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2 TRF3R-Conhecimentos Gerais2

CONHECIMENTOS GERAIS

PORTUGUÊS

Atenção: As questões de números 1 a 15 referem-se ao texto
seguinte.

Os sonhos dos adolescentes

Se tivesse que comparar os jovens de hoje com os de

dez ou vinte anos atrás, resumiria assim: eles sonham pequeno.

É curioso, pois, pelo exemplo de pais, parentes e vizinhos,

nossos jovens sabem que sua origem não fecha seu destino:

sua vida não tem que acontecer necessariamente no lugar onde

nasceram, sua profissão não tem que ser a continuação da de

seus pais. Pelo acesso a uma proliferação extraordinária de

ficções e informações, eles conhecem uma pluralidade inédita

de vidas possíveis.

Apesar disso, em regra, os adolescentes e os pré-

adolescentes de hoje têm devaneios sobre seu futuro muito

parecidos com a vida da gente: eles sonham com um dia-a-dia

que, para nós, adultos, não é sonho algum, mas o resultado

(mais ou menos resignado) de compromissos e frustrações.

Eles são "razoáveis": seu sonho é um ajuste entre suas

aspirações heróico-ecológicas e as "necessidades" concretas

(segurança do emprego, plano de saúde e aposentadoria).

Alguém dirá: melhor lidar com adolescentes tranqüilos do

que com rebeldes sem causa, não é? Pode ser, mas, seja qual

for a qualidade dos professores, a escola desperta interesse

quando carrega consigo uma promessa de futuro: estudem para

ter uma vida mais próxima de seus sonhos. É bom que a escola

não responda apenas à "dura realidade" do mercado de

trabalho, mas também (talvez, sobretudo) aos devaneios de

seus estudantes; sem isso, qual seria sua promessa? "Estude

para se conformar"? Conseqüência: a escola é sempre

desinteressante para quem pára de sonhar.

É possível que, por sua própria presença maciça em

nossas telas, as ficções tenham perdido sua função essencial e

sejam contempladas não como um repertório arrebatador de

vidas possíveis, mas como um caleidoscópio para alegrar os

olhos, um simples entretenimento. Os heróis percorrem o

mundo matando dragões, defendendo causas e encontrando

amores solares, mas eles não nos inspiram: eles nos divertem,

enquanto, comportadamente, aspiramos a um churrasco no

domingo e a uma cerveja com os amigos.

É também possível (sem contradizer a hipótese anterior)

que os adultos não saibam mais sonhar muito além de seu

nariz. Ora, a capacidade de os adolescentes inventarem seu

futuro depende dos sonhos aos quais nós renunciamos. Pode

ser que, quando eles procuram, nas entrelinhas de nossas

falas, as aspirações das quais desistimos, eles se deparem

apenas com versões melhoradas da mesma vida acomodada

que, mal ou bem, conseguimos arrumar. Cada época tem os

adolescentes que merece.

(Adaptado de Contardo Calligaris. Folha de S. Paulo, 11/01/07)

1. O autor considera que falta aos  jovens de hoje

(A) um mínimo de discernimento entre o que é real e o
que é puro devaneio.

(B) uma confiança maior nas promessas de futuro
acenadas pelo mercado de trabalho.

(C) a inspiração para viver que lhes oferecem os que
descartaram as idealizações.

(D) a aspiração de perseguir a realização dos sonhos
pessoais mais arrojados.

(E) a disposição de se tornarem capazes de usufruir a
estabilidade profissional.

_________________________________________________________

2. Atente para as seguintes afirmações:

I. As múltiplas ficções e informações que circulam no
mundo de hoje impedem que os jovens formulem
seus projetos levando em conta um parâmetro mais
realista.

II. As escolas deveriam ser mais conseqüentes diante
da dura realidade do mercado de trabalho e
estimular os jovens a serem mais razoáveis em
seus sonhos.

III. As ficções que proliferam em nossas telas são
assimiladas como divertimento inconseqüente, e
não como sinalização inspiradora de uma plura-
lidade de vidas  possíveis.

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

(A) I, II e III.

(B) I e II, apenas.

(C) III, apenas.

(D) II, apenas.

(E) I, apenas.
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3. No segundo parágrafo, ao estabelecer uma relação entre
os jovens e os adultos de hoje, o autor faz ver que

(A) os sonhos continuam sendo os mesmos, para uns e
para outros.

(B) os adultos, quando jovens, eram mais conservado-
res que os jovens de hoje.

(C) os jovens esperam muito mais do que os adultos já
obtiveram.

(D) o patamar de realização de vida atingido pelos
adultos tornou-se uma meta para os jovens.

(E) a resignação dos adultos constitui a razão de frus-
tração dos jovens.

_________________________________________________________

4. A expressão hipótese anterior, que surge entre parênte-
ses, faz referência à seguinte passagem do texto:

(A) É possível que (...) as ficções tenham perdido sua
função essencial.

(B) Conseqüência: a escola é sempre desinteressante
para quem pára de sonhar.

(C) Pode ser que (...) eles se deparem apenas com
versões melhoradas da mesma vida (...)

(D) Ora, a capacidade de os adolescentes inventarem
seu futuro depende dos sonhos aos quais nós
renunciamos.

(E) (...) seja qual for a qualidade dos professores, a
escola desperta interesse quando carrega consigo
uma promessa de futuro (...).

_________________________________________________________

5. Certa impropriedade que se verifica no uso da expressão
nas entrelinhas das nossas falas poderia ser evitada, sem
prejuízo para o sentido pretendido, caso o autor a tivesse
substituído por

(A) entre os parênteses das nossas conversas.
(B) no que não se explicita em nossas palavras.
(C) nas assumidas reticências do nosso estilo.
(D) na falta de ênfase de nossas declarações.
(E) no que não se sublinha em nossos discursos.

_________________________________________________________

6. Está adequada a correlação entre os tempos e os modos
verbais na frase:

(A) Fosse qual fosse a qualidade dos professores, a
escola despertaria interesse quando carregasse con-
sigo uma promessa de futuro.

(B) A capacidade de os adolescentes virem a inventar
seu futuro teria dependido dos sonhos aos quais nós
renunciaremos.

(C) Seria desejável que a escola não apenas dê res-
sonância aos anseios pelo mercado de trabalho,
mas que também alimente as aspirações dos
estudantes.

(D) À medida que os adolescentes procurassem, nas en-
trelinhas das nossas falas, as aspirações que ocul-
taríamos, irão se deparar com sonhos frustrados.

(E) Quem vier a comparar os jovens de hoje com os da
geração passada haveria de concluir que os adoles-
centes de agora devam sonhar muito menos.

7. As normas de concordância verbal estão plenamente
respeitadas na frase:

(A) Não se imputem aos adolescentes de hoje a exclu-
siva responsabilidade pelo fato, lastimável, de aspi-
rarem a tão pouco.

(B) A presença maciça, em nossas telas, de tantas fic-
ções, não nos devem fazer crer que sejamos capazes
de sonhar mais do que as gerações passadas.

(C) Se aos jovens de hoje coubesse sonhar no ritmo das
ficções projetadas em nossas telas, múltiplos e ágeis
devaneios se processariam.

(D) Ficaram como versões melhoradas da nossa vida
acomodada de hoje o vestígio dos nossos sonhos de
ontem.

(E) Ao pretender que se mobilize os estudantes para as
exigências do mercado de trabalho, o professor de
nossas escolas impede-os de sonhar.

_________________________________________________________

8. Devaneios, quem não tem devaneios? Têm devaneios as
crianças e os jovens, dão aos devaneios menos crédito os
adultos, mas é impossível abolir os devaneios completa-
mente.

Evitam-se as indesejáveis repetições da frase acima subs-
tituindo-se os elementos sublinhados, na ordem dada, por:

(A) os tem - Têm-lhes - dão-lhes - abolir-lhes

(B) tem eles - Têm-nos - dão-lhes - abolir-lhes

(C) os tem - Têm eles - dão-nos - aboli-los

(D) tem a eles - Os têm - dão a eles - abolir a eles

(E) os tem - Têm-nos - dão-lhes - aboli-los
_________________________________________________________

9. Está inteiramente correta a construção da seguinte frase:

(A) É mais preferível lidar com adolescentes tranqüilos
do que ficar lidando com rebeldes em quem se
ignora a causa.

(B) Prefira-se lidar com adolescentes tranqüilos a lidar
com rebeldes cuja causa eles próprios parecem
ignorar.

(C) Dê-se preferência a lidar com adolescentes tranqüi-
los do que com os rebeldes cuja causa nem eles
suspeitam.

(D) É preferível lidar com adolescentes tranqüilos em
vez de lidar com os rebeldes, onde a causa nem
para eles se explicita.

(E) Há a preferência de lidar com adolescentes tranqüi-
los e não dos rebeldes, cuja a causa lhes perma-
nece incógnita.
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10. É preciso suprimir uma ou mais vírgulas na seguinte
frase:

(A) É possível que, em vista da quantidade e de seu
poder de sedução, as ficções de nossas telas in-
fluenciem nossa conduta de forma determinante.

(B) Independentemente do mérito dos professores, as
escolas devem, com denodo, estimular os sonhos
dos alunos.

(C) É uma pena que, hoje em dia, tantos e tantos jovens
substituam os sonhos pela preocupação, com-
preensível, diga-se, de se inserir no mercado de
trabalho.

(D) O fato de serem, os adolescentes de hoje, tão “ra-
zoáveis”, faz com que a decantada rebeldia da ju-
ventude dê lugar ao conformismo e à resignação.

(E) Se cada época tem os adolescentes que merece,
conforme opina o autor, há também os adolescentes
que não merecem os adultos de sua época.

_________________________________________________________

11. Todas as formas verbais estão corretamente flexionadas
no contexto da seguinte frase:

(A) Se não nos entretermos com as ficções de nossas
telas, dizem algumas pessoas, com que se preen-
cherá nosso tempo ocioso?

(B) Quando finalmente convirmos em que os sonhos
são estimulantes e necessários, a eles recorreremos
para combater nosso excessivo pragmatismo.

(C) Já que aos adolescentes de ontem aprouve cultivar
tantos sonhos, por que os de hoje terão abdicado do
direito a todos os devaneios?

(D) Se as ficções não nos provissem de tantas imagens
e informações, teríamos mais tempo para criar nos-
sas próprias fantasias.

(E) As sucessivas gerações já muito se contradizeram,
por força da diversidade de seus sonhos, ao passo
que a de hoje parece ter renunciado a todos eles.

_________________________________________________________

12. É preciso suprimir um ou mais sinais de crase em:

(A) À falta de coisa melhor para fazer, muita gente
assiste à televisão sem sequer atentar para o que
está vendo.

(B) Cabe à juventude de hoje dedicar-se à substituição
dos apelos do mercado por impulsos que, em sua
verdade natural, façam jus à capacidade humana de
sonhar.

(C) Os sonhos não se adquirem à vista: custa tempo
para se elaborar dentro de nós a matéria de que são
feitos, às vezes à revelia de nós mesmos.

(D) Compreenda-se quem aspira à estabilidade de um
emprego, mas prestem-se todas as homenagens
àquele que cultiva seus sonhos.

(E) Quem acha que agracia à juventude de hoje com
elogios ao seu pragmatismo não está à salvo de ser
o responsável pela frustração de toda uma geração.

13. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se
numa forma do plural para preencher corretamente a
lacuna da frase:

(A) Para que não ...... (restringir) o sonho de um jovem,
as imposições do mercado de trabalho devem ter
sua importância relativizada.

(B) Seria essencial que nunca ...... (faltar) aos adoles-
centes, mesmo em nossos dias pragmáticos, a
liberdade inclusa nos sonhos.

(C) Entre as duas hipóteses que ...... (examinar), consi-
dera o autor que o elemento comum é redução da
capacidade de sonhar.

(D) Não se ...... (delegar) às escolas a missão exclusiva
de preparar os jovens para sua inserção no mercado
de trabalho.

(E) É pena que ...... (faltar) aos jovens a referência dos
sonhos que seus pais já  tenham alimentado em sua
época de adolescentes.

_________________________________________________________

14. Considere as seguintes frases:

I. É muito restritivo o aspecto da “razoabilidade” dos
sonhos, de que o autor do texto analisa no segundo
parágrafo.

II. Talvez um dos “dragões” a que se deva dar com-
bate em nossos dias seja o império dos interesses
materiais.

III. Os sonhos em cuja perseguição efetivamente nos
lançamos podem transformar-se em conquistas
objetivas.

Está correto o emprego do elemento sublinhado APENAS
em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) II e III.

(E) I e III.
_________________________________________________________

15. O emprego do elemento sublinhado compromete a
coerência da frase:

(A) Cada época tem os adolescentes que merece, pois
estes são influenciados pelos valores socialmente
dominantes.

(B) Os jovens perderam a capacidade de sonhar alto,
por conseguinte alguns ainda resistem ao pragma-
tismo moderno.

(C) Nos tempos modernos, sonhar faz muita falta ao
adolescente, bem como alimentar a confiança em
sua própria capacidade criativa.

(D) A menos que se mudem alguns paradigmas cultu-
rais, as gerações seguintes serão tão conformistas
quanto a atual.

(E) Há quem fique desanimado com os jovens de hoje,
porquanto parece faltar-lhes a capacidade de sonhar
mais alto.
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Atenção: As questões de números 16 a 20 referem-se ao
texto seguinte.

Página de História

De uma História Universal editada no século XXXIII: “Os

homens do século XX, talvez por motivos que só a miséria

explicaria, costumavam aglomerar-se desconfortavelmente em

enormes cortiços de cimento. Alguns atribuem o fato a não se

sabe que misterioso pânico ao simples contato com a natureza;

mas isso é matéria de ficcionistas, místicos e poetas... O

historiador sabe apenas que chegou a haver, em certas grandes

áreas, conjuntos de cortiços erguidos lado a lado sem o

suficiente espaço e arejamento, que poderiam alojar vários

milhões de indivíduos. Era, por assim dizer, uma vida de insetos

– mas sem a segurança que apresentam as habitações

construídas por estes.”
(Mário Quintana − Caderno H. Porto Alegre: Globo, 1973, p. 14)

16. Atente para as seguintes afirmações:

I. Sugere o texto que a um historiador não cabe
especular sobre conjecturas; ainda assim, o autor
dessa imaginária História Universal levanta algu-
mas suposições.

II. O texto levanta a possibilidade de que a supressão
dos vínculos do homem do século XX com a
natureza estaria numa inexplicável arrogância sua
diante do mundo natural.

III. Pode-se depreender que, na perspectiva do autor
do texto, em tempos futuros o homem terá supe-
rado modelos opressivos de habitação urbana.

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

(A) II e III, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I, II e III.
(D) I e II, apenas.
(E) I e III, apenas.

_________________________________________________________

17. Está clara e correta a seguinte reconstrução de uma frase
do texto:

(A) Eram em enormes cortiços de cimento que os
homens do século XX se aglomeravam inconforta-
velmente em enormes cortiços de cimento, dado que
só a miséria o explicaria.

(B) Talvez só a miséria pudesse explicar porque os ho-
mens do século XX vivessem aglomerados em cor-
tiços de cimento enormes e despossuídos de conforto.

(C) É possível que a miséria seja a explicação para o
fato de os homens do século XX viverem aglome-
rados, sem nenhum conforto, em enormes cortiços
de cimento.

(D) Uma vez que habitavam enormes e desconfortáveis
cortiços de cimento, deduz-se a explicação que os
homens do século XX deveriam de ter uma vida
miserável.

(E) Os homens do século XX, provavelmente devido à
fatores econômicos, se aglomeravam com descon-
forto nos enormes cortiços de cimento aonde
moravam.

18. Alguns atribuem o fato a não se sabe que misterioso
pânico ao simples contato da natureza; mas isso é matéria
de ficcionistas, místicos e poetas...

Sem prejuízo para o sentido contextual e a correção da
frase acima, e sem que seja necessária qualquer outra
alteração, pode-se substituir

(A) atribuem por cogitam.

(B) atribuem por justificam.

(C) mas isso por conquanto isso.

(D) a não se sabe que por ignorar-se qual.

(E) a não se sabe que por a sabe-se lá qual.
_________________________________________________________

19. Está correto o emprego de ambas as expressões subli-
nhadas em:

(A) As áreas aonde os homens se concentravam exi-
biam edifícios em cujos não havia arejamento.

(B) Em cortiços de cimento, a que faltavam espaço e
arejamento, comprimiam-se milhões de indivíduos
para quem a natureza parecia representar uma
ameaça.

(C) Esse texto, de cujo o autor era também poeta, pro-
move um típico exercício de imaginação em que
muitos autores de ficção são tentados.

(D) Os mistérios porque somos atraídos na ficção costu-
mam impressionar os leitores em cujos também não
falta a liberdade da imaginação.

(E) Os espaços urbanos pelos quais se espanta o
imaginário narrador seriam testemunho de uma
civilização à qual eram frouxos os laços com a
natureza.

_________________________________________________________

20. Está correta a grafia de todas as palavras na frase:

(A) A presunção de verossimilhança é inerente aos
escritos ficcionais, mesmo aos que exploram as ro-
tas e as sendas mais fantasiosas da imaginação.

(B) Deprende-se do texto que, no futuro, as civilizações
adotarão paradigmas que substituirão com vantajem
aqueles que regeram a vida do século XX.

(C) Distila-se nesse texto o humor sutil de Mário Quin-
tana, um autor gaúcho para quem a poesia e a vida
converjem de modo inelutável.

(D) A apreenção  humana diante das forças da natureza
deriva de épocas préhistóricas, quando o homem
não dispunha de recursos técnicos para enfrentá-las.

(E) As obsessões humanas pelo progresso parecem
ignorar que as leis da natureza não sofrem nenhum
processo de obsolecência, e custam caro para quem
as transgrida.
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RACIOCÍNIO LÓGICO

21. O esquema abaixo representa a multiplicação de um
número natural F por 8, resultando em um número G.

x 8

1

8 2

Os círculos representam algarismos, que satisfazem às
seguintes condições:

− são distintos entre si;

− são diferentes de zero;

− o algarismo das centenas de F é maior do que o
algarismo das centenas de G.

Determinando-se corretamente esses cinco algarismos,
verifica-se que o algarismo

(A) dos milhares de F  é  3.

(B) das centenas de F  é  3.

(C) das unidades de F  é  8.

(D) das centenas de G  é  5.

(E) das unidades de G  é  6.

_________________________________________________________

22. Considere que, em um determinado instante, P
passageiros aguardavam seu vôo em uma sala de
embarque de certo aeroporto. Na primeira chamada
embarcaram os idosos, que correspondiam à metade de
P; na segunda, embarcaram as mulheres não idosas, cuja
quantidade correspondia à metade do número de
passageiros que haviam ficado na sala; na terceira,
embarcaram alguns homens, em quantidade igual à
metade do número de passageiros que ainda restavam na
sala. Se, logo após as três chamadas, chegaram à sala
mais 24 passageiros e, nesse momento, o total de
passageiros na sala passou a ser a metade de P, então na

(A) primeira chamada embarcaram 34 passageiros.

(B) primeira chamada embarcaram 36 passageiros.

(C) segunda chamada embarcaram 16 passageiros.

(D) segunda chamada embarcaram 18 passageiros.

(E) terceira chamada embarcaram 12 passageiros.

23. Considere que as sentenças abaixo são verdadeiras.

Se a temperatura está abaixo de 5 °C, há nevoeiro.

Se há nevoeiro, os aviões não decolam.

Assim sendo, também é verdadeira a sentença:

(A) Se não há nevoeiro, os aviões decolam.

(B) Se não há nevoeiro, a temperatura está igual a ou
acima de 5 °C.

(C) Se os aviões não decolam, então há nevoeiro.

(D) Se há nevoeiro, então a temperatura está abaixo de
5 °C.

(E) Se a temperatura está igual a ou acima de 5 °C os
aviões decolam.

_________________________________________________________

24. Nos Jogos Panamericanos de 1971, na cidade de Cali, um
quadro de resultados parciais apresentava os três países
com maior número de medalhas de ouro (105, 31 e 19),
de prata (73, 49 e 20) e de bronze (41, 40 25): Canadá,
Cuba e EUA. Em relação a esse quadro, sabe-se que

− os EUA obtiveram 105 medalhas de ouro e 73 de
prata;

− Cuba recebeu a menor quantidade de medalhas de
bronze;

− Canadá recebeu um total de 80 medalhas.

Nessas condições, esse quadro informava que o número
de medalhas recebidas

(A) por Cuba foi 120.

(B) por Cuba foi 115.

(C) pelos EUA foi 220.

(D) pelos EUA foi 219.

(E) pelos EUA foi 218.
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DIREITO PENAL

25. Na hipótese de crime de peculato culposo, a reparação do
dano, se precede à sentença irrecorrível, ou se lhe é
posterior, implica, respectivamente na

(A) extinção da culpabilidade e redução de dois terços
da pena imposta.

(B) redução de dois terços e de um terço da pena
imposta.

(C) redução de metade e de dois terços da pena
imposta.

(D) extinção da punibilidade e redução de metade da
pena imposta.

(E) redução de três quartos e de um quarto da pena
imposta.

_________________________________________________________

26. Funcionário que modifica ou altera sistema de informa-
ções, sem estar autorizado, e de cuja ação resulta danos
à Administração, está sujeito à pena de detenção de três
meses a dois anos, acrescida de

(A) de dois terços até o dobro.

(B) de um terço até o dobro.

(C) de dois terços até metade.

(D) um terço até metade.

(E) de metade até três quartos.
_________________________________________________________

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

27. Com relação acumulação de cargos públicos, considere
as seguintes assertivas:

I. A proibição de acumular estende-se a cargos, em-
pregos e funções em autarquias, fundações pú-
blicas, empresas públicas e sociedades de
economia mista da União.

II. Considera-se acumulação lícita a percepção de
vencimento de cargo público efetivo com proventos
da inatividade, independentemente dos cargos de
que decorram essas remunerações serem
acumuláveis ou não na atividade.

III. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica
condicionada à comprovação da compatibilidade de
horários.

IV. Em regra, o servidor poderá exercer mais de um
cargo em comissão, bem como ser remunerado
pela participação em órgão de deliberação coletiva.

De acordo com a Lei no 8.112/90, está correto o que se
afirma APENAS em

(A) I, II e III.

(B) I e III.

(C) I e IV.

(D) II, III e IV.

(E) II e IV.

28. O servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser sub-
metido a inspeção médica determinada pela autoridade
competente, será punido com a penalidade de

(A) suspensão, sendo que essa penalidade terá o seu
registro cancelado, após o decurso de 3 anos de
efetivo exercício, independentemente do servidor
praticar, nesse período, nova infração disciplinar.

(B) advertência escrita, sendo que essa penalidade terá
o seu registro cancelado, após o decurso de 1 ano
de efetivo exercício, se o servidor não houver, nesse
período, praticado nova infração disciplinar.

(C) demissão, incompatibilizando o ex-servidor para no-
va investidura em cargo público federal, pelo prazo
de 2 anos.

(D) suspensão, sendo que essa penalidade terá o seu
registro cancelado, após o decurso de 3 anos de
efetivo exercício, se o servidor não houver, nesse
período, praticado nova infração disciplinar.

(E) suspensão, sendo que essa penalidade terá o seu
registro cancelado, após o decurso de 5 anos de
efetivo exercício, se o servidor não houver, nesse
período, praticado nova infração disciplinar.

_________________________________________________________

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

29. O Juiz Federal que compõe o Conselho Nacional de
Justiça é indicado pelo

(A) Superior Tribunal de Justiça.
(B) Supremo Tribunal Federal.
(C) Presidente da República.
(D) Tribunal Regional Federal.
(E) Senado Federal.

_________________________________________________________

30. Considere as seguintes afirmativas sobre o processo
legislativo:

I. É vedada a edição de medidas provisórias que vise
a detenção ou seqüestro de bens, de poupança
popular ou qualquer outro ativo financeiro.

II. A Constituição pode ser emendada mediante pro-
posta de mais da metade das Assembléias
Legislativas das unidades da Federação, manifes-
tando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de
seus membros.

III. São de iniciativa concorrente do Presidente da
República e do Congresso Nacional as leis que
disponham sobre servidores públicos da União e
Territórios, seu regime jurídico, provimento de
cargos, estabilidade e aposentadoria.

IV. Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a
vigência de medida provisória que, no prazo de
sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver
a sua votação encerrada nas duas Casas do
Congresso Nacional.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, está cor-
reto o que se afirma APENAS em

(A) I e II.

(B) I, II e III.

(C) I, II e IV.

(D) II, III e IV.

(E) III e IV.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Em relação à doença diverticular do cólon não complicada
são corretas as afirmações abaixo, EXCETO

(A) nos países do ocidente predominam os divertículos
do lado esquerdo do cólon.

(B) não há evidências de que o uso de cigarro, cafeína
ou álcool aumente significativamente o risco da
doença.

(C) a sua prevalência aumenta significativamente com a
idade.

(D) existe uma nítida relação direta entre constipação
intestinal e diverticulose.

(E) grandes estudos têm demonstrado correlação
inversa entre o conteúdo de fibra da dieta e a
presença da doença.

_________________________________________________________

32. Estima-se que as taxas de progressão da hepatite B agu-
da para hepatite B crônica em um indivíduo que tenha
adquirido a doença no periparto e outro na idade adulta
sejam, respectivamente, de (em %)

(A) 90 e < 5.
(B) 50 e 10.
(C) < 10 e 50.
(D) 80 e 20.
(E) 10 e < 5.

_________________________________________________________

33. Os mecanismos pelos quais a infecção crônica pelo
H. Pylori contribui para a formação de úlcera duodenal
incluem os relatados abaixo, EXCETO

(A) estímulo da secreção de gastrina.

(B) indução de metaplasia gástrica no duodeno.

(C) aumento da produção de somatostatina.

(D) estímulo de reação inflamatória e resposta imune
significativas.

(E) estímulo das células parietais através da liberação
de gastrina.

_________________________________________________________

34. Um homem de 20 anos procura o pronto-socorro com
acentuado edema periorbitário bilateral. Relata ter notado
a alteração de manhã ao acordar. Nega ingestão prévia de
medicamentos. Está sem febre, com exame ocular normal,
sem alteração hemodinâmica ou respiratória. O diagnósti-
co mais provável é de

(A) anafilaxia.
(B) glomerulonefrite aguda.
(C) reação anafilactóide.
(D) angioedema.
(E) urticária.

_________________________________________________________

35. Infecções crônicas e recorrentes por Cândida são uma
característica de

(A) deficiência seletiva de IgE.
(B) deficiência grave de imunidade celular.
(C) agamaglobulinemia autossômica recessiva.
(D) agamaglobulinemia ligada ao cromossomo X.
(E) deficiência de imunoglobulina A.

_________________________________________________________

36. A droga mais adequada para o tratamento de infecção uri-
nária em uma gestante de 10 semanas é

(A) ciprofloxacina.
(B) levofloxacina.
(C) sulfametoxazol-trimetoprim.
(D) doxiciclina.
(E) cefalexina.

37. Em relação à penicilina benzatina é correto afirmar que

(A) deve ser empregada no tratamento das amidalites
purulentas em crianças e adolescentes, para pre-
venir a glomerulonefrite pós-estreptocócica.

(B) com o advento de novos antibióticos o seu uso está
praticamente abolido na profilaxia da febre reumática.

(C) é a droga de escolha no tratamento de sífilis primá-
ria, uma vez que o Treponema pallidum permanece
altamente sensível à penicilina.

(D) o seu uso deve sempre ser precedido da administra-
ção de 0,5 mL da solução no subcutâneo como teste
de reação de sensibilidade.

(E) é uma das drogas de primeira linha no tratamento da
uretrite gonocócica do homem.

_________________________________________________________

38. Em relação a enterococos resistentes à vancomicina é
correto afirmar que

(A) podem transferir esta resistência para estafilococos
meticilina resistentes.

(B) quando identificados em um paciente devem ser
tratados com esquema antibiótico agressivo conten-
do 3 drogas ou mais.

(C) todos os pacientes colonizados devem receber trata-
mento com quinupristin-dalfopristin, ou linezolida.

(D) causam infecções graves em quase 100% dos
casos, principalmente em unidades de tratamento
intensivo.

(E) podem ser considerados comensais, uma vez que
praticamente não causam infecção e sim
colonização.

_________________________________________________________

39. É condição indispensável para o diagnóstico da doença de
Behçet a presença de

(A) artrite simétrica de pequenas articulações.
(B) balanite circinada.
(C) uveíte.
(D) aftas recorrentes.
(E) uretrite.

_________________________________________________________

40. No tratamento da artrite reumatóide devem ser emprega-
das drogas que, apesar de ter início  de ação demorado,
têm o potencial de redução de dano articular preservando
a função e integridade das juntas afetadas. São exemplos
dessas drogas, EXCETO

(A) sulfadiazina.
(B) hidroxicloroquina.
(C) prednisolona.
(D) minociclina.
(E) levoflunomida.

_________________________________________________________

41. Considere 3 indivíduos submetidos a tratamento de hiper-
colesterolemia com os seguintes achados considerados
relevantes:

1. Mulher de 45 anos, diabética.

2. Homem de 55 anos, com angina estável.

3. Homem de 50 anos, em tratamento medicamentoso de
hipertensão arterial e HDL-colesterol = 62 mg/dL

A meta terapêutica, segundo NCEP-ATP III, deve visar
LDL-colesterol, para os 3 indivíduos, respectivamente,
abaixo de (em mg/dL)

(A) 130, 130 e 160.
(B) 100, 100 e 160.
(C) 130, 100 e 130.
(D) 100, 100 e 130.
(E) 100, 130 e 160.
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42. A aferição da pressão arterial em adultos deve seguir as
seguintes recomendações, EXCETO

(A) nas medidas com o paciente sentado é necessário
que esteja com as costas apoiadas e o braço tam-
bém apoiado, no mesmo nível do coração.

(B) inflar o aparelho até 20 ou 30 mmHg acima da pres-
são sistólica estimada através da palpação do pulso.

(C) na avaliação inicial medir a pressão em ambos os
braços; se diferirem, considerar o valor mais alto.

(D) na avaliação inicial medir a pressão em posição su-
pina e de pé se o paciente for idoso ou fizer uso de
medicação anti-hipertensiva.

(E) anotar como pressão diastólica a fase IV dos sons
de Korotkoff (o abafamento do som ouvido).

_________________________________________________________

43. O infarto do miocárdio acometendo o ventrículo direito e
tromboembolismo pulmonar pode apresentar vários acha-
dos em comum, EXCETO

(A) disfunção de ventrículo direito no ecocardiogama.

(B) dor torácica.

(C) hipotensão.

(D) supradesnivelamento do segmento ST nas deriva-
ções precordiais direitas.

(E) elevação de troponina.
_________________________________________________________

44. Um homem de 70 anos, previamente hígido, procurou o hos-
pital por cólicas abdominais, diarréia e vômitos há 2 dias,
com diminuição do volume urinário há 12 horas. Apresenta
uréia = 90 mg/dL, creatinina = 2,0 mg/dL, hemograma, só-
dio, potássio e glicemia normais. Espera-se encontrar
nesse paciente,

(A) osmolaridade urinária > 500 mOsm/L.

(B) sódio urinário > 40 mEq/L.

(C) sedimento urinário rico em cilindros granulosos e
epiteliais.

(D) fração de excreção de sódio > 1%.

(E) proteinúria e hematúria.
_________________________________________________________

45. Uma mulher de 27 anos, previamente hígida, assintomá-
tica, procura atendimento médico por ter apresentado 3 me-
didas de pressão acima de 150 × 100 mmHg nos últimos
2 meses. Ela mede 1,67 m e pesa 65 kg e apresenta  pul-
so = 78 bat/min e PA = 164 × 106 mmHg no braço e
172 × 110mmHg nos membros inferiores, sem outras alte-
rações ao exame físico. Indagada sobre hipertensão na fa-
mília refere que a mãe é hipertensa e tem doença renal e
que uma tia materna faz hemodiálise. Os exames
mostram Hb = 15,2 g/dL, leucócitos 6.300/mm3, plaque-
tas = 204 mil/mm3, uréia = 32 mg/dL, creatinina = 0,9 mg/dL,
sódio = 140 mEq/L, potássio = 4,2 mEq/L, glicemia = 98
mg/dL e sedimento urinário normal. O diagnóstico mais
provável é de

(A) hiperaldosteronismo primário.
(B) doença renal policística autossômica dominante.
(C) feocromocitoma.
(D) coartação da aorta.
(E) estenose de artéria renal.

46. Em relação ao tratamento de hipertensão arterial em ido-
sos hígidos, são corretas as afirmações abaixo, EXCETO

(A) demonstrou diminuir as taxas de mortalidade por
acidente vascular cerebral.

(B) diuréticos podem ser empregados como droga inicial.

(C) o uso de betabloqueadores é efetivo, isoladamente
ou em associação com diuréticos em dose baixa.

(D) a meta do nível pressórico a ser obtido não difere
daquele da população em geral.

(E) naqueles com hipertensão sistólica isolada não se
demonstrou diminuição nas taxas de morbidade e
mortalidade cardiovascular.

_________________________________________________________

47. Na análise de um derrame pleural parapneumônico são
considerados como critério para indicar a drenagem do
mesmo:

(A) DHL > 1000 U/L ou glicose < 100 mg/dL.
(B) pH < 7,30 ou DHL > 1000 U/L.
(C) pH < 7,20 ou glicose < 60 mg/dL.
(D) pH < 6,90 ou glicose < 80 mg/dL.
(E) pH < 7,20 ou neutrófilos > 1000/mm3.

_________________________________________________________

48. Uma mulher de 75 anos, previamente hígida, procura o pron-
to-socorro com história de febre, tosse e dor pleural há 1 dia.
A filha relata que há algumas horas está confusa. O exa-
me clínico e radiológico revelam foco pneumônico no lobo
inferior esquerdo, com discreto derrame pleural. Apresen-
ta confusão e desidratação leves, pulso = 98 bat/min,
PA = 116 × 70 mmHg, saturação de O2 = 93% em ar am-
biente e freqüência respiratória = 20 mv/min. Exames
iniciais revelam Hb = 13,6 g/dL, leucócitos = 11.000/mm3,
uréia = 58 mg/dL, creatinina = 1,2 mg/dL, sódio = 128 mEq/L,
potássio = 4,0 mEq/L e glicemia = 160mg/dL. Recomen-
da-se

(A) internação por 24 a 48 horas.

(B) tratamento imediato no pronto-socorro, mantendo a
paciente em observação por pelo menos 12 horas.

(C) tratamento ambulatorial, após hidratação adequada.

(D) internação em enfermaria por tempo indeterminado.

(E) tratamento em unidade de terapia intensiva.
_________________________________________________________

49. O uso de corticoesteróide inalatório está indicado

(A) na asma persistente leve.
(B) principalmente no estado de mal asmático.
(C) somente na asma persistente grave.
(D) preferencialmente na crise aguda.
(E) principalmente na prevenção da asma alérgica.

_________________________________________________________

50. A repaglinida difere das sulfoniluréias por

(A) apresentar outro sítio de ação, não interferindo na
produção de insulina pelo pâncreas.

(B) ser muito mais efetiva em diminuir os níveis de he-
moglobina glicosilada a longo prazo.

(C) ser absorvida lentamente e manter nível sérico mais
estável e prolongado.

(D) apresentar metabolismo hepático, principalmente,
podendo ser utilizada com mais segurança em pa-
cientes com diminuição da função renal.

(E) poder ser administrada ao longo do dia sem relação
necessária com as refeições.
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51. Um paciente de 20 anos, pesando 60 kg, com diabe-
tes descompensado apresenta glicemia = 286 mg/dL, só-
dio = 140 mEq/L, potássio = 3,8 mEq/L, uréia = 60 mg/dL,
creatinina = 1,2 mg/dL, pH = 7,12 e bicarbonato = 6 mEq/L.
O tratamento inicial deve ser feito com insulina,

(A) solução fisiológica 0,45%, cloreto de potássio e
50 mEq de bicarbonato de sódio.

(B) solução fisiológica 0,9% e cloreto de potássio.

(C) solução fisiológica 0,45% e 150 mEq de bicarbonato
de sódio.

(D) solução glicosada 5%, e cloreto de potássio.

(E) solução glicosada 2,5%, cloreto de potássio e 250 mEq
de bicarbonato de sódio.

_________________________________________________________

52. São causas de hipertireoidismo com baixa captação de
Iodo radioativo pela tireóide:

(A) tireoidite subaguda granulomatosa e ingestão crô-
nica de amiodarona.

(B) adenoma de hipófise produtor de TSH e doença de
Graves.

(C) bócio nodular tóxico e tireoidite subaguda granulo-
matosa.

(D) adenoma de hipófise produtor de TSH e bócio no-
dular tóxico.

(E) tireoidite subaguda granulomatosa e doença de
Graves.

_________________________________________________________

53. A presença de anticorpos anti-receptor de acetilcolina é
uma característica patológica da

(A) esclerose lateral amiotrófica.
(B) myasthenia gravis.
(C) poliomielite aguda.
(D) doença de Parkinson.
(E) esclerose múltipla.

_________________________________________________________

54. São critérios de exclusão para o tratamento fibrinolítico do
acidente vascular cerebral isquêmico, EXCETO

(A) tomografia mostrando hipodensidade em mais
que 33% do território da artéria cerebral média.

(B) melhora espontânea dos sintomas relacionados à
isquemia cerebral.

(C) revascularização cirúrgica do miocárdio nos últimos
12 meses.

(D) infarto do miocárdio nos últimos 3 meses.

(E) pressão sistólica persistentemente acima de
185 mmHg, ou requerendo tratamento agressivo
para seu controle.

_________________________________________________________

55. Uma mulher de 38 anos, previamente hígida, apresenta
fraqueza progressiva e simétrica de membros inferiores há
5 dias. Está consciente, orientada, eupnéica, sem déficits
motores em membros superiores e com força muscular
grau IV, reflexos profundos dos tendões abolidos e dis-
cretas áreas de hipoestesia distais em ambos os membros
inferiores. Espera-se encontrar nessa paciente

(A) aumento da celularidade e glicose baixa no líquor.

(B) lesão mesencefálica evidenciada pela ressonância
nuclear magnética.

(C) eletroneuromiografia indicando doença da junção
neuromuscular.

(D) lesão medular evidenciada na ressonância nuclear
magnética.

(E) líquor com número de células normal e aumento de
proteínas.

56. Considere:

  I. pirimetamina                     M. plaquetopenia
 II. heparina                            N. anemia megaloblástica
III. metimazole                        O. agranulocitose

A correta associação entre a droga e o efeito colateral
hematológico é

(A) I-N,  II-M  e  III-O.
(B) I-M,  II-N  e  III-O.
(C) I-O,  II-M  e  III-N.
(D) I-N,  II-O  e  III-M.
(E) I-O,  II-N  e  III-M.

_________________________________________________________

57. Em relação às síndromes mielodisplásicas, é correto
afirmar que

(A) alteração do número ou morfologia dos neutrófilos é
um achado uniformemente presente e 50% dos pa-
cientes têm anemia e/ou plaquetopenia.

(B) evoluem invariavelmente para algum tipo de leuce-
mia, notadamente leucemia mielóide aguda.

(C) mais que 80% dos casos têm história de exposição a
quimioterápicos ou radiação ionizante.

(D) são uma condição de prognóstico reservado, com al-
ta taxa de mortalidade por infecção associada a
neutropenia.

(E) têm incidência inversamente proporcional à idade.
_________________________________________________________

58. Nos pacientes homozigotos para anemia falciforme espe-
ra-se encontrar Hemoglobina S em uma porcentagem

(A) entre 40 e 60%.
(B) de 40%.
(C) maior que 85%.
(D) entre 95 e100%.
(E) de 60%.

_________________________________________________________

59. Na sala de emergência é cada vez mais freqüente o uso
de ventilação não invasiva. Contra-indica-se a sua aplica-
ção em casos de

(A) edema agudo de pulmão.

(B) parada respiratória iminente.

(C) doença pulmonar obstrutiva crônica descompensada.

(D) asma.

(E) insuficiência respiratória aguda em paciente imune-
deprimido.

_________________________________________________________

60. Considere:

  I. acetaminofem                    M. pralidoxima
 II. betabloqueador                  N. glucagon
III. carbamato                          O. acetilcisteína

A correta associação entre a intoxicação pelas drogas e o
seu respectivo antídoto é

(A) I-N,  II-M  e  III-O.
(B) I-N,  II-O  e  III-M.
(C) I-M,  II-O  e  III-N.
(D) I-O,  II-M  e  III-N.
(E) I-O,  II-N  e  III-M.
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PROVA DISCURSIVA
Observação: Conforme capítulo VIII, item 5, do Edital do Concurso, a folha de rascunho no caderno de provas é de preenchimento

facultativo. Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova
Discursiva pela Banca Examinadora.

Questão 1
Um homem de 54 anos, tabagista, acima do peso ideal, em uso de enalapril 20 mg/dia e glimepirida 4 mg/dia, procura o pronto-
socorro referindo dor intensa, em aperto, na região precordial, com irradiação para o braço esquerdo, que iniciou há 40 minutos após
discussão com familiares. Nega sintomas semelhantes anteriormente. Está sudoréico, ansioso, com pulso de 70 batimentos por
minuto, PA = 138 × 88 mmHg, sem estertores pulmonares. O eletrocardiograma mostra:

1. Qual é o diagnóstico? Justifique.
2. Como este caso deve ser conduzido na sala de emergência?
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Questão 2

Quais são as alterações encontradas, mais freqüentemente, na gasometria arterial, no eletrocardiograma (ECG) e na
dosagem de D-dímero, em pacientes com tromboembolismo pulmonar agudo (TEP)? Comente o valor de cada um desses
exames complementares no diagnóstico.
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