)

108 palitos.

18.

Nas somas mostradas a seguir, alguns dígitos do nosso
sistema de numeração foram substituídos por letras. No
código criado, cada dígito foi substituído por uma única
letra, letras iguais representam o mesmo dígito e letras
diferentes representam dígitos diferentes.
P+P=S

H+H=U

S+S=H

M + M = PS

P.

(B)

M.

(C)

U.

(D)

PH.

(E)

SM.

19.

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da
União − Lei no 8.112/90
Processo Administrativo − Lei no 9.784/99
Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de
provimento efetivo do Tribunal Regional do Trabalho da
a
5 Região − TRT/BA ficará sujeito ao estágio probatório,
durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos
de análise para o desempenho do cargo. A avaliação de
desempenho do servidor será submetida à homologação
da autoridade competente
(A)

quatro meses antes de findo o período do estágio
probatório.

(B)

dois meses antes de findo o período do estágio probatório.

(C)

três meses antes de findo o período do estágio probatório.

(D)

um mês antes de findo o período do estágio probatório.

(E)

seis meses antes de findo o período do estágio probatório.
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(B)

a pena de suspensão não pode ser convertida em
multa.

(C)

o cancelamento das penalidades de advertência e
de suspensão surte efeitos retroativos.

(D)

ao caso de conduta escandalosa na repartição é
aplicada a suspensão de 30 dias.

(E)

os antecedentes funcionais são considerados na
aplicação das penalidades.
o

Nos termos da Lei n 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, algumas pessoas têm prioridade na tramitação processual. Num determinado dia foram protocolizados cinco
processos. No processo A figura como parte um homem
de 61 anos; no B uma mulher de 45 anos portadora de
deficiência física; no C um homem de 45 anos portador de
esclerose múltipla; no D um jovem de 24 anos portador da
síndrome da imunodeficiência adquirida; no E uma mulher
de 61 anos. Nos termos desse regramento, terão tramitação prioritária os processos
B, C, D e E.
C, D e E.
A, B, C, D e E.
A, C, D e E.
B, C e D.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

16.

a suspensão será aplicada no caso de violação das
proibições que não tipifiquem infração sujeita à
penalidade de destituição de cargo em comissão.

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

Utilizando o mesmo código, pode-se deduzir que o
resultado da soma S + H é igual a
(A)

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

15.

o

A Lei n 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais, estabelece que as penalidades disciplinares são: advertência, suspensão, demissão,
cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição
de cargo em comissão e destituição de função comissionada. Nos termos desse regramento legal, é regra atinente às penalidades:

No julgamento de matéria judiciária, recursos administrativos e infrações disciplinares, o Regimento Interno do
TRT/BA prevê que NÃO poderão integrar o mesmo órgão
fracionário do Tribunal, nem atuar simultaneamente, inclusive no Tribunal Pleno,
(A)

cônjuges.

(B)

cônjuges e companheiros.

(C)

cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos
o
ou afins, em linha reta ou colateral, até o 1 grau.

(D)

cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos
o
ou afins, em linha reta ou colateral, até o 2 grau.

(E)

cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos
o
ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3 grau.

_________________________________________________________

20.

O Regimento Interno do TRT/BA regula os casos de
substituições. Caso haja a necessidade do afastamento do
Vice-Presidente, durante o segundo ano de mandato, ele
será substituído, na forma da lei, pelo
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Presidente, de forma cumulativa.
Corregedor Regional.
Vice-Corregedor Regional.
Desembargador mais antigo.
Presidente do Órgão Especial.
5
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24.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21.

Na abordagem psicoterápica dos transtornos dissociativos:
(A)

é possível realizar a terapia breve com bons resultados, em especial a análise do comportamento.

(B)

os detalhes como o tempo de duração das sessões,
pagamento dos honorários, horários das sessões e
uso de palavras, em vez do toque, devem todos ser
estabelecidos desde o início do tratamento, tendo
em vista a história de violações na infância a que
grande parte dos pacientes vivenciou.

(C)

as questões dinâmicas como resistência, transferência e contratransferência e capacidade de elaboração não deverão ser consideradas, pois não serão
trabalhadas visto que o paciente não possui recursos para esse processo.

Uma mulher de 30 anos, casada, grávida e que perdeu um
ente querido recentemente dá entrada no serviço de emergência ginecológica com queixa de sangramento vaginal.
Após avaliação das questões obstétricas, tendo sido descartado o risco de aborto, a paciente refere estar deprimida e que tem ideação suicida, o que motivou a interconsulta psiquiátrica. É sabido que além de se avaliar ideação, desejo e planejamento suicida, é importante se avaliar os fatores de risco e proteção envolvidos na situação.
Considerando os dados da história atual, é correto afirmar
que
(A)

o seu estado de gravidez pode ser considerado um
fator de risco para o suicídio dado a responsabilidade inerente a essa situação.

(B)

o fato de ser jovem e casada constitui um fator de
proteção para o comportamento suicida nessa paciente.

(C)

não é possível inferir sobre fatores de risco e proteção apenas com o que foi relatado.

(D)

a interpretação deve ser realizada sistematicamente
durante a evolução do processo psicoterápico.

(D)

o gênero feminino é fator de risco para o suicídio
quando comparado ao gênero masculino.

(E)

o processo terá melhor efeito sempre que associado
ao uso de medicação antipsicótica.

(E)

a perda recente e as queixas depressivas não interferem de maneira significativa como fator de risco no
presente momento.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

22.

Os transtornos da preferência sexual ou parafilias constituem um grupo heterogêneo de transtornos sexuais caracterizados por pensamentos, fantasia ou comportamentos sexuais recorrentes envolvendo atividades ou objetos
atípicos. A abasiofilia constitui uma parafilia cujo objeto de
desejo sexual é:
(A)

vômito.

(B)

pessoa com mobilidade reduzida.

(C)

pessoa dormindo.

(D)

manequim ou estátua.

(E)

mulher grávida.

25.

_________________________________________________________

23.

(A)

ter como sintoma principal a presença de espasmos
noturnos e ausência do sono REM.

(B)

ser tratada principalmente por hipnóticos não-benzodiazepínicos para regularizar o sono não-REM e modular a fase II do sono.

(C)

ser um transtorno neurológico crônico de causa genética e ambiental, possivelmente autoimune com
disfunção da neurotransmissão das hipocreatinas do
hipotálamo lateral e com forte associação com o antígeno HLA DQB1 ∗602.

(D)

sonolência excessiva crônica, sono noturno fragmentado e pela presença de fenômenos de sono REM
como alucinações hipnagógicas, paralisia do sono e
cataplexia (perda súbita da consciência corporal).

(E)

não apresentar outras modalidades clínicas como
humor deprimido, disfunções neurocognitivas e leve
sobrepeso.

No transtorno do déficit de atenção e hiperatividade − TDAH,
(A)

os estudos recentes demonstram que o uso de psicoestimulantes como o metilfenidato e a lisdexanfetamina, pelo seu mecanismo de ação sobre receptores
dopaminérgicos, aumentam a chance de abuso e dependência à cocaína.

(B)

a única função neurocognitiva alterada é a atenção.

(C)

os sintomas de desatenção são os que melhoram
com o desenvolvimento, mantendo-se a hiperatividade e impulsividade.

(D)

(E)
6

A narcolepsia caracteriza-se por

o tratamento combinado é a forma mais eficaz de
tratamento quando se considera a complexidade dos
prejuízos apresentados, riscos de comorbidades e
comprometimento global.
a psicoterapia de escolha é psicodinâmica.

_________________________________________________________

26.

NÃO se constitui como medicamento de primeira escolha
no tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo:
(A)

fluoxetina.

(B)

sertralina.

(C)

clomipramina.

(D)

bupropiona.

(E)

escitalopram.
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27.

30.

O Transtorno de Ansiedade Generalizado − TAG apresenta como critérios diagnósticos específicos a seguinte
sequência de sintomas:
(A)

ansiedade e preocupação associada à inquietação,
tensão e fatigabilidade.

(B)

hiperexcitabilidade com hipervigilância e resposta de
sobressalto exagerada.

(C)

preocupação persistente sobre ter ataques de pânico adicionais.

(D)

ansiedade acerca de estar em locais ou situações de
onde possa ser difícil ou embaraçoso sair.

(E)

esquiva, antecipação ansiosa ou sofrimento na situação social ou de desempenho temida, interferindo na
rotina ou desempenho ocupacional.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
31.

Na terapêutica farmacológica da dependência ao álcool
(A)

(B)

(A)

surto esquizofrênico, encaminhamento ao setor de
psiquiatria.

(B)

episódio de mania psicótico, introdução do carbonato de lítio em associação à risperidona.

o dissulfiram é um inibidor reversível e específico da
enzima aldeído desidrogenase, promovendo um acúmulo de acetaldeído no organismo, causando uma série de efeitos desagradáveis quando da ingestão do
álcool.

(C)

demência de Alzheimer, inibidor da acetilcolinesterase.

(D)

síndrome de abstinência tardia ao álcool, antipsicótico em baixas doses e possibilidade de uso de benzodiazepínicos até sedação completa.

(E)

delirium, investigação do agente etiológico orgânico
e tratamento da condição médica de base, possibilidade de uso de antipsicótico em baixas doses, mas
com cautela para efeito sedativo significativo.

os estudos clínicos não têm demonstrado que topiramato apresenta qualquer evidência em reduzir o
consumo ou promover a abstinência.

(D)

o baclofen é um antagonista do receptor opioides
ainda pouco utilizado na prática clínica, mas que os
últimos estudos têm demonstrado apresentar importantes resultados na redução dos efeitos prazerosos
do álcool.

_________________________________________________________

o ondansetron é um antagonista de receptor 5-HT3
que exerce seus efeitos sobre o sistema mesolímbico-mesocortical dopaminérgico, sendo que sua eficácia tem sido demostrada em casos de dependência precoce, principalmente em pacientes com histórico de dependência química na família.

_________________________________________________________

29.

Paciente de 85 anos, sexo masculino, dá entrada no prontosocorro com início agudo (últimas 24 horas) de agitação
psicomotora, com histórico de dependência ao álcool por
30 anos, mas abstinente há 08 meses, discurso lento, incoerente e disártrico e com flutuação do nível de consciência e da orientação, além de alucinações visuais, comportamento desorganizado (retirava a roupa e queria sair de
qualquer jeito do hospital). Pelo histórico apresentado, a
principal hipótese diagnóstica e conduta terapêutica mais indicada é:

a naltrexone atua em receptores glutamatérgicos,
inibindo a ação excitatória nesse receptor, agindo
provavelmente em uma subclasse dos receptores de
glutamato (NMDA), especialmente quando há hiperatividade desses receptores.

(C)

(E)

32.

Com relação ao funcionamento dos Centros de Atenção
Psicossociais − CAPS e o trabalho em equipe multidisciplinar, é correto afirmar que:
(A)

o CAPS II está previsto para cidades com população acima de 200.000 habitantes e sua equipe mínima prevê dois psiquiatras, um enfermeiro especializado, 8 profissionais de nível superior e 8 de nível
médio.

(B)

o primeiro atendimento no CAPS será necessariamente feito por psiquiatra, visto que é necessário definir diagnóstico e gravidade do caso, definindo indicação e grade de atividades mínimas a ser desenvolvida.

(C)

o CAPS III prevê leitos para acolhimento noturno
com a finalidade de evitar internações psiquiátricas,
podendo ser utilizado nas situações de grave comprometimento psíquico ou como recurso necessário
para evitar que crises emerjam ou se aprofundem.

(D)

apenas casos referenciados poderão ser atendidos
no CAPS, uma vez que sua função primordial é o
atendimento a portadores de transtornos mentais
graves e crônicos.

(E)

não é papel fundamental a articulação com a rede,
visto que pacientes psiquiátricos terão que ser atendidos somente na estrutura do CAPS, uma vez que
a rede básica não dispõe de formação e equipe para
lidar com esses casos.

Em relação ao Club Drugs, ou também chamado drogas
de balada, é correto afirmar que:
(A)

risperidona.
quetiapina.
olanzapina.
aripiprazol.
clozapina.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

28.

Dentre os antipsicóticos atípicos ou de segunda-geração
aprovado no tratamento dos transtornos psicóticos como a
esquizofrenia, aquele que apresenta na prática clínica maiores chances de desenvolver tanto sintomas de síndrome
metabólica e quanto sintomas extrapiramidais, quando comparado aos demais, é

é formado por um grupo homogêneo de drogas muito utilizadas em festas eletrônicas e rave, cuja principal representante é a cocaína.

(B)

a dietilamida do ácido lisérgico (LSD) possui efeito
euforizante.

(C)

a gama-hidroxibutirato (GHB), também chamada de
Ecstasy líquido, tem um efeito sedativo, sendo muito
usado como droga facilitadora para o abuso sexual e
estupro.

(D)

a metanfetamina ou “bala” possui efeito estimulante.

(E)

a ketamina por ser um anestésico possui efeito sedativo.
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33.

A teoria do apego ou teoria da vinculação descreve a dinâmica de longo-termo em relacionamentos entre humanos.
Seu princípio mais importante declara que um recém-nascido precisa desenvolver um relacionamento com, pelo
menos, um cuidador primário para que seu desenvolvimento social e emocional ocorra normalmente. Essa teoria
foi descrita e defendida por
(A)

Leo Kanner.

(B)

Melanie Klein.

(C)

John Bowlby.

(D)

Anna Freud.

(E)

Donald Winnicott.

37.

38.

anancástica e paranoide.
borderline e antissocial.
esquizoide e esquizotípica.

(D)
(E)

evitativa e narcisista.
histriônica e passivo-agressiva.

(A)

presença de vômitos no quadro de BN.

Cada ramo do Direito apresenta necessidades distintas,
regras específicas e demandas particulares do perito médico. Em todos os âmbitos do Direito a atuação do psiquiatra forense se faz necessária à averiguação técnica do
estado de saúde mental de um indivíduo, que, em tendo
uma alteração psíquica que interfira na causa em questão,
receberá um enquadre diferente por parte da lei, como
agente ou paciente da ação em tela. Sendo assim, ao solicitar uma avaliação psiquiátrica, um juiz da Vara Criminal
apresenta como demanda específica que a perícia estabeleça a

(B)

comorbidade com doenças afetivas na AN.

(A)

capacidade ou incapacidade para os atos da vida civil.

(C)

alteração da menstruação somente na AN.

(B)

capacidade laborativa.

(D)

presença de traços obsessivos de personalidade
na AN.

(C)

avaliação potencial de impacto de transtornos mentais em disputas societárias.

(E)

presença de impulsividade somente na BN.

(D)

imputabilidade do réu.

(E)

capacidade ou não de um indivíduo gerir seu próprio
patrimônio.

A diferença realmente marcante entre a anorexia nervosa − AN e a bulimia nervosa − BN é a

_________________________________________________________

35.

(A)
(B)
(C)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

34.

Comportamentos violentos associados a transtornos de personalidade estão mais fortemente associados aos transtornos de personalidade do tipo

a

O tratamento de 1 escolha no transtorno bipolar, tanto na
fase de mania/hipomania como na fase de depressão, é
(A)

carbonato de lítio.

(B)

risperidona.

(C)

ácido valpróico.

(D)

lamotrigina.

(E)

carbamazepina.

_________________________________________________________

39.

Os antipsicóticos com melhor nível de evidência para uso,
em baixas doses, em quadros de irritabilidade no autismo
são:
(A)
(B)

haloperidol e clorpromazina.
quetiapina e ziprasidona.

(C)
(D)
(E)

olanzapina e clozapina.
periciazina e tioridazina.
risperidona e aripiprazol.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

36.

8

Nos problemas de comportamento ou personalidade em
pacientes epilépticos,
(A)

apenas uma pequena parcela desenvolverá traços
de transtornos de personalidade, sendo que a psicoterapia interpretativa demonstra excelentes resultados.

(B)

os principais traços de personalidade são os do
cluster A dado a gravidade da interação social e prejuízos ocupacionais.

(C)

os fatores envolvidos em sua gênese são a idade precoce das crises epilépticas, quadros graves, isolamento, superproteção familiar e estigma sofrido ou
percebido.

(D)

os comportamentos agressivos são comumente encontrados em pacientes com epilepsia do lobo temporal − ELT em até 86% dos casos.

(E)

a epilepsia de lobo parieto-occipital são as que apresentam bem mais problemas mentais.

40.

Uma senhora de 40 anos procura um psiquiatra com queixa de tristeza e angústia desde a morte de seu marido há
06 meses. Sente-se culpada, pois a relação deles sempre
foi tumultuada, com muitas separações e brigas, inclusive
com violência física de ambas as partes. A paciente já tentou suicídio em outras oportunidades. Diz ser uma pessoa
impulsiva e que não tolera ser abandonada ou desvalorizada, ficando extremamente agressiva, indo aos extremos. Diz que esse é seu jeito de ser toda a vida. Recentemente perdeu também o emprego e passa por dificuldades financeiras. Não se diverte, não sai de casa para
buscar trabalho. Usa medicações para diabetes e hipertensão. Segundo os critérios de diagnóstico multiaxial do
DSM-IV, as queixas, sintomas ou diagnósticos correspondentes aos eixos II e V são, respectivamente:
(A)

tristeza e diabetes.

(B)

sofrer com o abandono e morte do marido.

(C)

ser impulsiva e não sair de casa para buscar trabalho.

(D)

hipertensão e não se divertir.

(E)

perda do emprego e angústia.
TRT5R-An.Jud.-Med.(Psiquiatria)-P16
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41.

A distimia caracteriza-se por
(A)

45.

comprometimento da crítica devido a persistência
dos sintomas que leva o paciente a atribuí-los a sua
personalidade.

Sobre os transtornos de personalidade, é correto afirmar
que:
(A)

são um grupo de condições psiquiátricas relacionadas ao desenvolvimento.

(B)

estar presente em curso crônico e intensidade moderada a grave.

(B)

são fontes de grande sofrimento para os familiares,
mas de pouco ou nenhum sofrimento subjetivo.

(C)

afetar em torno de 10% da população geral ao longo
da vida.

(C)

(D)

presença comum de sintomas físicos.

os componentes do Modelo de 5 fatores são: neuroticismo, extraversão, conscienciosidade, cordialidade
e esquiva ao dano.

(E)

baixa incidência de episódio depressivo ao longo da
vida.

(D)

os fatores de caráter incluem: autodirecionamento,
cooperatividade, autotranscendência e persistência.

(E)

o transtorno de personalidade histriônico é caracterizado por instabilidade afetiva pervasiva, relatos de
sensação de vazio interno e marcante impulsividade.

_________________________________________________________

42.

Na etiopatogenia da depressão
(A)

os eventos adversos na infância não estão associados aumento da vulnerabilidade para transtornos ansiosos e afetivos na idade adulta.

(B)

não há dados que corroborem a hipótese das citocinas até o momento.

(C)

não se observa acometimento sistêmico celular.

(D)

a herdabilidade foi estimada entre 70 e 80%.

(E)

as alterações em serotonina e cortisol seriam consequências de um processo de estresse celular e não
a principal etiologia.

_________________________________________________________

46.

A tricotilomania
(A)

iniciada antes dos 6 anos de idade está relacionada
a maior cronicidade.

(B)

não é desencadeada por situações estressantes.

(C)

afeta apenas o couro cabeludo.

(D)

é o ato de arrancar cabelos precedido por pensamentos obsessivos.

(E)

é caracterizada por uma tensão crescente que se
alivia após arrancar os cabelos.

_________________________________________________________

43.

Sobre os estados mistos no Transtorno Afetivo Bipolar − TAB é correto afirmar que:
(A)

devido à presença de sintomas depressivos, não são
caracterizados por aumento da agitação psicomotora.

(B)

são estados complexos, de difícil diagnósticos e
pouco frequentes no curso do TAB.

(C)

Kraepelin foi um dos autores mais importantes na
conceitualização dos estados mistos como estados
transitórios entre os episódios de mania e depressão.

(D)

são mais frequentes em homens.

(E)

não possuem características fenomenológicas próprias.

_________________________________________________________

47.

Sobre o transtorno esquizofreniforme, é correto afirmar
que:
(A)

há alucinações e delírios, mas não sintomas negativos.

(B)

é semelhante a esquizofrenia, mas os sintomas duram mais de um mês e menos de seis meses.

(C)

o paciente não retorna ao funcionamento de linha de
base ao final do episódio.

(D)

não há progressão para esquizofrenia.

(E)

os pacientes respondem ao antipsicótico mais lentamente do que na esquizofrenia.

_________________________________________________________

44.

Na esquizofrenia
(A)

a idade de início apresenta um primeiro pico de incidência aos 25 anos com predominância de homens
e um segundo a partir dos 45 anos com predominância de mulheres.

_________________________________________________________

48.

No transtorno delirante,
(A)

o tipo somático é chamado de hipocondria.

(B)

em adultos pode ser observado alargamento ventricular, mas em crianças e adolescentes com este
diagnóstico não se observa esta alteração em exames de neuroimagem.

(B)

o diagnóstico é feito quando uma pessoa apresenta
delírios bizarros que não podem ser atribuídos a outros transtornos psiquiátricos.

(C)

com início na infância, os sintomas mais frequentes
são os delírios.

(C)

os pacientes constantemente têm alucinações proeminentes.

(D)

os pacientes respondedores parciais a clozapina são
chamados de refratários.

(D)

(E)

os antipsicóticos de segunda geração, devido aos
seus efeitos colaterais metabólicos, não são uma
boa opção para o tratamento.

um dos diagnósticos diferenciais a serem considerados são os delírios no início do curso de uma
doença demenciante.

(E)

os pacientes costumam apresentar evidências de
grande desintegração da personalidade.
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49.

Em relação ao rebaixamento do nível de consciência
pode-se afirmar que
(A)

no estupor, o paciente não apresenta reações de defesa.

(B)

na obnubilação, há lentidão da compreensão e dificuldade de concentração.

(C)

no estupor, não há alterações do traçado eletroencefalográfico.

(D)

na obnubilação, o paciente está claramente sonolento.

(E)

no coma, o paciente pode apenas ser despertado
por estímulo doloroso.

53.

_________________________________________________________

50.

De acordo com a resolução 1488/98 do CFM,
(A)

a Comunicação de Acidente de Trabalho deve ser
emitida pelo departamento pessoal da empresa em
que ocorreu o infortúnio.

(B)

a cópia do prontuário deve ser disponibilizada ao paciente apenas se houver solicitação judicial.

(C)

aos médicos que prestam assistência médica ao trabalhador cabe fornecer atestados e pareceres para o
afastamento do trabalho sempre que necessário.

(D)

ao perito médico de instituições previdenciárias e seguradoras não cabe orientar o periciando para tratamento quando, eventualmente, não o estiver fazendo.

(E)

o perito-médico judicial não precisa avisar a empresa com antecedência caso necessite vistoriá-la.

Nas alterações da sensopercepção,
(A)

alucinações liliputianas são visões de inúmeros pontos pequenos e brilhantes.

(B)

a ilusão nem sempre tem um objeto externo real.

(C)

as alucinações musicais são raras e ocorrem com
mais frequência em crianças.

(D)

as ilusões podem acontecer nos estados de rebaixamento de nível de consciência e nos estados de fadiga grave.

(A)

o médico deve sempre redigir o atestado em papel
timbrado de receituário próprio ou de instituições.

(E)

a pseudoalucinação é o fenômeno pelo qual o paciente percebe a alucinação como estranha a sua
pessoa.

(B)

o parecer médico-legal também é chamado de laudo
extrapericial.

(C)

o atestado deve necessariamente conter o diagnóstico.

(D)

as notificações são comunicações facultativas às autoridades competentes de um fato médico sobre moléstias infectocontagiosas e doenças do trabalho.

(E)

o atestado pode ser usado como laudo de perícia
médica.

_________________________________________________________

54.

Quanto aos documentos médico-legais,

_________________________________________________________

51.

Em relação as alterações do pensamento, é correto afirmar que:
(A)

a fuga de ideias é uma alteração secundária à aceleração do pensamento.

(B)

a dissociação do pensamento é muito comum nas
síndromes maníacas.

(C)

na desagregação, o pensamento sai do seu curso
normal, retornando às vezes ao seu curso original.

(D)

na circunstancialidade o paciente nunca chega ao
ponto central, ao objetivo final.

(E)

na tangencialidade o paciente, eventualmente, alcança o objetivo de seu raciocínio.

_________________________________________________________

55.

De acordo com o Código de Ética Médica, é vedado ao
médico
(A)

apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe quando as julgar indignas do exercício da profissão.

_________________________________________________________

52.
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Nos documentos relacionados à perícia psiquiátrica,
(A)

não são utilizados elementos colhidos nos autos do
processo, sendo a perícia baseada apenas na
anamnese e exame psíquico.

(B)

recusar-se a realizar atos médicos contrários a sua
consciência, se forem permitidos por lei.

(B)

o laudo pericial denomina-se parecer quando é ditado aos escrivães.

(C)

decidir em qualquer circunstância o tempo a ser dedicado ao paciente.

(C)

o laudo pericial é o registro escrito e fiel de todos os
elementos de interesse médico-legal observados
pelo assistente técnico.

(D)

afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo
temporariamente, sem deixar outro médico encarregado do atendimento de seus pacientes internados
ou em estados graves.

(E)

renunciar ao atendimento de um paciente mesmo
comunicando-o previamente e assegurando-se da
continuidade dos cuidados.

(D)

o diagnóstico deve ser dado de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais.

(E)

as respostas aos quesitos devem ser claras e concisas.
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56.

57.

58.

59.

60.

Na história da psiquiatria,
(A)

atualmente a eletroconvulsoterapia é utilizada apenas no tratamento de quadros catatônicos.

(B)

Karl Jaspers descreveu os sintomas de primeira ordem da esquizofrenia.

(C)

Eugen Bleuler, psiquiatra alemão, escreveu em 1913 o livro Psicopatologia Geral.

(D)

dentre os dissidentes da teoria freudiana estão Anna Freud, Melanie Klein e W.R. Bion.

(E)

o trabalho nosográfico efetuado por Kraepelin deu origem à segunda revolução psiquiátrica.

O diagnóstico em psiquiatria
(A)

estabelece a causalidade do quadro apresentado pelo paciente.

(B)

ainda aguarda descobertas importantes para confirmar a validade das entidades nosológicas descritas.

(C)

denomina os sintomas sem considerar sua etiologia, na abordagem essencialista.

(D)

caracteriza-se por alta estabilidade.

(E)

utiliza-se de classificação hierárquica, da Associação psiquiátrica americana.

Sobre epidemiologia psiquiátrica, é correto afirmar:
(A)

O risco absoluto é conhecido também como razão de riscos.

(B)

Os princípios epidemiológicos aplicáveis a outros ramos médicos não são aplicáveis à psiquiatria.

(C)

Incidência de uma doença é a proporção de uma população que era caso em um ponto do tempo.

(D)

A análise epidemiologia permite testar hipóteses sobre os fatores postulados que exerceriam efeito na gênese ou na evolução do transtorno.

(E)

Os estudos transversais são os mais utilizados para testar hipóteses etiológicas.

Sobre o tratamento dos transtornos de personalidade, é correto afirmar que:
(A)

O tratamento medicamentoso deve ser usado apenas em casos de risco de suicídio.

(B)

Os indivíduos com transtorno de personalidade borderline não possuem indicação de psicoterapia individual.

(C)

Em casos de personalidade borderline, os estabilizadores do humor têm eficácia no controle da impulsividade.

(D)

A internação hospitalar é contraindicada por reforçar características disfuncionais.

(E)

Os indivíduos com transtorno de personalidade esquizoide raramente procuram tratamento.

De acordo com o Título II, da Saúde, do Decreto 3048/99, a organização da saúde obedecerá, dentre outros, ao seguinte princípio
e diretriz:
(A)

Acesso universal e igualitário.

(B)

Centralização.

(C)

Atendimento integral, com prioridade para atividades terapêuticas.

(D)

Impossibilidade de participação da iniciativa privada na assistência a saúde.

(E)

Participação da comunidade na realização de atividades preventivas.
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DISCURSIVA-REDAÇÃO
Atenção:
−
−
−
−

Deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas.
Conforme Edital do Concurso, será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva-Redação que for assinada, na folha de respostas definitiva, fora do
campo de assinatura do candidato, apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato.
NÃO é necessária a colocação de Título na Prova Discursiva-Redação.
Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova Discursiva-Redação.

Para Roberto Mangabeira Unger, o Brasil “fervilha de energia humana”, mas é um país “no qual a maioria não tem
como transformar essa energia em ação fecunda”.
(Folha de São Paulo. Opinião. 09/05/2013)

Algumas das propostas de superação desse impasse, sob a óptica de Unger, incluem:
“Seguir rumo a um modelo de desenvolvimento que assegure a primazia dos interesses do trabalho e da produção.
Fazer, portanto, com que a democratização de oportunidades para trabalhar e produzir seja o próprio motor do crescimento
econômico.”
(Adaptado de: law. harvard. edu/unger)

Considerando o que está transcrito acima, redija um texto dissertativo-argumentativo, posicionando-se a respeito do
seguinte tema:
Crescimento econômico, trabalho e aprofundamento do ideário democrático.
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