• Nas questões de 1 a 80, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.
• Nas questões que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que
não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Texto para as questões 1 e 2
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QUESTÃO 2

Falei de esquisitices. Aqui está uma, que prova ao
mesmo tempo a capacidade política deste povo e a grande
observação dos seus legisladores. Refiro-me ao processo
eleitoral. Assisti a uma eleição que aqui se fez em fins de
novembro. Como em toda a parte, este povo andou em busca
da verdade eleitoral. Reformou muito e sempre; esbarrava-se,
porém, diante de vícios e paixões, que as leis não podem
eliminar. Vários processos foram experimentados, todos
deixados ao cabo de alguns anos. É curioso que alguns deles
coincidissem com os nossos de um e de outro mundo. Os
males não eram gerais, mas eram grandes. Havia eleições
boas e pacíficas, mas a violência, a corrupção e a fraude
inutilizavam em algumas partes as leis e os esforços leais dos
governos. Votos vendidos, votos inventados, votos destruídos,
era difícil alcançar que todas as eleições fossem puras e
seguras. Para a violência havia aqui uma classe de homens,
felizmente extinta, a que chamam pela língua do país,
kapangas ou kapengas. Eram esbirros particulares,
assalariados para amedrontar os eleitores e, quando fosse
preciso, quebrar as urnas e as cabeças. Às vezes quebravam
só as cabeças e metiam nas urnas maços de cédulas. Estas
cédulas eram depois apuradas com as outras, pela razão
especiosa de que mais valia atribuir a um candidato algum
pequeno saldo de votos que tirar-lhe os que deveras lhe foram
dados pela vontade soberana do país. A corrupção era menor
que a fraude; mas a fraude tinha todas as formas. Enfim,
muitos eleitores, tomados de susto ou de descrença, não
acudiam às urnas.
Machado de Assis. A semana. Obra completa, v. III.
Rio de Janeiro: Aguilar, 1973, p. 757.

QUESTÃO 1

Em relação ao texto, assinale a opção incorreta.
A Após o termo “uma” (R.1), subentende-se a elipse da palavra
esquisitice.
B Caso a expressão “aqui se fez” (R.4) seja substituída por aqui
foi feita, prejudica-se a correção gramatical do período.
C Em “esbarrava-se” (R.6), o termo “se” indica indeterminação
do sujeito.
D O emprego da vírgula após “paixões” (R.7) justifica-se porque
a oração subseqüente é explicativa.

De acordo com o texto, julgue os itens a seguir.
A reiteração da palavra “votos” (R.14) confere ênfase à idéia
apresentada no período.
II Pelos sentidos do texto, conclui-se que a palavra “esbirros”
(R.18) está sendo empregada com o mesmo significado que
tem atualmente a palavra capanga.
III A expressão “lhe foram dados” (R.24-25) pode, sem prejuízo
para a correção gramatical do período, ser substituída por
foram dados a ele.
IV A palavra “corrupção” (R.25) está sendo empregada como
sinônima de “fraude” (R.26).
I

A quantidade de itens certos é igual a
A 1.

B 2.

C 3.

D 4.

QUESTÃO 3

Assinale a opção que apresenta erro de pontuação.
A Pela primeira vez, a população de Belo Horizonte vai poder
escolher, por meio da Internet, as obras que serão executadas
na cidade. Disponível no período de 1.º a 30 de novembro, a
nova modalidade, conhecida por Orçamento Participativo
Digital, tem parceria entre a Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte (PBH) e o Tribunal Regional Eleitoral de Minas
Gerais (TRE-MG).
B O novo sistema baseia-se em dados fornecidos pelo TRE-MG
à PBH (quantitativo de eleitores, número do título de eleitor
etc.), e foi solicitado pelo prefeito de BH, Fernando Pimentel,
há cerca de seis meses, ao então presidente da instituição,
Armando Pinheiro Lago.
C O voto via Internet será permitido apenas para aqueles com
domicílio eleitoral na capital (aproximadamente 1,7 milhão de
pessoas), que poderão decidir pelo conjunto de nove obras
(quatro em cada regional) que serão feitas no município em
um prazo máximo de dois anos.
D Para votar, o cidadão deve entrar no sítio da PBH. Quem não
tiver acesso à Internet em casa pode ir até um dos 175 postos
públicos montados, pela PBH onde haverá monitores para
ajudar aqueles que não estão acostumados a lidar com
computador.
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QUESTÃO 4

QUESTÃO 5

O diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Athayde
Fontoura Filho, reafirmou que a urna eletrônica apresenta risco zero de
fraude e que a segurança pode ser aferida por meio da votação paralela,
realizada no dia da eleição, concomitantemente ao pleito oficial.
Assinale a opção que não representa continuação coesa e coerente para
o trecho acima.
A Porquanto, no período entre o primeiro e o segundo turno das
eleições, o TSE tradicionalmente aproveita para verificar e corrigir
as urnas de locais em que foram verificados problemas.
B Athayde Fontoura destacou que, nos estados em que a eleição for
só para presidente da República, o tempo de votação deverá ser de
apenas 10 segundos. Nos estados onde houver eleição também para
governador, o TSE estima que cada pessoa leve, em média, 20
segundos para votar.
C Também lembrou a estimativa de que 90% dos votos de todo o país
para presidente da República estarão totalizados até às 22 h de
domingo. Segundo o diretor, até a meia-noite do mesmo dia, 99%
dos votos devem estar totalizados.
D O diretor-geral informou ainda que seis estados pediram ao TSE
tropas federais para garantir a segurança do segundo turno das
eleições. De acordo com ele, no total, 120 municípios do
Amazonas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Tocantins e Pará
receberão reforço na segurança.
Opções adaptadas. Internet: <www.tse.gov.br>.

Texto para as questões 5 e 6

Em relação ao texto, assinale a opção correta.
A Considerando-se o gênero textual, é correto afirmar que
o emprego de “você”, no decorrer do texto, indica um
interlocutor único.
B Na linha 3, a substituição do sinal de dois-pontos por
ponto final e o emprego de inicial maiúscula em “além”
provocam truncamento sintático, o que prejudica a
coerência do texto.
C A expressão “nessa área” (R.6) retoma a idéia implícita,
no parágrafo, de processo eleitoral.
D A substituição da expressão “serão definidos” (R.7) por
definir-se-ão garante a correção gramatical do período.
QUESTÃO 6

Assinale a opção em que a substituição sugerida prejudica
a correção gramatical do texto.
A
B
C
D

“lhe diz respeito” (R.10) por diz respeito a você
“se aperfeiçoa” (R.10) por é aperfeiçoado
“no exercício do” (R.13) por ao exercitarem o
“serão” (R.14) por vão ser

QUESTÃO 7

Caro eleitor,
1
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22
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28

Nos últimos meses, a campanha política mobilizou
vivamente os brasileiros. No primeiro turno, foram alcançadas
marcas extraordinárias: além do alto índice de comparecimento às
urnas e de uma irrepreensível votação, em que tudo aconteceu de
forma tranqüila e organizada, a apuração dos resultados foi rápida
e segura, o que coloca o Brasil como modelo nessa área.
Amanhã serão definidos os nomes do presidente da
República e dos governadores de alguns estados. O país, mais do
que nunca, conta com você.
Democracia é algo que lhe diz respeito e que se aperfeiçoa
no dia-a-dia. É como uma construção bem-preparada, erguida sobre
fortes alicerces. Esses alicerces são exatamente os votos de todos
os cidadãos. Quanto mais fiel você for no exercício do direito de
definir os representantes, mais sólidas serão as bases da nossa
democracia. Por isso, é essencial que você valorize essa escolha,
elegendo, de modo consciente, o candidato que julgar com mais
condições para conduzir os destinos do país e de seu estado.
Você estará determinando o Brasil que teremos nos
próximos quatro anos. Estará definindo o amanhã, o seu próprio
bem-estar e de sua família, o crescimento geral, a melhoria do
emprego, da habitação, da saúde e segurança públicas, do
transporte, o preço dos alimentos. O momento é decisivo e em suas
mãos — entenda bem, em suas mãos — está depositada a confiança
em dias felizes.
Compareça, participe. Não se omita, não transfira a outros
uma escolha que é sua. Pense e vote com a firmeza de quem sabe
o que está fazendo, com a responsabilidade de quem realmente
compreende a importância de sua atitude para o progresso da nação
brasileira. Esta é a melhor contribuição que você poderá dar a sua
Pátria.
Ministro Marco Aurélio de Mello. Pronunciamento
oficial. Internet: <www.tse.gov.br> (com adaptações).

A ética é o dia-a-dia de uma sociedade. Sociedades
não existem no abstrato: elas precisam de alguma espécie de
cimento que mantenha as suas peças bem-ajustadas e
sólidas. Antigamente, esse cimento era fornecido pelos
valores religiosos. Uma das diferenças entre o Ocidente
moderno e os países islâmicos é que lá o cimento continua
a ser religioso; enquanto aqui, chegou-se à conclusão de que
era melhor laicizar a política, deixando as crenças para a
consciência ou a convicção de cada um.
E assim, o que nos mantém unidos em torno deste ou
daquele projeto político é a idéia — concreta ou difusa —
de uma ética; de um tipo de comportamento que preste
homenagem a certos princípios. Esses princípios poderiam
ser resumidos em um só: o da coisa pública.
O Globo, 30/11/2006, p. 6 (com adaptações).

Em relação às idéias do texto acima, assinale a opção
correta.
A O cimento que mantém a sociedade ocidental
bem-ajustada e sólida são os valores religiosos.
B Os países islâmicos laicizaram a política em busca de
um princípio ético.
C O princípio da coisa pública resume os princípios a que
uma ética que embasa um projeto político presta
homenagem.
D Os países islâmicos relegam as crenças à consciência ou
à convicção de cada um.
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QUESTÃO 8

QUESTÃO 10

O terreno da ética é o próprio chão onde estão
fincadas as bases de uma sociedade. Essa construção é feita
todos os dias. Há algo de imaterial em todos os edifícios
políticos. Eles não estão aí por obra divina. Precisam ser
reforçados permanentemente, por meio de atos
significativos em que as pessoas reconheçam o interesse
público. É isso que mantém a ordem pública, e não somente,
nem, sobretudo, a força policial. Se as pessoas deixam de
acreditar em uma ética subjacente ao dia-a-dia em um
código de conduta que rege a ação dos políticos, pode-se
prever que todo o edifício da sociedade estará ameaçado.
O Globo, 30/11/2006, p. 6 (com adaptações).

Acerca das relações lógico-sintáticas textuais, as opções
seguintes apresentam propostas de associação, mediante o
emprego de conjunção, entre períodos sintáticos do texto
acima. Assinale a opção que apresenta proposta de
associação incorreta.
período

conjunção

período

A

primeiro

e

B

terceiro

entretanto

quarto

C

quarto

conquanto

quinto

D

quinto

já que

sexto

segundo

QUESTÃO 9

Assinale a opção que apresenta fragmento de texto
gramaticalmente correto.
A O presidente do TSE, Marco Aurélio de Mello, atribuiu
ao “aprimoramento” do processo eleitoral eletrônico a
velocidade da totalização dos votos. Nesta última
eleição, o TSE bateu o recorde histórico, alcançando a
totalização de 90% dos votos às 19 h. Às 21 h 15 min,
já haviam sido apuradas 99% das urnas.
B “Estamos num caminho certo, no caminho que consagra
o sistema que preserva, acima de tudo, a vontade do
eleitor”, destacou. O presidente lembrou de que a
expectativa inicial era de chegar ao patamar de 90% dos
votos totalizados em todo o país às 22 horas, mas o
índice foi alcançado às 19 h 30 min.
C O presidente do TSE avaliou que o sistema de votação
brasileiro é “satisfatório”, tendo sido preservado a
vontade do eleitor. Marco Aurélio ponderou que, diante
da agilidade na apuração dos votos, a antecipação do
resultado final em todo o país não é o mais importante
no momento.
D Ao responder uma questão sobre os resultados
apontados na apuração do segundo turno presidencial,
o ministro Marco Aurélio considerou que, “sem dúvida
alguma, a diferença maior de votos resulta por
legitimidade para o candidato eleito”. O ministro Marco
Aurélio congratulou aos eleitores brasileiros que, mais
uma vez, compareceram às urnas para exercer “esse
direito inerente à cidadania, que é o direito de escolher
os representantes”.
Opções adaptadas. Internet: <www.tse.gov.br>.
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Um fator a ser revisto no MERCOSUL é o foco: não adianta
debater uma agenda mirabolante, com 40 ou 50 temas. É preciso
focar as ações de modo pragmático, com as seguintes prioridades:
concluir a união aduaneira; eliminar barreiras jurídicas e
monetárias; facilitar os negócios entre as empresas dos paísesmembros e obter financiamentos em nome do bloco no Banco
Mundial, para ampliar a infra-estrutura regional, o que até agora
sequer foi pleiteado. As questões alfandegária e fitossanitária
devem ser harmonizadas o mais rapidamente possível, pois não
haverá bloco econômico viável enquanto houver entrave no
intercâmbio entre os Estados-membros. Finalmente, é preciso
considerar que, no mundo globalizado, as relações externas afetam
o cotidiano das empresas e das pessoas. O atual impasse no
MERCOSUL só será superado se os empresários se organizarem na
defesa de seus interesses e direitos, por meio da informação e da
mobilização da sociedade sobre as implicações internas das
decisões tomadas em fóruns internacionais.
Abram Szajman. O Globo, 26/11/2006 (com adaptações).

Em relação ao texto acima, assinale a opção correta.
A Na linha 1, a substituição do sinal de dois-pontos por ponto final,
com a modificação de inicial minúscula para maiúscula na palavra
“não”, prejudica a correção gramatical do texto.
B O emprego de sinal de ponto-e-vírgula (R.4-5) justifica-se por isolar
elementos de uma enumeração.
C Na linha 7, o termo “o que” retoma o antecedente “ampliar a infraestrutura regional”.
D O vocábulo “se” (R.14) exerce a mesma função sintática em ambas
as ocorrências.
Texto para as questões 11 e 12

A figura acima mostra uma janela do Windows Explorer, executado em
um computador que usa o Windows XP como sistema operacional.
QUESTÃO 11

Com relação à figura, ao Windows Explorer e ao Windows XP,
assinale a opção correta.
A Ao se clicar o símbolo
, imediatamente à esquerda do ícone
, abre-se uma janela cuja função é a de
formatar o disquete.
B Ao final da seguinte seqüência de ações, o ícone
estará selecionado: clicar o ícone
; clicar
.
C Ao se clicar o ícone
e, em seguida, clicar ,
à esquerda de
, a pasta Documentos Antigos será apagada.
D Ao se clicar o ícone
e, em seguida, se clicar o menu
, será exibida uma lista de opções, incluindo a opção Abrir,
que permite abrir o arquivo Dados Eleição.
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 14

Ainda com relação à janela do Windows Explorer, assinale a opção que
contém um procedimento que permite mover o arquivo
para
dentro da pasta
.
A Aplicar um clique duplo no ícone
, o que faz surgir uma
lista com diversos comandos; na lista de comandos, clicar Copiar;
abrir, de alguma forma, a pasta
; pressionar

§ X

simultaneamente as teclas
e
.
B Com o botão direito do mouse, clicar o ícone
; na lista de
opções que surge, clicar Recortar; aplicar um duplo clique na pasta
; clicar o menu
e, na lista que surge em
decorrência dessa ação, clicar Colar.
C Com o botão direito do mouse, clicar o ícone
; na lista de
opções que surge, clicar Recortar; aplicar um clique simples na pasta
; clicar o menu
e, na lista que surge em
decorrência dessa ação, clicar Colar.
D Com o botão direito do mouse, clicar o ícone
; na lista de
opções que surge, clicar Recortar; aplicar um duplo clique na pasta
; clicar o menu
e, na lista que surge em
decorrência dessa ação, clicar Copiar.

Ainda com relação à figura e ao Word 2002, assinale a
opção correta.
A Ao se aplicar um duplo clique em qualquer local do
texto, o Assistente do Office é acionado
automaticamente, o que permite a busca de respostas
sobre dúvidas a respeito de funcionalidades do Word
2002.
B Para se abrir uma janela do PowerPoint, é suficiente
clicar o botão
.
C Considerando que a palavra “Daniel”, no título, esteja
selecionada, ao se clicar o menu
e, depois, a
opção Copiar, essa palavra será copiada para a área de
transferência.
D Ao se clicar o ícone
, no canto superior esquerdo
da janela, a janela será minimizada.
QUESTÃO 15

Ainda com relação à figura e ao Word 2002, assinale a
opção correta.
A Considerando

Texto para as questões de 13 a 15

que

a

palavra

“Daniel”

esteja

selecionada, caso se clique o botão
, todo o
parágrafo iniciado em “Daniel é um dos” será
circundado com uma borda retangular.
B É correto concluir, pela análise da figura mostrada,
que a palavra “Nabucodonosor” foi sublinhada pelo
usuário por meio do botão

.

C A ferramenta
permite definir a cor da fonte
usada em um texto selecionado.
D Como o botão
está exibido, no canto superior
direito da janela, é correto afirmar que a mesma está
maximizada.
Texto para as questões 16 e 17

A figura acima mostra uma janela do Word 2002, executado em um
computador que usa o Windows XP como sistema operacional.
QUESTÃO 13

Com relação à figura e ao Word 2002, assinale a opção correta.
A Considerando que a palavra “Daniel” esteja selecionada, caso se

O

pressione a tecla
, a letra “o” aparecerá à esquerda da palavra
“Daniel”, que será, então, afastada um espaço para a direita.
B Para centralizar o título — “Daniel” —, é suficiente clicá-lo e, em
seguida, clicar
será desfeita.

. Ao se clicar, em seguida, o botão

, essa ação

C Ao se clicar o botão
, é aberta uma outra janela, mostrando o
conteúdo da área de transferência do Windows XP.
D Para se esconder a barra de ferramentas padrão, é suficiente clicar o
botão

, à direita dessa barra.

A figura acima mostra uma janela do Excel 2002,
executado em um computador que usa como sistema
operacional o Windows XP.
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QUESTÃO 16

QUESTÃO 18

Com relação à figura e ao Excel 2002, assinale a opção correta.
A Ao se clicar o menu

, é exibida uma lista de opções,

sendo que algumas permitem alterar a largura da coluna ou a
altura da linha em que está contida a célula selecionada.
B Ao se clicar o botão

, todas as células da planilha

assumirão a cor atualmente associada a esse botão.
C Ao se clicar o botão
Assistente de gráfico,

, é aberta a caixa de diálogo

que auxilia o usuário na elaboração de

gráficos com os dados da planilha.
D Ao se clicar a célula B2 e se clicar o botão

, o conteúdo da

célula B2 será exibido como 63,00%.
QUESTÃO 17

Ainda com relação à figura e ao Excel 2002, assinale a opção que
apresenta a descrição correta de uma forma de aplicar negrito às
células B1, C1, A4 e A5.
A Clicar a célula B1; pressionar e manter pressionada a tecla

§, e clicar a célula C1, liberando então a tecla §;
clicar

; clicar

; com o ponteiro do mouse posicionado

no centro da célula A4, pressionar e manter pressionado o
botão esquerdo do mouse; mover o mouse de forma a
posicionar seu ponteiro no centro da célula A5, liberando
então o botão esquerdo do mouse.
B Clicar a célula B1; clicar a célula B2; pressionar

¨ e N; clicar a célula A4;
pressionar e manter pressionada a tecla §, clicando então
simultaneamente as teclas

a célula A5; clicar

.

C Aplicar um duplo clique na célula B1 e outro duplo clique na
célula C1; pressionar simultaneamente as teclas

¨ e N;

selecionar as células A4 e A5; pressionar simultaneamente as
teclas

¨ e N.

D Clicar a célula B1; clicar

; clicar a célula C1; pressionar

¨ e N; clicar a célula A4;
pressionar e manter pressionada a tecla ¨ e clicar A5,
liberando então a tecla ¨; clicar
.
simultaneamente as células

A figura acima mostra uma janela do PowerPoint 2002, com um
slide de uma apresentação. Com relação a essa janela e ao
PowerPoint 2002, assinale a opção correta.
A Para se fazer que o slide seja exibido de forma que ocupe toda
a tela do monitor de vídeo, é suficiente clicar o botão
.
B Ao se clicar o gráfico mostrado na figura e se alterar o
número 18, em
, para 9, o gráfico será exibido com
metade do tamanho.
C As funcionalidades do botão
permitem alterar o
design do slide, por meio da seleção de modelos de design.
D Para se aplicar itálico ao título do slide mostrado na figura, é
suficiente selecionar esse título e clicar

.

QUESTÃO 19

A respeito da Internet e de conceitos a ela relacionados, assinale
a opção correta.
A A linguagem html é útil na elaboração de páginas da Web que
contenham figuras. Entretanto, essa linguagem não permite a
elaboração de páginas que contenham apenas texto e
hyperlinks.
B O TCP/IP é usado em redes do tipo Ethernet, mas não tem
função relevante na comunicação realizada por meio da www.
C Uma característica da www é a absoluta segurança e
privacidade. Como todas as informações que circulam na
Web são fortemente criptografadas, não existe o risco de
interceptação ou uso indevido de informações transmitidas
por computadores a ela conectados.
D As funcionalidades do FTP podem ser úteis na transferência
de arquivos entre dois computadores conectados à Internet.
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QUESTÃO 20

QUESTÃO 23

Na qualidade de advogado, Walter foi ministro do TSE no
período de 5/3/1995 a 5/2/1999 e também no período
compreendido entre 7/7/2002 e 6/7/2006. Quanto aos dois
períodos em que Walter foi membro do TSE, assinale a opção
correta.

A figura acima mostra uma janela do Internet Explorer 6, com
uma página da Web em exibição. Com relação a essa janela,
assinale a opção correta.
A A página web em exibição é um website cuja principal
aplicação é permitir o envio de mensagens de correio
eletrônico.
B Considerando que a palavra
seja um hyperlink,
então, ao se clicar essa palavra, será aberto o aplicativo Paint,
do Windows XP, que permite a elaboração de desenhos e a
edição de imagens.
C Ao se clicar o botão
, é aberta uma janela cuja principal
função é permitir a configuração das opções de segurança do
Internet Explorer 6.
D Ao se clicar o menu
, será exibida uma lista de
opções, incluindo uma denominada Opções da Internet, que
permite configurar diversos parâmetros que controlam o
funcionamento do Internet Explorer 6.
QUESTÃO 21

Considere a seguinte assertiva: o Supremo Tribunal Federal (STF)
elegeu, em votação aberta e nominal, entre seus componentes, três
juízes para comporem o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Essa
assertiva é errada porque
A apenas o presidente do TSE é integrante do STF.
B os membros do STF que fazem parte do TSE são eleitos pelo
Conselho Nacional da Magistratura.
C os membros do STF que fazem parte do TSE são eleitos em
votação secreta.
D os membros do STF que fazem parte do TSE não são eleitos,
mas escolhidos pelo presidente da República.
QUESTÃO 22

Recentemente, os jornais noticiaram o falecimento do
jurista Rui, que, desde a promulgação da atual Constituição da
República, foi o único brasileiro a ter ocupado cargos de
presidente, vice-presidente e de corregedor do TSE.
Para que essa notícia hipotética fosse verdadeira, seria necessário
que Rui tivesse sido
A ministro do STF e também ministro do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
B presidente do STF.
C indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para
ocupar no TSE vaga destinada a advogados.
D membro do Ministério Público Eleitoral.

A Houve irregularidade nos dois períodos, pois é vedado a
qualquer membro do TSE permanecer na Corte por mais de
dois anos consecutivos.
B Houve irregularidade no segundo período, pois é vedado a
qualquer membro permanecer no TSE por mais de
quatro anos.
C Houve irregularidade no segundo período, porque Walter
não poderia ter sido reconduzido ao TSE antes de 2003.
D As informações não indicam irregularidade.
QUESTÃO 24

Considerando que Augusto atualmente seja juiz do Tribunal
Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), é correto inferir que
ele não é
A
B
C
D

integrante de tribunal regional federal.
juiz de direito do estado de São Paulo.
membro do Ministério Público.
advogado regularmente inscrito na OAB.

QUESTÃO 25

O TSE, em decisão tomada por maioria absoluta, indeferiu um
mandado de segurança impetrado contra ato do presidente do
TRE-PE. Nesse caso, com base na Constituição da República, a
decisão do TSE é recorrível, pois
A as decisões do TSE são recorríveis, exceto quando tomadas
por maioria qualificada de dois terços.
B as decisões do TSE são recorríveis, exceto quando unânimes.
C são recorríveis as decisões do TSE que indefiram recursos.
D cabe recurso da denegação de mandado de segurança pelo
TSE.
QUESTÃO 26

Considere a seguinte afirmação: diversamente da aposentadoria,
o falecimento de servidor ocupante de cargo comissionado
acarreta vacância do cargo público que ele ocupava. Essa
afirmação é
A correta.
B incorreta, porque a aposentadoria acarreta vacância do cargo.
C incorreta, porque o falecimento do servidor não gera vacância
do cargo.
D incorreta, porque não ocorre vacância de cargo público
comissionado.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 27

Beatriz ocupa cargo de provimento efetivo lotado na sede
do TRE-BA. Seu marido foi nomeado para cargo de provimento
efetivo no TRE-MT, razão por que Beatriz solicitou à
administração do TRE-BA sua remoção para cargo idêntico no
TRE-MT.
Nessa situação hipotética, a solicitação da servidora
A deve ser indeferida, pois só há previsão legal de remoção de
ofício.
B deve ser indeferida, pois é descabida a remoção de servidores
de um TRE para outro.
C deve ser deferida, independentemente de haver interesse da
administração na remoção de Beatriz.
D pode ser deferida, desde que haja interesse da administração.
QUESTÃO 28

Arnaldo tomou posse, mediante ato de um procurador
constituído especificamente para essa finalidade, em cargo de
analista judiciário do TSE. Porém, passado um mês da nomeação,
ele não se apresentou para entrar em exercício, por ter desistido
de ingressar no serviço público.
Diante dessa situação hipotética, assinale a opção correta.
A Arnaldo deve ser demitido por abandono de cargo.
B Arnaldo deve ser exonerado de ofício.
C A nomeação de Arnaldo deve ser anulada, por decurso de
prazo.
D A posse de Arnaldo é inválida, pois a lei veda expressamente
a posse mediante procuração.

QUESTÃO 31

Julgue os itens subseqüentes, relativos ao equilíbrio ácido-básico.

I

A acidose representa uma alteração patológica caracterizada
pelo excesso de ácido ou pela falta de base que tende a causar
redução do pH no sangue arterial (acidemia).

II O balanço ácido-básico depende essencialmente do adequado
funcionamento dos rins (para excreção de ácidos fixos) e dos
pulmões (para eliminação do dióxido de carbono).
III Reserva alcalina e excesso de bases (base excess) são
sinônimos e representam a quantidade total de CO2 de uma
amostra de plasma, separada anaerobicamente, após seu
equilíbrio com 40 mmHg de PCO2.
IV A diferença de ânions (anion gap) representa a quantidade
total de ânions rotineiramente medidos no sangue (cloretos
[CR!] e bicarbonato [HCO3!]).

Estão certos apenas os itens

QUESTÃO 29

Considere a seguinte assertiva: a nomeação é uma forma de
provimento inaplicável a cargos públicos comissionados, pois a
investidura nesses cargos independe da aprovação em concurso
público. Esta assertiva é
A correta.
B errada, pois nomeação não é uma forma de provimento, mas
um tipo específico de investidura.
C errada, pois o provimento de cargos comissionados é
tipicamente feito mediante nomeação.
D errada, pois a investidura em qualquer cargo público depende
de prévia aprovação em concurso.

A I e II.
B I e III.
C II e IV.
D III e IV.
QUESTÃO 32

Considere que um paciente apresente cãibras e tetania de
extremidades, laringoespasmo com estridor laríngeo e os sinais

QUESTÃO 30

Adalberto foi condenado administrativamente a pena de
demissão, pela prática de corrupção. Um ano depois, ele foi
absolvido, por falta de provas, no processo penal em que era
acusado da prática do ato de corrupção que originou seu
desligamento do serviço público. Nessa situação,
A Adalberto deve ser reinvestido no seu cargo original, mediante
reintegração.
B Adalberto deve ser reinvestido no seu cargo original, mediante
recondução.
C a demissão deve ser anulada, de ofício, pela autoridade
competente.
D a absolvição penal de Adalberto, por falta de provas, não
invalida sua demissão.

de Chvostek e Trousseau e que o resultado de seu
eletrocardiograma apresente prolongamento do intervalo QT.
Nessa situação o distúrbio eletrolítico mais provavelmente
associado à condição do paciente é a

A hiponatremia.
B hipopotassemia.
C hipocalcemia.
D hipofosfatemia.
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QUESTÃO 33

Os exames laboratoriais de uma paciente com quadro
clínico de insuficiência cardíaca congestiva (esquerda e direita)

QUESTÃO 35

O tratamento antimicrobiano específico mais recomendado no
caso descrito no texto é

descompensada — classe funcional IV segundo a New York Heart
Association e estágio D segundo a American Heart Association
—, causada por uma miocardiopatia dilatada alcoólica com grave
disfunção sistólica biventricular, apresentam um valor de sódio
sérico igual a 126 mEq/L.

A
B
C
D

sulfametoxal-trimetropim.
antimonial pentavalente (glucantime).
ivermectina.
anfotericina B.

QUESTÃO 36

Considerando essa situação hipotética e que os valores normais de
sódio sérico variam de 135 mEq/L a 145 mEq/L, assinale a opção
correta em relação à alteração eletrolítica apresentada pela
paciente.
A Provavelmente, a hiponatremia apresentada pela paciente é do
tipo hipotônica e euvolêmica.
B O uso de diuréticos, especialmente os de alça, está
absolutamente contra-indicado à paciente, pois essas
medicações causam significativo balanço negativo do sódio
corporal total, agravando o desequilíbrio eletrolítico.
C Deve-se indicar à paciente restrição da ingestão hídrica para
cerca de 1 a 2 litros de água por dia.
D A paciente deve receber doses maciças de solução salina
hipertônica (cloreto de sódio a 3%) infundida rapidamente
para se evitar a mielinólise pontina cerebral decorrente da
hiponatremia prolongada.

A incidência da dengue, uma doença de notificação compulsória
no Brasil, aumenta nos períodos chuvosos. Acerca dessa doença,
assinale a opção correta.
A A doença é transmitida por meio da picada de insetos
flebotomíneos do gênero Lutzomya.
B Uma complicação temida nessa afecção é o choque
circulatório, cujo principal mecanismo é o aumento da
permeabilidade capilar.
C O teste de intradermorreação de Montenegro, quando
positivo, confirma o diagnóstico de dengue.
D O ácido acetilsalicílico, por inibir a ciclooxigenase e, assim,
atuar como antiinflamatório, é recomendado para se prevenir
a forma hemorrágica dessa moléstia.
QUESTÃO 37

Pacientes com glomerulopatia membranosa que se expressa por
síndrome nefrótica grave estão propensos a apresentar trombose
da veia renal. Nesse grupo de pacientes, podem estar associados
à referida complicação fatores como

Texto para as questões 34 e 35
Uma mulher de 42 anos de idade foi atendida no sistema
de saúde, queixando-se de apresentar, há cerca de uma semana,
febre, fraqueza, dor de cabeça, náusea e vômito, sudorese noturna,

I
II
III
IV

perdas urinárias de antitrombina III.
aumento das perdas urinárias das proteínas S e C.
aumento da ativação plaquetária.
níveis de albumina sérica superiores a 4 g/dL.

confusão mental e alterações de visão. Relatou, também, ter
sorologia positiva para o HIV (vírus da imunodeficiência
humana). O exame físico realizado na paciente mostrou rigidez de
nuca e sinais de Kernig e Brudzinski. Realizada a punção lombar
diagnóstica, uma amostra do liquor cerebroespinhal corado com
“tinta da China” (nanquim) mostrou leveduras com formas
encapsuladas e em gemulação.
QUESTÃO 34

O diagnóstico mais provável para o caso clínico apresentado no
texto é
A esporotricose.
B criptococose.
C histoplasmose.
D paracoccidioidomicose.

A quantidade de itens certos é igual a
A
B
C
D

1.
2.
3.
4.

QUESTÃO 38

Alterações no metabolismo do cálcio e do fósforo nos ossos são
observadas em pacientes com insuficiência renal crônica. Essas
anormalidades caracterizam, em conjunto, a osteodistrofia renal.
No quadro clínico dessa doença, não se encontra
A
B
C
D

hipercalcemia.
hiperfosfatemia.
hiperparatireoidismo secundário.
formação inadequada de 1,25-diidroxivitamina D nos rins.
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QUESTÃO 39

Em casos de insuficiência renal aguda, indica-se substituição da
função renal por meio de técnicas dialíticas de emergência em
pacientes com
I
II
III
IV

hiperpotassemia grave e refratária ao tratamento clínico.
presença de miocardite aguda.
manifestações de encefalopatia urêmica.
alcalose metabólica grave e de difícil controle.

Estão certos apenas os itens
A
B
C
D

I e II.
I e III.
II e IV.
III e IV.

QUESTÃO 40

Um cuidado necessário a pacientes que apresentam insuficiência
cardíaca descompensada e insuficiência renal aguda ou crônica é
a medição diária de seu peso corporal (em jejum). Essa variável
funcional (peso corporal) pode variar evolutivamente devido a
I variações no volume de líquido intracelular.
II mudanças na massa celular total decorrentes do catabolismo
corporal.
III variações no volume de líquido extracelular.
IV alterações no balanço hídrico.
A quantidade de itens certos é igual a
A
B
C
D

1.
2.
3.
4.

Texto para as questões de 42 a 44
Uma paciente de 48 anos de idade relatou apresentar, há
cerca de 24 horas, hiporexia, naúseas e dois episódios de
vômitos. Além disso, queixou-se de dor leve no andar superior
do abdome e negou diarréia, sangramento digestivo e dor
torácica. Relatou, ainda, ser hipertensa. O exame físico realizado
na paciente revelou icterícia leve, febre (temperatura axilar =
38,9 ºC) e pressão arterial de 142 mmHg / 89 mmHg; o exame
cardiovascular evidenciou presença de quarta bulha cardíaca; os
exames respiratórios, pélvico e retal revelaram-se normais. No
exame do abdome, foram detectados dor leve à palpação do
hipocôndrio direito e ruídos hidroaéreos normais, e não houve
sinais de irritação peritoneal. O hemograma revelou leucocitose
(18.000 células/µL), transaminases com níveis séricos elevados
(cerca de 2,5 acima do nível superior de normalidade),
hiperbilirrubinemia (bilirrubina total = 3,5 mg/dL) e amilase
sérica normal. O eletrocardiograma mostrou hipertrofia
ventricular esquerda e alterações difusas e secundárias da
repolarização ventricular, sem alterações de isquemia aguda. Na
ultra-sonografia abdominal, verificou-se vesícula biliar com
paredes espessadas, foco ecogênico que emite sombra acústica e
sinal de Murphy sonográfico.
QUESTÃO 42

Considerando-se as manifestações clínico-laboratoriais
apresentadas no texto, é correto, para o caso, o diagnóstico de
A
B
C
D

colecistite aguda.
hepatite aguda.
pancreatite aguda.
infarto agudo do miocárdio.

QUESTÃO 43

QUESTÃO 41

A imunização é uma das maneiras mais efetivas e de baixo custo
para se evitarem a morbidade e a mortalidade associadas às
doenças infecciosas. O Ministério da Saúde do Brasil tem um
calendário de vacinação recomendada para adultos e idosos.
Acerca desse assunto, assinale a opção correta.
A A vacina contra febre amarela é aplicada em todos os
brasileiros com idade acima de 30 anos, com reforço a cada
10 anos, por toda a vida.
B A vacina contra o rotavírus passou a ser aplicada na
Campanha Nacional de Vacinação do Idoso.
C O reforço da vacina BCG intradérmica é obrigatório para
pessoas com mais de 50 anos de idade.
D A vacina contra pneumococos é aplicada durante a Campanha
Nacional de Vacinação do Idoso nos indivíduos que convivem
em instituições fechadas com apenas um reforço aplicado
cinco anos após a dose inicial.

Considerando-se a situação clínica apresentada no texto e o
provável diagnóstico para o caso, a paciente pode vir a
apresentar como complicação
A
B
C
D

hepatite crônica.
abscesso pancreático.
edema agudo de pulmão.
hidropsia da vesícula biliar.

QUESTÃO 44

Ainda tendo por base a situação apresentada no texto, é correto
afirmar que o tratamento mais adequado para a paciente é
A
B
C
D

angioplastia coronariana transluminal percutânea.
colecistectomia laparoscópica.
interferon alfa.
corticosteróide sistêmico.
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QUESTÃO 45

QUESTÃO 47

Uma mulher de 60 anos de idade, branca, em menopausa,

Entre os efeitos colaterais que poderão afetar o paciente

queixando-se de ressecamento ocular associado à sensação de

mencionado no texto, por serem provocados pelo uso do

queimação e prurido, foi diagnosticada como portadora de

diurético tiazídico (hidroclorotiazida) no tratamento antihipertensivo, encontra-se o(a)

síndrome de Sjögren. Acerca dessa desordem auto-imune, julgue
os itens a seguir.
I

A redução do nível sérico de potássio.

Essa síndrome ocorre somente em pacientes com outras
doenças auto-imunes, como lúpus eritematoso sistêmico ou

B aumento do nível sérico de magnésio.
C redução da fração LDL do colesterol.
D aumento do nível sérico de sódio.

artrite reumatóide.
II Um achado comum nessa síndrome é a ceratoconjuntivite
seca, que pode ser demonstrada pelo teste de Schirmer.
III Essa síndrome associa-se freqüentemente ao achado de
anticorpos contra o antígeno nuclear Sm (Anti-Sm) no sangue.
IV Nessa condição clínica, a presença de anticorpos contra
antígenos citoplasmáticos SS-A (Ro) e SS-B (La)
correlaciona-se

com

a

presença

de

manifestações

extraglandulares que podem compor a síndrome.
Estão certos apenas os itens

Texto para as questões 48 e 49
O paciente mencionado no texto anterior iniciou dor
intensa na articulação metatarsofalangiana do hálux direito, que,
em poucas horas, passou a ficar avermelhada e extremamente
dolorosa, apresentando, ainda, febre de 38,1 ºC, sem que tenha
havido traumatismos no local. No exame clínico, verificou-se que
a articulação estava edemaciada, com a pele tensa, quente e
avermelhada, sensível e dolorosa. Os exames laboratoriais
mostraram leucocitose e aumento da velocidade de
hemossedimentação, além de elevação do nível de ácido úrico no
sangue.

A I e II.

QUESTÃO 48

B I e III.

A manifestação articular apresentada no texto possivelmente

C II e IV.

decorre de

D III e IV.
A tromboflebite.
Texto para as questões 46 e 47
Um paciente com 45 anos de idade, negro, que vinha sendo
acompanhado no ambulatório, recebeu o diagnóstico de

B gota aguda.
C artrite reumatóide.
D febre reumática aguda.
QUESTÃO 49

hipertensão arterial sistêmica essencial e iniciou o tratamento antihipertensivo com hidroclorotiazida (25 mg ao dia).

Em face da manifestação articular apresentada no texto,
recomenda-se, no tratamento farmacológico imediato do

QUESTÃO 46

paciente, o uso de

O mecanismo etiofisiopatogenético mais provavelmente associado
ao quadro de hipertensão arterial primária apresentado no texto é

I indometacina.
II colchicina.

A excessiva e autônoma de catecolaminas pela medula da

III ácido acetilsalicílico.
IV alopurinol.

adrenal.
B produção de aldosterona pelo córtex da supra-renal de forma

Estão certos apenas os itens

autônoma e excessiva.
C isquemia renal decorrente de estenose unilateral ou bilateral
da artéria renal.
D excreção inadequada de sódio por alteração no funcionamento
renal.

A I e II.
B I e III.
C II e IV.
D III e IV.
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QUESTÃO 50

QUESTÃO 53

As opções abaixo apresentam propostas de associações entre uma

Com relação aos feocromocitomas, julgue os itens seguintes.

doença ou situação clínica e respectivo exame laboratorial.
Assinale a opção que apresenta a associação incorreta.

I

A maioria dos feocromocitomas decorre de tumores solitários
e unilaterais da medula supra-renal.

A tromboembolia pulmonar – dímero-D

II A hipertensão arterial nos pacientes com feocromocitomas

B infarto do miocárdio – troponina I
C insuficiência cardíaca descompensada – peptídeo natriurético

pode expressar-se de forma paroxística ou persistente.
III A dosagem dos níveis urinários de aldosterona, especialmente

cerebral B (BNP)
D tireoidite aguda supurativa – anticorpo antiperoxidase

durante ou imediatamente após um ataque, detecta a maioria
dos feocromocitomas.

QUESTÃO 51

A espirometria é um teste não-invasivo de função pulmonar que

IV A remoção laparoscópica do(s) tumor(es) é a opção

mede volumes e fluxos aéreos, contribuindo na prevenção e

terapêutica de escolha, sendo necessário suspender toda

possibilitando o diagnóstico e a quantificação das alterações

medicação alfa- e betabloqueadora cerca de 2 a 4 semanas

ventilatórias. Uma das variáveis mais importantes desse teste é a

antes do procedimento, para se evitar hipotensão arterial pós-

capacidade vital forçada (CVF). Essa capacidade pode ser

operatória.

corretamente definida como o
A volume de ar exalado no primeiro segundo de uma expiração

A quantidade de itens certos é igual a

forçada.
B volume máximo de ar exalado com esforço máximo, a partir

A 1.
B 2.

do ponto de máxima inspiração.
C volume máximo de ar ventilado em um determinado período

C 3.

de tempo por repetidas manobras respiratórias forçadas.

D 4.

D fluxo máximo de ar expirado durante uma manobra de
expiração forçada, iniciada no ponto de máxima inspiração.

Texto para as questões 54 e 55

QUESTÃO 52

Em uma consulta de rotina, uma paciente com 38 anos de

O hiperparatireoidismo é um distúrbio das glândulas paratireóides
que pode ser classificado como primário, secundário ou terciário.
Acerca dessa doença endócrina, assinale a opção correta.

idade,

assintomática,

apresentou,

durante

o

exame

cardiovascular, ritmo cardíaco regular em dois tempos,
hiperfonese da primeira bulha cardíaca, desdobramento amplo e

A No hiperparatireoidismo primário, a maioria dos pacientes são

variável da segunda bulha cardíaca em foco pulmonar e estalido

assintomáticos no início da doença, apresentando apenas

de abertura seguido de sopro protomesodiastólico (ruflar) e de

hipocalcemia em exames laboratoriais casuais.

reforço pré-sistólico em foco mitral.

B A etiologia da grande maioria dos pacientes com
hiperparatireoidismo

primário

é

o

carcinoma

das

paratireóides.
C O hiperparatireoidismo terciário decorre principalmente de

QUESTÃO 54

Com base na situação clínica descrita no texto, é correto afirmar
que a paciente apresenta doença cardíaca valvular do tipo

insuficiência renal crônica e caracteriza-se por um aumento
das paratireóides.
D Os bifosfonatos, como o alendronato, são potentes inibidores
da reabsorção óssea, considerados, atualmente, primeira

A insuficiência mitral.
B dupla lesão mitral.

escolha para o tratamento definitivo e de longo prazo dos

C estenose pulmonar.

pacientes com hiperparatireoidismo primário.

D estenose mitral.
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QUESTÃO 55

QUESTÃO 58

Considere que, um mês após a primeira consulta, a paciente

Doença pulmonar obstrutiva crônica é uma condição clínica que

referida no texto procurou atendimento médico, queixando-se de

se caracteriza pela obstrução ao fluxo aéreo respiratório

febre (38 /C) e artrite em tornozelos e joelhos (migratória) e que,

persistente e progressiva. Assinale a opção correta relativamente

ao exame cardiovascular da paciente foi agregado um atrito

à história clínica ou exame físico associado a essa enfermidade.

pericárdico. Feito, então, o diagnóstico de febre reumática em
atividade, foi prescrita à paciente prednisona 60 mg/dia por 4
semanas, em uso ambulatorial. Cerca de 3 semanas após o início
do tratamento com corticóide oral, por não apresentar mais
nenhum sintoma, a paciente suspendeu, por conta própria, o uso

A A tosse pode ser classificada como crônica e seca.
B O grau de dispnéia está diretamente relacionado às alterações
dos gases arteriais.

do corticosteróide. Dois dias após a suspensão do tratamento, ela

C O tempo da inspiração é maior que o da expiração.

foi levada ao pronto-socorro, com fraqueza muscular, naúseas e

D Baqueteamento digital indica a necessidade de pesquisar

vômitos, cefaléia e confusão mental. O exame clínico nela
realizado mostrou importante hipotensão arterial, cianose acral e
desidratação. Diante dessa progressão do quadro clínico, é correto
afirmar que a paciente apresenta

outras condições clínicas.
QUESTÃO 59

O diagnóstico de tromboembolismo pulmonar em uma situação
de probabilidade clínica intermediária requer o uso judicioso de

A insuficiência adrenocortical aguda.

exames complementares na busca da confirmação de sua

B choque anafilático tardio.

existência. Acerca desses exames, assinale a opção correta.

C hipotireoidismo agudo.
D síndrome de Cushing aguda.
QUESTÃO 56

A Valores normais de D-dímeros pelo método ELISA excluem
a possibilidade do referido diagnóstico.

Dispnéia é definida como sensação subjetiva de respiração que

B Radiografia de tórax mostrando doença cardiovascular

causa desconforto. Uma melhor caracterização deste sintoma

reforça a necessidade da realização de cintilografia pulmonar.

ajuda o médico a elaborar o diagnóstico. Acerca desse assunto,

C Cintilografia pulmonar indefinida torna pouco provável a

assinale a opção correta.
A Platipnéia é um tipo de dispnéia que ocorre em posição

comprovação do diagnóstico considerado.
D Cintilografia ventilatória deve ser feita sempre que houver
defeitos perfusionais.

supina.
B Pode-se encontrar dispnéia paroxística na asma.
C Trepopnéia é geralmente indicativa de doença pulmonar
bilateral.
D Compressão da traquéia promove dispnéia predominantemente
expiratória.
QUESTÃO 57

A IV edição das Diretrizes Brasileiras para o Manejo da

QUESTÃO 60

Um senhor com 60 de idade anos recebeu o diagnóstico
de pneumonia comunitária (PAC) após ser atendido no prontosocorro. A equipe de plantão optou por fazer o tratamento em
regime de internação hospitalar, baseando-se na Diretriz da
Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para
tratamento de PAC (2004).

Asma (2006) mostra que a determinação da gravidade de asma
deve levar em conta parâmetros clínicos e funcionais. No que diz
respeito a esse assunto, assinale a opção correta.
A Sintomas noturnos não são encontrados na asma intermitente.
B Pico de fluxo expiratório abaixo de 60% caracteriza asma
persistente moderada.
C A limitação de atividades é contínua na asma persistente
grave.
D Raramente, se observam sintomas na asma persistente leve.

Com relação a esse quadro clínico, assinale a opção que, por si
só, não corrobora a decisão médica.
A idade de 60 anos
B freqüência respiratória de 35 incursões respiratórias por
minuto
C pressão sistólica de 80 mm de Hg
D confusão mental
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QUESTÃO 61

QUESTÃO 64

A aquisição de conhecimentos sobre hipertensão pulmonar tem

Um senhor com 55 anos de idade, alcoolista, sabidamente

crescido substancialmente nos últimos anos, possibilitando

portador de insuficiência hepática, deu entrada na emergência de

avanços no diagnóstico e tratamento dessa condição clínica.

um hospital com quadro de hemorragia digestiva alta.

Acerca da hipertensão pulmonar, assinale a opção correta.
Considerando essa situação, assinale a opção em que o exame
A A maioria dos casos de hipertensão pulmonar primária requer
a realização de biópsia pulmonar.
B O uso de anticoagulantes deve se restringir aos casos de
hipertensão pulmonar tromboembólica crônica.
C Cintilografia pulmonar de ventilação/perfusão deve ser
realizada nos pacientes portadores de hipertensão pulmonar
inexplicada.
D Silfenadil é um excelente vasodilatador pulmonar devido a sua
atividade como inibidor dos receptores de endotelina.
QUESTÃO 62

citado permite a melhor avaliação da gravidade da provável
coagulopatia apresentada pelo paciente.
A tempo de sangramento
B contagem de plaquetas
C tempo de protrombina
D tempo de trombina
QUESTÃO 65

Um paciente com 44 anos de idade, com peso de 60 kg,
encontrava-se internado, em uso de gentamicina 80 mg via
endovenosa, para tratamento de infecção do trato urinário,

Com referência às semelhanças de comportamento clínico e

quando apresentou quadro abrupto de edema de membros

funcional das pneumonias intersticiais idiopáticas, assinale a

inferiores e elevação dos níveis plasmáticos de uréia e creatinina.

opção incorreta.
Considerando essa situação clínica, assinale a opção cujo valor
A Dispnéia de esforço é um sintoma clássico.

laboratorial citado é passível de ser encontrado na avaliação da

B Estertores em velcro nas bases podem ocorrer em todas as

função renal do referido paciente.

entidades clínicas.
C O padrão funcional clássico constitui-se de redução dos
volumes pulmonares.
D Fibrose pulmonar idiopática freqüentemente ocorre em
famílias.
QUESTÃO 63

A respeito do edema agudo de pulmão, situação de extrema
gravidade e que exige que tratamento rápido e eficaz, assinale a
opção correta.
A A primeira medida de tratamento deve ser a administração de
oxigênio com o paciente mantido em posição supina.
B Diuréticos de alça e vasodilatadores controlam o quadro na

A osmolalidade urinária menor que 350 mOsm/kg
B concentração de sódio urinário menor do que 20 mEq/L
C fração excretada de sódio menor do que 1%
D índice uréia/creatinina maior que 40/L
QUESTÃO 66

Uma moça com 18 anos de idade foi levada por familiares
ao pronto-socorro de um hospital, por apresentar, há 2 h, náuseas
e vômitos, seguidos de alteração do nível de consciência. O
exame físico mostrou respiração de Kussmaul, taquicardia e
hálito cetônico.
Considerando esse caso clínico, assinale a opção que não se
inclui entre as propostas de diagnóstico diferencial.

maioria das vezes.
C Morfina age na pós-carga e reduz os reflexos pulmonares da
dispnéia.
D Digitálicos administrados via endovenosa agem na melhoria
do quadro por determinarem imediata vasodilatação periférica.

A coma hiperosmolar
B alcalose metabólica
C intoxicação por salicilato
D intoxicação por metanol
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QUESTÃO 67

O exame clínico é ainda a principal técnica disponível para o
diagnóstico de um quadro de abdome agudo. Acerca desse exame,
assinale a opção correta.
A Timpanismo em hipocôndrio direito, com o paciente em
posição supina, pode expressar paralisia do diafragma.
B Ausência de pulso femoral pode indicar hérnia inguinal.
C Macicez em flancos e hipogástrio, com o paciente em decúbito
dorsal, pode ser sinal de tumoração ovariana.
D Hematoma periumbilical pode ser encontrado na pancreatite.
QUESTÃO 68

A identificação de sinais prognósticos adversos é de grande
importância diante de um paciente portador de pancreatite aguda,
notadamente nas primeiras 48 h de internação. Os critérios
prognósticos da pancreatite aguda não incluem
A idade maior que 55 anos.
B PaO2 menor que 80 mm de Hg.
C DHL maior que 350 UI/L.
D TGO maior que 250 UI/dL.
QUESTÃO 69

Uma jovem com 20 anos de idade apresenta quadro de
pneumonia comunitária. Tem antecedente de esplenectomia há
5 anos, após traumatismo abdominal em decorrência de acidente
de carro.

QUESTÃO 71

O aumento da incidência das doenças sexualmente transmissíveis
representa uma grande preocupação para as autoridades
sanitárias. A escolha do tratamento adequado é decisiva para o
controle dessas enfermidades. A penicilina benzatina é muitas
vezes selecionada de maneira inadequada. Assinale a opção que
apresenta a condição clínica que melhor responde a esse
antibiótico.
A
B
C
D

gonorréia
uretrite por clamídia
sífilis
linfogranuloma venéreo

QUESTÃO 72

A maioria dos casos de diarréia aguda deve ser tratada com a
reidratação de soro oral. O uso de antimicrobiano deve-se
restringir às causas específicas, como é o exemplo da shiguelose.
Assinale a opção que indica o melhor tratamento antibiótico
dessa enfermidade.
A
B
C
D

ácido nalidíxico
eritromicina
sulfametoxazol + trimetropim
doxiciclina

QUESTÃO 73

A produção de um numeroso grupo de antimicrobianos não
impede que o grupo das penicilinas possua destacado papel no
tratamento de inúmeras doenças infecciosas. Assinale a opção
que corresponde ao mecanismo de ação das penicilinas.

Assinale a opção que contém um grupo de antibióticos não
indicado para prescrição na situação clínica descrita.
A aminoglicosídeo
B betalactâmico de amplo espectro
C macrolídeo
D quinolona
QUESTÃO 70

Entre as opções abaixo, assinale a que apresenta o antibiótico

A inibição da síntese da parede celular bacteriana
B alteração da permeabilidade da membrana celular levando à
lise de organelas
C inibição da síntese protéica
D alteração do metabolismo do ácido nucléico
QUESTÃO 74

Um dos fatores que dificultam o emprego dos aminoglicosídeos
são os efeitos colaterais por eles produzidos. A respeito desse
assunto, assinale a opção incorreta.

mais indicado para o tratamento de meningite por Haemophilus
influenzae.

D ceftriaxona

A Os aminoglicosídeos são ototóxicos, podendo, portanto,
atingir a audição ou sistema vestibular.
B A nefrotoxicidade é, na maioria das vezes, reversível.
C A estreptomicina pode causar disfunção do nervo óptico.
D O uso parenteral da amicacina está associado à colite
pseudomembranosa.
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QUESTÃO 75

Estima-se que haja no mundo 350 milhões de portadores crônicos
do vírus da hepatite B com possibilidade de desenvolverem

QUESTÃO 78

O Brasil é um dos países que adota a vacina BCG em seu
calendário nacional de imunização. Em relação à vacina BCG,
assinale a opção incorreta.

cirrose, hepatite crônica ativa e hepatocarcinoma. Com relação à
vacina contra a hepatite B, assinale a opção correta.

A Seu uso se justifica na medida em que há proteção contra as
formas mais graves da primoinfecção tuberculosa.

A O esquema de vacinação atual é de 3 doses, com intervalos de
1 mês entre as 3 doses.
B As vacinas atuais são produzidas por engenharia genética e
possuem elevado poder imunogênico.
C A via de administração da vacina é a subcutânea.

B Não há estudos conclusivos que comparem a eficácia entre a
via intradérmica e a percutânea.
C É freqüente a ocorrência de efeitos adversos cutâneoganglionares.
D É contra-indicada nos indivíduos HIV-positivos.
QUESTÃO 79

D Pacientes que receberam a imunoglobulina humana anti-

Numerosos estudos realizados na última década indicam que a

hepatite B não necessitam fazer o esquema de imunização

coqueluche é uma causa importante de tosse crônica em adultos.

contra a hepatite B.

Em relação à vacina da coqueluche, assinale a opção incorreta.

QUESTÃO 76

A febre amarela tem recebido atenção dos sanitaristas brasileiros
pelo risco de ela voltar a atingir os grandes centros urbanos. Em

A A vacina acelular é indicada para maiores de 7 anos de idade.
B Um dos objetivos de vacinar adultos e adolescentes é o de
proteger lactentes que não receberam o esquema de
vacinação completo.

relação à vacina contra a febre amarela, assinale a opção correta.

C A vacina é indicada para idosos que residem em comunidades
fechadas.

A A via de administração é a intramuscular.
B É contra-indicada às pessoas alérgicas a ovo.
C É significativo o número de eventos adversos envolvendo o
sistema nervoso central.
D A vacina tem efeito significativo para a dengue.

D A proteção induzida pela vacina tem a duração média de
30 anos.
QUESTÃO 80

A Diretriz Brasileira para Pneumonias Adquiridas na
Comunidade em Pacientes Imunocompetentes (2004)
recomenda o uso profilático da vacina antipneumocócica para a

QUESTÃO 77

Assinale a opção incorreta acerca da vacina tríplice viral.

A Trata-se da associação das vacinas contra varicela, rubéola e
caxumba.
B Combate doenças que, apesar de benignas, causam
absenteísmo no trabalho.
C Sua apresentação é liofilizada, contendo os três vírus vivos
atenuados.
D A exposição a temperaturas elevadas acarreta diminuição da
eficácia da vacina.

prevenção da doença. Em relação a essa diretriz, assinale a opção
correta.
A Não há contra-indicação para o uso da vacina pneumocócica
após um episódio de pneumonia.
B O efeito protetor é maior em idosos e crianças.
C Das doenças pneumocócicas, 50% envolvem um dos 23
sorotipos contidos na vacina antipneumocócica polissacarídea
23-valente.
D Os efeitos da revacinação mostram que existe uma resposta
anmnéstica que induz a uma maior produção de anticorpos,
tornando mais eficaz seu uso após 5 anos da primovacinação.
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PROVA DISCURSIVA)
•

Nesta prova — que vale dez pontos —, faça o que se pede, usando os espaços indicados no presente caderno para rascunho. Em
seguida, transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, nos locais apropriados, pois
não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido.

•

Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de oitenta linhas será desconsiderado.

•

Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha
qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

A democracia, na América Latina, vem avançando pela via formal. Eleições, posses
de novos governantes, crescimento econômico médio e saudável caracterizam o
ambiente democrático na região.

Considerando o tema acima, redija um texto dissertativo, abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:
•

relações entre as regras da democracia formal e os avanços da democracia participativa na América Latina;

•

novos governos eleitos em 2006 e suas proposições políticas;

•

lugar dos setores sociais menos favorecidos nesse ambiente democrático;

•

lugar da educação nas democracias latino-americanas.
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