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ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
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FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“Deixe memórias agradáveis sobreviverem em tempos de tristeza.”
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

1.

Este Caderno de Questões contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B,C, D e E.

2.

Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas seu nome, número de inscrição, data de nascimento,
cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas
reclamações posteriores.

3.

Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde corretamente a cada
uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção eletrônica. O
preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do
candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas, por erro do candidato.

4.

Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,
o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de
uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença
do coordenador local.

6.

Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo
início, sem levar este Caderno de Questões.

7.

Você só poderá levar este Caderno de Questões caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

8.

Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste Caderno de Questões e no
Cartão de Respostas. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9.

Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário
de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de
Respostas.
11.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas. Não esqueça
seus pertences.

12. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no
Cronograma.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Assinale a afirmação que tem base no texto.
A) Os milagres a que se refere o texto estão
diretamente relacionados com o misticismo do
povo indiano.
B) Inexplicavelmente, a renda per capita indiana é
menor que a brasileira, porém se equipara com a
americana.
C) Os índices de mortalidade infantil em Kerala são
tão altos que destacam o país no cenário
internacional.
D) Com o fim do infanticídio, o governo indiano pôde,
finalmente, valorizar a educação das mulheres
locais.
E) O investimento na educação das mulheres
possibilitou uma mudança positiva nos índices
sociais em Kerala.

Como encontrar um milagre na Índia
Doentes e peregrinos buscam a salvação em
templos que praticam o exorcismo em Kerala, ao sul
da Índia. Garanto: naquela região se operam, de fato,
milagres que salvam vidas diariamente.
Os “milagres” nada têm a ver com os deuses
ou demônios. Apenas com homens, responsáveis por
uma das mais admiradas experiências sociais já
produzidas num país pobre. Como o resto da Índia,
Kerala é miserável, sua renda por habitante é de
US$ 300 por ano – dez vezes menos do que a
brasileira e cem vezes se comparada com a
americana.
Primeiro “milagre” num país de 900 milhões
de habitantes com explosivo crescimento
populacional: cada mulher tem apenas dois filhos
(1,7, para ser mais preciso), uma média semelhante à
de um casal de classe média alta em Manhattan,
Paris, São Paulo ou Rio de Janeiro. Segundo e mais
importante: de cada mil crianças que nascem, apenas
13 morrem antes de completar um ano – um nível de
mortalidade infantil semelhante ao dos Estados
Unidos e quatro vezes menor que o do Brasil.
Até pouco tempo atrás, Kerala era mais
conhecida por suas praias, onde os turistas
“descolados” se deitavam na areia depois do banho,
massageados por moradores que aprenderam de
seus ancestrais os segredos da massagem
ayurvédica, medicina tradicional indiana. Agora,
porém, atrai tipos menos transcendentais da Europa
e dos Estados Unidos, decididos a entender e difundir
a experiência sobre como um lugar miserável
consegue indicadores sociais tão bons.
As pesquisas indicam, em essência, um
caminho: graças à vontade política dos governantes
locais, em nenhum outro lugar da Índia se investiu
tanto na educação das mulheres. Uma ação que
enfrentou a rotina da marginalização. Na Índia, por
questões culturais, se propagou o infanticídio contra
meninas, praticado pelos próprios pais.
Em Kerala, apenas 5% das garotas estão fora
da escola, reduzindo a porcentagens insignificantes o
analfabetismo. Elas são mais educadas, entram no
mercado de trabalho, frequentam postos de saúde,
amamentam os filhos, conhecem noções de higiene,
sabem a importância, por exemplo, de ferver a água
ou aplicar as vacinas, planejam voluntariamente o
número de filhos.
Daí se vê o que significou, no Brasil, termos
gasto tanto dinheiro na construção de hospitais, em
vez de investir mais pesadamente em medicina
preventiva. Muitas dessas obras só ajudaram a saúde
financeira dos empreiteiros.

Questão 02
Ao relacionar o Brasil com a Índia, percebe-se que o
autor faz:
A) uma dedução que escarnece dos altos valores
investidos em medicina preventiva no Brasil.
B) uma crítica aos governantes brasileiros quanto à
má administração do dinheiro público.
C) um questionamento a respeito da administração
dos hospitais públicos brasileiros.
D) um alerta sobre como os governantes indianos
administram os hospitais públicos em Kerala.
E) uma denúncia baseada em dados relativos ao
crescimento da população indiana.

Questão 03
No trecho: “(...) Agora, PORÉM, atrai tipos menos
transcendentais da Europa (...)”, a conjunção
destacada poderia ser substituída, sem alteração de
sentido, por:
A)
B)
C)
D)
E)

portanto.
porquanto.
contudo.
por conseguinte.
assim.

(DIMENSTEIN, Gilberto. Aprendiz do futuro – Cidadania hoje e
amanhã. São Paulo: Ática, 2000, p. 46.)
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Questão 07

Questão 04
A que se refere a expressão UMA AÇÃO no quinto
parágrafo?
A)
B)
C)
D)
E)

O termo destacado em: “(...) termos gasto tanto
dinheiro na construção DE HOSPITAIS (...)” exerce
função sintática de:

vontade política.
governantes locais.
pesquisas feitas em Kerala.
investimento na educação das mulheres.
o infanticídio contra meninas.

A)
B)
C)
D)
E)

complemento nominal.
adjunto adverbial.
objeto indireto.
objeto direto.
predicativo.

Questão 05
Questão 08

Assinale a opção que apresenta, correta e
respectivamente, a classe gramatical a que
pertencem as palavras destacadas em:
“(...) decididos A entender E difundir A experiência
sobre como um LUGAR miserável consegue
indicadores sociais TÃO bons.(...)”.

Em “(...) Garanto: naquela região se operam, de fato,
milagres QUE SALVAM VIDAS DIARIAMENTE.(...)”,
a oração em destaque classifica-se como:
A)
B)
C)
D)
E)

A) preposição – conjunção – artigo – substantivo –
advérbio.
B) artigo – conjunção – artigo – advérbio – advérbio.
C) artigo – preposição – artigo – advérbio – adjetivo.
D) preposição – pronome – pronome – substantivo –
adjetivo.
E) artigo – pronome – preposição – advérbio –
adjetivo.

subordinada substantiva subjetiva.
subordinada substantiva predicativa.
coordenada sindética explicativa.
subordinada adjetiva restritiva.
subordinada adjetiva explicativa.

Questão 09
Assinale a opção em que o espaço deve ser
preenchido com À (preposição e pronome), como
destacado em “(...) uma média semelhante À de um
casal de classe média (...) ”.

Questão 06

A) ___ medida que caminhava, recordava-se da
terra natal.
B) Esta cena corresponde ___ que presenciei ontem.
C) Aproveite ___ oferta e se contente com a cor do
tecido.
D) Referia-se, com certeza, ____ terra de seus pais.
E) Obedeceu ____ ordem dada, sem reclamar.

Nas alternativas abaixo, assinale a frase em que a
palavra COMO tem o mesmo valor semântico que
em: “(...) Como o resto da Índia, Kerala é miserável,
sua renda por habitante é de US$ 300 por ano (...)”.
A) Como não se desesperou, pôde lidar bem com a
situação.
B) Como eu ia dizendo, esse problema não existe
mais.
C) C o m o e s t a v a d o e n t e , p r e c i s a v a d e
acompanhamento médico.
D) Saí do país como se saísse de um cativeiro.
E) Ele fez tudo como lhe mandaram.

Questão 10
De acordo com a norma culta da língua, assinale a
opção correta quanto à colocação pronominal.
A) Esperemos, agora, que resolvam-se todos os
problemas.
B) Ninguém preparou-se devidamente para aquela
situação.
C) Perceber-se-ia uma nova atmosfera na sala de
reuniões.
D) Nunca divulgou-se uma notícia como essa.
E) Não constituir-se-á advogado.

03

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 11

Questão 14

Assinale a opção correta quanto à concordância
verbal.

Assinale a alternativa em que todos os substantivos
devem ser acentuados.

A) Devem haver formas mais eficazes de mobilizar a
sociedade.
B) Haviam tantas pessoas na fila, que fecharam o
guichê.
C) Descobriu-se novas formas de resolver o
problema.
D) Eram eles quem fazia a ronda no local.
E) Surgiu, de repente, no final da rua, os dois
comparsas.

A)
B)
C)
D)
E)

lapis – bonus – bainha
serie – aspecto – torax
alcool – moinho – sucuri
urubu – egoismo – magoa
armazem – orgão – carater

Questão 15
Assinale a alternativa em que o verbo em destaque foi
corretamente conjugado.
A) Se você INTERPOR um recurso, talvez consiga
reverter a situação.
B) Ele INTERVIU assim que a situação piorou.
C) Se você VER que a situação piorou, volte para cá.
D) Quando você VIM para cá, traga a pasta da
diretoria.
E) Você só será respeitado se se IMPUSER.

Questão 12
Assinale a opção correta quanto à pontuação.
A) O nosso século, que se iniciou e tem se
desenvolvido sob a insígnia da civilização
industrial, primeiro inventou a máquina e depois
fez dela o seu modelo de vida.
B) O nosso século, que se iniciou e tem se
desenvolvido, sob a insígnia, da civilização
industrial primeiro inventou a máquina e depois
fez dela o seu modelo de vida.
C) O nosso século que se iniciou e tem se
desenvolvido sob a insígnia da civilização
industrial, primeiro inventou a máquina, e depois
fez dela, o seu modelo de vida.
D) O nosso século que se iniciou, e tem se
desenvolvido, sob a insígnia da civilização
industrial, primeiro inventou a máquina e, depois
fez dela o seu modelo de vida.
E) O nosso século que se iniciou, e tem se
desenvolvido sob a insígnia da civilização
industrial primeiro, inventou a máquina e depois,
fez dela o seu modelo de vida.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Questão 16
No Microsoft Office Excel 2003, é INCORRETO
afirmar que:
A) a Autosoma exibe a soma das células
selecionadas.
B) a função Classificar permite classificar os dados
em ordem crescente ou decrescente.
C) a f u n ç ã o L o c a l i z a r p e r m i t e l o c a l i z a r,
simultaneamente, um texto em todos os

Questão 13

documentos Microsoft Office que estejam abertos

Aponte o significado do prefixo da palavra destacada
em “(...) praticam o EXORCISMO em Kerala, (...)”.
A)
B)
C)
D)
E)

no seu computador.

mudança.
separação.
para fora.
para trás.
através de.

D) a combinação de teclas CTRL + V corresponde à
função Colar.
E) o ícone........aplica o negrito sobre o texto
selecionado.
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Questão 20

Questão 17
Ao clicar no botão..........de uma janela, o Windows
XP irá:
A)
B)
C)
D)
E)

Nos principais aplicativos de correio eletrônico, caso
sua caixa de entrada alcance o limite de
armazenamento, é possível que você não possa
receber mais mensagens. Algumas práticas são
recomendadas para ajudá-lo a gerenciar a sua conta
a fim de manter um espaço razoável de
armazenamento, EXCETO:

minimizar a janela.
maximizar a janela.
fechar a janela.
salvar o conteúdo da janela.
restaurar a janela a seu tamanho original.

A) criar um arquivo morto.
B) configurar uma pasta no disco rígido do seu
computador na qual você possa salvar anexos
grandes e excluí-los da Caixa de Entrada.
C) esvaziar a pasta Lixo Eletrônico.
D) esvaziar a pasta Mensagens Excluídas.
E) salvar os arquivos na pasta Archive já que ela
compacta os e-mails armazenados, reduzindo o
consumo de espaço de armazenamento.

Questão 18
Observe a imagem parcial do site da FUNCAB na
internet e considere que, ao posicionar o cursor sobre
a palavra CONCURSOS, o formato do cursor é
alterado para o formato de uma mão. Na configuração
padrão do Windows Internet Explorer, ao clicar sobre
a imagem:

GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA
Questão 21

A)
B)
C)
D)
E)

A partir de 1970, a colonização oficial em Rondônia se
desenvolve, tendo à frente o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), o qual
implementou, pioneiramente, cinco Projetos
Integrados de Colonização (PIC).
Nesse contexto, o primeiro PIC implementado pelo
INCRA foi:

a imagem será impressa.
a imagem será ampliada.
será salva no seu computador.
uma página web será exibida.
a imagem será adicionada à lista de favoritos.

A)
B)
C)
D)
E)

Sidney Girão.
Ji-Paraná.
Ouro Preto.
Padre A. Rohl.
P. A. Ribeiro.

Questão 19
No Microsoft Office
ícone
permite:
A)
B)
C)
D)
E)

Word

2003,

o

Questão 22
Uma das estratégias de conservação da vida
indígena na Amazônia é a criação de áreas
destinadas a esse segmento da sociedade brasileira.
No exemplo da área indígena de Lourdes, um grupo
indígena significativamente presente é o:

alterar a cor da borda da célula.
alterar a cor da fonte.
alterar a cor de fundo.
aumentar o tamanho da fonte.
aplicar a cor de realce no texto.

A)
B)
C)
D)
E)
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Zoró.
Cinta Larga.
Suruí.
Tupari.
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NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão 23
Nos antecedentes da criação do estado de Rondônia,
consta a instalação do Território Federal do Guaporé,
em 1943, o qual é posteriormente transformado em
Território Federal de Rondônia. O Território Federal
de Rondônia é criado no governo do presidente:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 26
A fonte jornalística, isto é, o informante ou a fonte de
informações do jornalista, segundo a Constituição
Federal:
A) não pode ser escondida pelo profissional quando
compelido pela autoridade administrativa a
revelá-la.
B) deve ser obrigatoriamente publicada, sob pena de
ser a informação considerada anônima.
C) possui sigilo resguardado, não podendo o
profissional ser compelido ou coagido a
informá-la.
D) é sigilosa desde que a informação seja
comprovadamente verdadeira.
E) somente deve ser revelada se houver ordem
judicial neste sentido.

Getúlio Vargas.
Jânio Quadros.
João Goulart.
Juscelino Kubitschek.
Costa e Silva.

Questão 24
Um importante tratado fixou a linha de fronteira no
extremo norte e oeste do Brasil, a partir dos cursos
dos rios Guaporé e Mamoré, até o médio curso do
Madeira, sendo de inegável relevância para a
definição do futuro Território do Guaporé. O tratado
referido é o de:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 27
Sobre o direito à vida, previsto pela Constituição
Federal, é correto afirmar:

Tordesilhas,1494.
Utrecht, 1713.
Utrecht, 1915.
Petrópolis, 1903.
Madri, 1750.

A) O direito à vida não comporta exceções.
B) É vedada qualquer hipótese de aborto.
C) O direito à vida impede a pesquisa com
células-tronco embrionárias.
D) Admite-se a eutanásia no Brasil.
E) Permite-se, excepcionalmente, a instituição de
pena de morte no Brasil.

Questão 25
Rondônia é abrangido pelo domínio amazônico, fator
natural que influencia o tipo de vegetação encontrado
neste estado da federação.
Nesse domínio natural, uma formação vegetal
predominante e parcialmente presente em Rondônia
denomina-se:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 28
O mandado de injunção é instrumento processual,
previsto pela Constituição Federal, para a hipótese
de:

Caatinga.
Campos de altitude.
Mata de araucárias.
Floresta equatorial.
Floresta tropical de encosta.

A) sigilo ilegal de informações relativas à pessoa do
impetrante, constantes de registros ou bancos de
dados de entidades governamentais ou de caráter
público.
B) ameaça ou sofrimento de violência ou coação à
liberdade de locomoção.
C) ofensa a direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus, ou hábeas-data, quando o
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder
for autoridade pública ou agente de pessoa
jurídica no exercício de atribuições do Poder
Público.
D) a falta de norma regulamentadora tornar viável o
exercício dos direitos e liberdades constitucionais
e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à
soberania e à cidadania.
E) dano ao patrimônio público, ao meio ambiente, ao
patrimônio histórico e cultural ou ofensa à
moralidade administrativa.
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Questão 32

Questão 29

O reingresso de servidor aposentado no serviço
público, quando insubsistentes os motivos
determinantes de sua aposentadoria por invalidez,
verificados em inspeção médica oficial ou por
solicitação voluntária do aposentado, a critério da
administração, conforme previsto no Estatuto dos
Servidores Públicos do Estado de Rondônia,
denomina-se:

A respeito dos direitos e garantias fundamentais
previstos na Constituição Federal, assinale a
alternativa correta.
A) Devem ser interpretados restritivamente.
B) Possuem aplicação mediata, isto é, dependem de
regulamentação legal.
C) Somente podem ser revogados por Lei
Complementar.
D) Somente podem ser revogados por Emenda
Constitucional.
E) Não excluem direitos decorrentes dos tratados
internacionais em que o Brasil seja parte.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 30

Questão 33

Na hipótese de Prefeito que delibera desapropriar
área de seu desafeto para edificar hospital municipal,
verifica-se, do ponto de vista material, ofensa ao
seguinte princípio da Administração Pública:
A)
B)
C)
D)
E)

reintegração.
recondução.
ascenção funcional.
reversão.
readaptação funcional.

Nos termos da Lei Orgânica do Ministério Público do
Estado de Rondônia, os Centros de Apoio
Operacional são órgãos auxiliares da atividade
funcional do Ministério Público, incumbindo-lhes,
entre outras funções:

motivação.
moralidade.
legalidade.
devido processo legal.
inalienabilidade dos bens públicos.

A) exercer a fiscalização dos estabelecimentos
prisionais e dos que abriguem idosos, crianças e
adolescentes, incapazes ou pessoas portadoras
de deficiência, supervisionando-lhes a
assistência.
B) realizar e estimular qualquer tipo de atividade
cultural ligada ao campo do direito e das ciências
correlatas relacionadas às funções afetas à
Instituição.
C) promover o levantamento periódico das
necessidades materiais das Promotorias,
adotando as providências necessárias para
supri-las.
D) promover, periodicamente, em âmbito local ou
regional, ciclos de estudos e pesquisas, reuniões,
seminários e congressos, abertos à frequência de
membros do Ministério Público e, eventualmente,
de outros profissionais do Direito.
E) exercer, mediante delegação de competência, as
atribuições que lhe forem conferidas pelo
Procurador-Geral.

Questão 31
Segundo a Constituição Federal, ressalvados os
casos especificados na legislação, estão obrigados a
contratar obras, serviços, compras e alienações
mediante processo de licitação pública apenas:
A) os órgãos da administração direta.
B) as empresas públicas e as autarquias.
C) as pessoas de direito público de capacidade
política, bem como as autarquias, as empresas
públicas, as sociedades de economia mista e as
fundações governamentais.
D) as pessoas de direito público de capacidade
política.
E) as entidades da administração indireta.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 34
Levando-se em conta as trajetórias de conceitos e
práticas relativas ao servidor público no Brasil, é
possível afirmar que a burocracia pública:

Questão 36
Idoso de 76 anos, portador de neoplasia maligna de
próstata, com metástases ósseas difusas,
atualmente em tratamento com goserelina, é
admitido por dor lombar e paresia de membros
inferiores, dificultando a deambulação. Diante da
hipótese de síndrome de compressão medular, o
fármaco que deve ser prontamente iniciado é:

A) criou a sociedade no Brasil.
B) é o aparelho ou a organização do Estado.
C) reflete a autonomia do Estado perante a
sociedade.
D) a despeito de não integrar o aparelho estatal,
pressiona o Estado.
E) é setor responsável pela administração do
aparelho do Estado.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 35
O chamado Modelo de Excelência em Gestão
Pública deve estar alicerçado em fundamentos
próprios da gestão de excelência contemporânea e
condicionado aos princípios constitucionais da
Administração Pública. Orientado por esses
princípios constitucionais, integra a base de
sustentação desse modelo:

bicalutamida.
docetaxel.
nimesulida.
dexametasona.
cabazitaxel.

Questão 37
Paciente apresenta, em exame do aparelho
cardiovascular, sopro protodiastólico aspirativo, mais
audível em foco aórtico acessório, com o paciente
sentado e com o tronco inclinado para frente.
Nota-se, ainda, aumento do sopro durante exercício
isométrico e diminuição com a manobra de Valsalva.
Há relato de terceira bulha (B3) e do sinal de Musset.
O pulso arterial é descrito como bisferiens. Outro sinal
clínico compatível com o quadro descrito e indicativo
de maior gravidade é o:

A) o pensamento sistêmico, consistente no
entendimento das relações de interdependência
entre os diversos componentes de uma
organização, bem como entre a organização e o
ambiente externo, com foco na sociedade.
B) a autonomia dos órgãos públicos, tendo como
objetivo precípuo gerar resultados para o
interesse público secundário.
C) o controle social restrito, a fim de conferir maior
eficiência aos projetos públicos e afastando suas
características burocráticas como limites de
competitividade.
D) a gestão não participativa, cujo estilo determina
atitude gerencial mais independente e voltada a
decisões mais céleres por parte do administrador.
E) a c u l t u r a d a c o n s e r v a ç ã o d e i d e i a s ,
restringindo-se a experimentação e
implementação de experiências gerenciais
diferenciadas.

A)
B)
C)
D)
E)

click mesossistólico.
sopro circular de Miguel Couto.
sopro de Austin-Flint.
fenômeno de Gallavardin.
sopro de Carey-Coombs.

Questão 38
Homem de 60 anos, tabagista pesado, etilista de
5 doses de cachaça por dia, apresenta disfagia
progressiva. Nega história de doença do refluxo
gastroesofágico ou esofagite. Realizada endoscopia
digestiva alta que evidenciou lesão estenosante na
transição entre os terços superior e médio do
esôfago. Submetido à biopsia da lesão. O tipo
histológico mais provável é:
A)
B)
C)
D)
E)
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carcinoma escamoso.
adenocarcinoma.
leiomiossarcoma.
linfoma.
carcinoma de pequenas células.
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Questão 42

Questão 39

Mulher idosa, portadora de hipotireoidismo, é
internada por coma mixedematoso, precipitado por
pneumonia bacteriana. Trata-se de um achado
laboratorial compatível com o diagnóstico de:

Recentemente, foram desenvolvidos novos fármacos
para o tratamento de Diabetes mellitus. Os inibidores
da dipeptidil-peptidase IV (DPP IV) promovem o
aumento do nível de GLP-1, com aumento da
secreção de insulina e redução do glucagon. Trata-se
de um fármaco dessa classe medicamentosa:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

exenatida.
pioglitazona.
glipizida.
dapagliflozin.
sitagliptina.

hiperglicemia.
T4 livre aumentado.
CPK diminuída.
hiponatremia.
redução dos níveis de CO2.

Questão 43
Em relação ao tratamento da Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida (SIDA), sabe-se que os
antirretrovirais estão associados a diversos efeitos
adversos. Aponte, entre os fármacos abaixo, aquele
mais frequentemente associado à pancreatite aguda
e à neuropatia periférica.

Questão 40
Os trabalhadores envolvidos com a construção ou
demolição de prédios, fabricação de telhas ou
construção naval podem desenvolver uma
pneumoconiose caracterizada por infiltrado pulmonar
reticular ou reticulonodular, que predomina em lobos
inferiores, além de placas de calcificação e
espessamento da pleura. Há, ainda, risco elevado de
mesotelioma pleural. Aponte o agente envolvido com
o quadro descrito.
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Poeira de sílica.
Berílio.
Chumbo.
Asbesto.
Óxido de ferro.

Questão 44
Paciente encontra-se internado por insuficiência
renal aguda. O achado de cilindros granulares
pigmentados no exame simples de urina (EAS) é
compatível com:

Questão 41

A)
B)
C)
D)
E)

Recentemente, houve uma mudança no algoritmo
diagnóstico da policitemia vera, com a introdução da
pesquisa de uma determinada mutação gênica. A
mutação a ser procurada é aquela relativa ao gene:
A)
B)
C)
D)
E)

Enfuvirtide.
Efavirenz.
Nevirapina.
Didanosina.
Indinavir.

RAF.
JAK 2.
APC.
KRAS.
RET.

insuficiência renal aguda pré-renal.
nefrite intersticial.
necrose tubular aguda.
nefrolitíase.
glomerulonefrite.

Questão 45
Jovem de 18 anos foi admitido na Emergência com
taquiarritmia associada à instabilidade
hemodinâmica, sendo feito o diagnóstico de Torsades
des Pointes. Após tratamento adequado, o médico
assistente revisou eletrocardiograma prévio do
paciente, feito em exame pré-admissional, que já
apresentava uma alteração fortemente relacionada
com a arritmia descrita. Aponte tal achado
eletrocardiográfico.
A)
B)
C)
D)
E)
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Intervalo QT corrigido de 560 ms.
Intervalo QT corrigido de 360 ms.
Presença de onda delta.
Intervalo PR de 150 ms.
Intervalo PR de 250 ms.
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Questão 48

Questão 46

Sabe-se que pacientes com sarcoidose podem
desenvolver hipercalcemia. Aponte o mecanismo
fisiopatológico envolvido em tal situação.

Homem de 45 anos relata emagrecimento, febre,
adinamia, artralgia e dor abdominal pós-prandial.
Descreve, ainda, dor testicular bilateral. Ao exame,
apresenta palidez cutâneo-mucosa,
PA= 180x100 mmHg, além de fenômeno de Raynauld
e livedo reticular. Ausculta cardiopulmonar sem
alterações. Exame neurológico evidencia hipoestesia
em pé esquerdo e mão direita. Solicitados exames
laboratoriais: Hgb: 11 g/dL, VHS: 100 mm/h,
Ureia: 80 mg/dL, Creatinina: 2,1 mg/dL, ANCA
negativo e dosagem de complemento normal. Há
história de sorologia positiva para hepatite B.
A principal hipótese diagnóstica é:

A) Produção anormal de vitamina D ativa nos
granulomas.
B) Secreção ectópica de PTH.
C) Desenvolvimento de hiperparatireoidismo
primário.
D) Desenvolvimento de rabdomiólise.
E) Aumento da atividade osteoclástica.
Questão 49

A)
B)
C)
D)
E)

poliangeíte microscópica.
poliarterite nodosa.
vasculite cutânea leucocitoclástica.
síndrome de Churg-Strauss.
granulomatose de Wegener.

Os acidentes vasculares encefálicos podem cursar
com diversas síndromes clínicas, de acordo com o
local comprometido. A síndrome de Anton
caracteriza-se por:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 47
A avaliação pericial é fundamental nos processos de
licença de saúde, aposentadoria por invalidez,
readaptação, nexo de acidente, doença profissional e
doença relacionada com o trabalho, entre outros
eventos previstos na legislação. Acerca do processo
de avaliação pericial de um servidor, aponte a
alternativa correta.

simultagnagnosia e apraxia óptica.
vertigem e abulia.
tremor cerebelar e coreoatetose.
alexia e agrafia.
cegueira, sem o reconhecimento deste estado.

Questão 50
Diversos fármacos podem ser utilizados na doença
de Parkinson. Aponte, entre as opções abaixo, aquela
que consiste em um inibidor da
monoamino-oxidase B (MAO-B), com possível efeito
neuroprotetor.

A) O setor de recursos humanos pode ter acesso
irrestrito aos documentos periciais do servidor.
B) O laudo pericial deverá ter sempre referência ao
nome e à natureza da doença apresentada pelo
servidor.
C) Somente os atestados emitidos por médicos ou
cirurgiões-dentistas devem ser aceitos para fins
de justificativa de faltas ao trabalho.
D) A atividade pericial oficial em saúde é inerente ao
médico e ao enfermeiro designados peritos,
cabendo aos outros profissionais apenas o
subsídio por meio de pareceres específicos.
E) Trata-se de função específica do médico e do
psicólogo perito a realização de perícias
singulares, hospitalares e domiciliares.

A)
B)
C)
D)
E)

Pramipexol.
Biperideno.
Amantadina.
Levodopa.
Selegilina.

Questão 51
Paciente de 38 anos realizou sorologia para
hepatite B após avaliação de seu médico assistente.
O resultado foi: HbsAg negativo, anti-Hbs positivo,
anti-Hbe e HbeAg negativos, anti-Hbc IgG e IgM
negativos. Tal achado é compatível com:
A)
B)
C)
D)
E)
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hepatite B crônica com baixa replicação viral.
vacinação prévia para hepatite B.
hepatite B aguda com baixa replicação viral.
hepatite B crônica com alta replicação viral.
exposição prévia à hepatite B, com cura.
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Questão 55

Questão 52

Paciente de 20 anos apresentou lesões
papulovesiculosas em superfície externa de
extremidades e no tronco. Após avaliação
dermatológica, com realização de biopsia, foi feito o
diagnóstico de dermatite herpetiforme. O
dermatologista prontamente encaminhou o paciente
para pesquisa da seguinte condição associada:

O tratamento da obesidade vem sendo tema de
calorosos debates no meio médico e na imprensa.
Aponte o fármaco que tem seu mecanismo de ação
com base na inibição das lipases do trato
gastrointestinal.
A)
B)
C)
D)
E)

Rimonabanto.
Topiramato.
Orlistat.
Mazindol.
Femproporex.

A)
B)
C)
D)
E)

doença celíaca.
doença diverticular do cólon.
cirrose hepática.
retocolite ulcerativa.
lúpus eritematoso sistêmico.

Questão 53
Paciente de 25 anos, em acompanhamento por
Doença de Crohn, com acometimento ileal, é
internado por nefrolitíase. O tipo de cálculo mais
comum neste caso é o de:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 56
Homem de 21 anos, oriundo de zona rural no interior
da Bahia, é atendido por febre irregular, perda de
peso e aumento progressivo do volume abdominal
nos últimos 10 meses. Encontra-se em regular estado
geral, com febre baixa, hipocorado e desnutrido.
Exame do abdome com hepatoesplenomegalia, com
baço ultrapassando a linha média. Exames
laboratoriais evidenciam pancitopenia, aumento do
VHS, hipoalbuminemia e hipergamaglobulinemia
policlonal. A principal hipótese diagnóstica é:

ácido úrico.
cistina.
fosfato amoníaco magnesiano.
oxalato de cálcio.
estruvita.

Questão 54
A)
B)
C)
D)
E)

Homem de 40 anos realizou ultrassonografia
abdominal que mostrou imagem isoecogênica de
4.cm em lobo hepático direito. Para melhor
esclarecimento da lesão, o seu médico assistente
solicitou uma tomografia computadorizada dinâmica
que confirmou a presença de lesão homogênea, com
captação arterial rápida de contraste, além de perda
também rápida da captação na fase venosa.
Notava-se, ainda, cicatriz central hipodensa,
contendo artéria que dava origem a múltiplos ramos
contrastados (aspecto de roda-de-carruagem). A
principal hipótese diagnóstica é:
A)
B)
C)
D)
E)

febre tifoide.
malária.
leptospirose.
leishmaniose visceral.
febre amarela.

Questão 57
O uso de agentes trombolíticos pode estar indicado
em casos graves de tromboembolismo pulmonar. O
intervalo de tempo (∆t) entre o início do evento e o uso
de trombolítico deve ser, no máximo, de:

hamartoma.
abscesso amebiano.
hemangioma cavernoso.
linfoma.
hiperplasia nodular focal.

A)
B)
C)
D)
E)
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3 horas.
12 horas.
24 horas.
5 dias.
14 dias.
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Questão 58
Mulher de 46 anos iniciou tratamento para
hipertensão arterial recentemente. Retorna para
consulta de revisão com níveis tensionais
controlados, porém se queixando de edema em
membros inferiores. Aponte o anti-hipertensivo que
cursa mais frequentemente com esse efeito colateral.
A)
B)
C)
D)
E)

Propranolol.
Captopril.
Anlodipina.
Hidralazina.
Losartana.

Questão 59
O anticorpo que possui especificidade elevada
(aproximadamente 98%), porém sensibilidade baixa
(em torno de 70%) para o diagnóstico de artrite
reumatoide é o:
A)
B)
C)
D)
E)

anti-CCP.
anti-RNP.
fator reumatoide.
anti-SSA.
anti-PM-Scl.

Questão 60
Jovem de 18 anos, em exame oftalmológico
pré-admissional, apresenta hiperpigmentação
retiniana hipertrófica. Tal achado está relacionado
com a presença de história familiar positiva para:
A)
B)
C)
D)
E)

vasculite.
câncer colorretal.
cardiopatia congênita.
doença celíaca.
doença inflamatória intestinal.
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