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CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa
Atenção:

As questões de números 1 a 8 referem-se ao texto abaixo.

O mito napoleônico baseia-se menos nos méritos de Napoleão do que nos fatos, então sem paralelo, de sua carreira. Os
homens que se tornaram conhecidos por terem abalado o mundo de forma decisiva no passado tinham começado como reis, como
Alexandre, ou patrícios, como Júlio César, mas Napoleão foi o “pequeno cabo” que galgou ao comando de um continente pelo seu
puro talento pessoal. Todo homem de negócios daí em diante tinha um nome para sua ambição: ser − os próprios clichês o
denunciam − um “Napoleão das finanças” ou “da indústria”. Todos os homens comuns ficavam excitados pela visão, então sem
paralelo, de um homem comum maior do que aqueles que tinham nascido para usar coroas. Em síntese, foi a figura com que todo
homem que partisse os laços com a tradição podia se identificar em seus sonhos.
Para os franceses ele foi também algo bem mais simples: o mais bem-sucedido governante de sua longa história. Triunfou
gloriosamente no exterior, mas, em termos nacionais, também estabeleceu ou restabeleceu o mecanismo das instituições francesas
como existem hoje. Ele trouxe estabilidade e prosperidade a todos, exceto para os 250 mil franceses que não retornaram de suas
guerras, embora até mesmo para os parentes deles tivesse trazido a glória. Sem dúvida, os britânicos se viam como lutadores pela
causa da liberdade contra a tirania; mas em 1815 a maioria dos ingleses era mais pobre do que o fora em 1800, enquanto a maioria
dos franceses era quase certamente mais rica.
Ele destruíra apenas uma coisa: a Revolução de 1789, o sonho de igualdade, liberdade e fraternidade, do povo se erguendo
na sua grandiosidade para derrubar a opressão. Este foi um mito mais poderoso do que o dele, pois, após a sua queda, foi isto e não
a sua memória que inspirou as revoluções do século XIX, inclusive em seu próprio país.
(Adaptado de Eric. J. Hobsbawm. A era das revoluções − 1789-1848. 7a ed. Trad. de Maria Tereza Lopes Teixeira e Marcos Penchel. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1989, p.93-4)

1.

2.

Segundo o autor,
(A)

a figura de Napoleão passou a exercer forte apelo no campo do imaginário, servindo de modelo de inaudita superação da
condição social.

(B)

os franceses descartam assumir Napoleão como modelo, buscando valorizar tão somente a sua participação na revolução
de 1789.

(C)

os parentes dos milhares de franceses mortos nas guerras napoleônicas relevaram a perda dos familiares em função da
grande prosperidade trazida por Napoleão.

(D)

a Revolução de 1789 foi um mito menos relevante do que o de Napoleão, pois as obras deste permanecem vivas e aquela
não teria sido mais que um sonho.

(E)

os méritos pessoais de Napoleão nada têm a ver com o mito que se criou em torno de sua figura, surgido apenas de sua
trajetória casualmente vitoriosa.

Considerando-se o contexto, o segmento cujo sentido está adequadamente expresso em outras palavras é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3.

partisse os laços com a tradição = quebrasse o condão sagrado
galgou ao comando de um continente = sobrelevou o ordenamento europeu
pela causa da liberdade contra a tirania = pelo motivo da insubmissão versus rigorismo
os próprios clichês o denunciam = os próprios lugares-comuns o evidenciam
o mecanismo das instituições francesas = a articulação dos institutos galeses

Ele trouxe estabilidade e prosperidade a todos, exceto para os 250 mil franceses que não retornaram de suas guerras, embora
até mesmo para os parentes deles tivesse trazido a glória.
Sem prejuízo para o sentido e a correção, os elementos em destaque na frase acima podem ser substituídos, respectivamente,
por:

2

(A)

se não

−

apesar de

(B)

a não ser

−

conquanto

(C)

aparte

−

não obstante

(D)

à exceção −

(E)

afora

−

porém
contanto que
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4.

Sem dúvida, os britânicos se viam como lutadores pela causa da liberdade contra a tirania ...
O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o verbo grifado acima está em:

5.

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

Todos os homens comuns ficavam excitados pela visão ...
O mito napoleônico baseia-se menos nos méritos de Napoleão ...
... exceto para os 250 mil franceses que não retornaram de suas guerras ...
Ele destruíra apenas um coisa ...

(E)

... os próprios clichês o denunciam ...

... tinham nascido para usar coroas.
Ele trouxe estabilidade e prosperidade a todos ...
... que inspirou as revoluções do século XIX ...
A substituição dos elementos sublinhados pelo pronome correspondente, com os necessários ajustes, tem como resultado correto, na ordem dada:

6.

−

Ele lhes trouxe estabilidade e prosperidade

− que lhes inspirou

Ele trouxe-os estabilidade e prosperidade

− que inspirou-as

−

Ele lhes trouxe estabilidade e prosperidade

− que as inspirou

−

Ele os trouxe estabilidade e prosperidade

− que lhes inspirou

−

Ele trouxe-os estabilidade e prosperidade

− que as inspirou

(A)

tinham nascido para as usar

(B)

tinham nascido para lhes usar −

(C)

tinham nascido para usá-las

(D)

tinham nascido para usá-las

(E)

tinham nascido para as usar

Atente para as seguintes afirmações sobre a pontuação empregada no texto.

I. Os homens que se tornaram conhecidos por terem abalado o mundo de forma decisiva no passado tinham começado coo

mo reis, como Alexandre, ou patrícios, como Júlio César ... (1 parágrafo)
O segmento em destaque poderia ser isolado por vírgulas, sem prejuízo para o sentido e a correção.

II. Para os franceses ele foi também algo bem mais simples: o mais bem-sucedido governante de sua longa história.
o

(2 parágrafo)
Uma vírgula poderia ser colocada imediatamente depois do termo franceses, sem prejuízo para a correção e a lógica.

III.

Ele destruíra apenas uma coisa: a Revolução de 1789, o sonho de igualdade, liberdade e fraternidade, do povo se ero
guendo na sua grandiosidade para derrubar a opressão. (3 parágrafo)
Os dois-pontos introduzem no contexto um segmento explicativo.

Está correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

7.

I e II, apenas.
I, apenas.
I, II e III.
III, apenas.
II e III, apenas.

Todos os homens comuns ficavam excitados pela visão [...] de um homem comum maior do que aqueles que tinham nascido
para usar coroas.
Uma nova redação para a frase acima, em que se preservam a correção e a clareza, está em:
(A)

Os homens comuns, quando viam que um homem comum como eles era maior do que os nascidos para usar coroas, não
tendo como não ficar excitados.

(B)

Ver os homens comuns que um homem também comum era maior do que os nascidos para usar coroas eram o que os
deixavam excitados.

(C)

A visão de um homem comum maior do que aqueles nascidos para usar coroas, deixavam excitados todos os homens que
eram tão comuns como ele.

(D)

Não havia homem comum que não ficasse excitado pela visão de um homem também comum que se tornara maior do que
os nascidos para usar coroas.

(E)

À medida em que via um homem comum maior do que aqueles nascidos para usar coroas, todo homem comum ficava excitado com a visão que tivesse.
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8.

A frase em que todos os verbos estão corretamente flexionados é:
(A)

Quem se dispor a ler a obra seminal de Hobsbawm sobre as revoluções do final do século XVIII à primeira metade do

XIX jamais protestará contra o tempo gasto e o esforço despendido.
(B)

As reflexões sobre a Revolução Francesa de 1789 requerem muito cuidado para que não se perca de vista a complexidade que as afirmações categóricas tendem a desconsiderar.

(C)

Os revolucionários de 1789 talvez não prevessem, ou sequer imaginassem, o impacto que o movimento iniciado na França
teria na história de praticamente toda a humanidade.

(D)

Se as pessoas não se desfazerem da imagem que cultivam de Napoleão, nunca deixarão de acreditar que o talento pessoal é o principal ou mesmo a único requisito para a obtenção do sucesso.

(E)

Quando se pensa na história universal, nada parece tão disseminado no imaginário popular, sobretudo no ocidente, do que
as imagens que adviram da Revolução Francesa de 1789.

Atenção:

As questões de números 09 a 12 referem-se ao texto abaixo.

Em outubro de 1967, quando Gilberto Gil e Caetano Veloso apresentaram as canções Domingo no parque e Alegria, Alegria,
no Festival da TV Record, logo houve quem percebesse que as duas canções eram influenciadas pela narrativa cinematográfica:
repletas de cortes, justaposições e flashbacks. Tal suposição seria confirmada pelo próprio Caetano quando declarou que fora “mais
influenciado por Godard e Glauber do que pelos Beatles ou Dylan”. Em 1967, no Brasil, o cinema era o que havia de mais intenso e
revolucionário, superando o próprio teatro, cuja inquietação tinha incentivado os cineastas a iniciar o movimento que ficou conhecido
como Cinema Novo.
O Cinema Novo nasceu na virada da década de 1950 para a de 1960, sobre as cinzas dos estúdios Vera Cruz (empresa
paulista que faliu em 1957 depois de produzir dezoito filmes). “Nossa geração sabe o que quer”, dizia o baiano Glauber Rocha já em
1963. Inspirado por Rio 40 graus e por Vidas secas, que Nelson Pereira dos Santos lançara em 1954 e 1963, Glauber Rocha
transformaria, com Deus e o diabo na terra do sol, a história do cinema no Brasil. Dois anos depois, o cineasta lançou Terra em
Transe, que talvez tenha marcado o auge do Cinema Novo, além de ter sido uma das fontes de inspiração do Tropicalismo.
A ponte entre Cinema Novo e Tropicalismo ficaria mais evidente com o lançamento, em 1969, de Macunaíma, de Joaquim
Pedro de Andrade. Ao fazer o filme, Joaquim Pedro esforçou-se por torná-lo um produto afinado com a cultura de massa. “A
proposição de consumo de massa no Brasil é algo novo. A grande audiência de TV entre nós é um fenômeno novo. É uma posição
avançada para o cineasta tentar ocupar um lugar dentro dessa situação”, disse ele.
Incapaz de satisfazer plenamente as exigências do mercado, o Cinema Novo deu os seus últimos suspiros em fins da década
de 1970 − período que marcou o auge das potencialidades comerciais do cinema feito no Brasil.
(Adaptado de Eduardo Bueno. Brasil: uma história. Ed. Leya, 2010. p. 408)

9.

4

Depreende-se corretamente do texto:
(A)

A estética do Cinema Novo, que marcou época no Brasil, contribuiu para que surgisse, na cena musical, o movimento
conhecido como Tropicalismo.

(B)

Embora o Cinema Novo não tenha conseguido atingir suas metas comerciais, a qualidade estética de suas obras era
superior à das obras produzidas pelo cinema comercial.

(C)

A ampliação da televisão no Brasil, cuja audiência foi sempre maior do que a do cinema, teve papel determinante na derrocada do Cinema Novo.

(D)

Como seus integrantes estavam comprometidos com os problemas sociais e políticos do país, o Cinema Novo suscitou polêmicas que levaram à volta da censura.

(E)

O Tropicalismo, movimento liderado por dissidentes do Cinema Novo, se desenvolveu concomitantemente à decadência
do teatro nacional.
TRT9R-Conhecimentos-Gerais2
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10.

Em outubro de 1967, quando Gilberto Gil e Caetano Veloso apresentaram as canções Domingo no parque e Alegria, Alegria, no
Festival da TV Record, logo houve quem percebesse que as duas canções eram influenciadas pela narrativa cinematográfica ...
Transpondo-se a primeira das frases grifadas acima para a voz passiva e a segunda para a voz ativa, as formas verbais
resultantes serão, respectivamente:

11.

(A)

se apresentaram

−

influencia

(B)

foi apresentado

−

se influenciaram

(C)

eram apresentadas

−

influenciou

(D)

foram apresentadas −

(E)

são apresentadas

−

influenciava
influenciou

... Glauber Rocha transformaria, com Deus e o Diabo na terra do sol, a história do cinema no Brasil.
O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está empregado em:

12.

(A)

A ponte entre Cinema Novo e Tropicalismo ficaria mais evidente ...

(B)

O Cinema Novo nasceu na virada da década de 1950 para a de 1960 ...

(C)

Dois anos depois, o cineasta lançou Terra em transe ...

(D)

A grande audiência de TV entre nós é um fenômeno novo.

(E)

... empresa paulista que faliu em 1957 ...

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

Cada um dos filmes dirigidos por Glauber Rocha apresentavam um caráter revolucionário único.

(B)

A maioria dos integrantes do movimento conhecido como Cinema Novo estava profundamente interessada nos problemas
sociais do país.

(C)

Muitas expressões artísticas, como o neorrealismo italiano, contribuiu para o desenvolvimento do Cinema Novo.

(D)

A maior parte dos cineastas envolvidos com o Cinema Novo integravam um grupo que tentavam novos caminhos para o
cinema nacional.

(E)

O Tropicalismo, em que Caetano Veloso e Gilberto Gil se projetou, e o Cinema Novo, cujo principal expoente foi Glauber
Rocha, se configura como movimentos artísticos expressivos no século XX.

Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático
13.

14.

Em uma loja de bijuterias, todos os produtos são vendidos por um dentre os seguintes preços: R$ 5,00, R$ 7,00 ou R$ 10,00.
Márcia gastou R$ 65,00 nessa loja, tendo adquirido pelo menos um produto de cada preço. Considerando apenas essas
informações, o número mínimo e o número máximo de produtos que Márcia pode ter comprado são, respectivamente, iguais a
(A)

9 e 10.

(B)

8 e 11.

(C)

8 e 10.

(D)

9 e 13.

(E)

7 e 13.

Atendendo ao pedido de um cliente, um perfumista preparou 200 mL da fragrância X. Para isso, ele misturou 20% da
essência A, 25% da essência B e 55% de veículo. Ao conferir a fórmula da fragrância X que fora encomendada, porém, o
perfumista verificou que havia se enganado, pois ela deveria conter 36% da essência A, 20% da essência B e 44% de veículo. A
quantidade de essência A, em mL, que o perfumista deve acrescentar aos 200 mL já preparados, para que o perfume fique
conforme a especificação da fórmula é igual a
(A)

32.

(B)

36.

(C)

40.

(D)

45.

(E)

50.

TRT9R-Conhecimentos-Gerais2
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15.

7
dos alunos matriculados foram aprovados em novembro, logo após as provas finais.
9
3
Todos os demais alunos fizeram em dezembro uma prova de recuperação. Como
desses alunos conseguiram aprovação
5
Em uma disciplina de um curso superior,

após a prova de recuperação, o total de aprovados na disciplina ficou igual a 123. O total de alunos matriculados nessa
disciplina é igual a

16.

(A)

136.

(B)

127.

(C)

130.

(D)

135.

(E)

126.

Em um campeonato de futebol, as equipes ganham 5 pontos sempre que vencem um jogo, 2 pontos em caso de empate e 0
ponto nas derrotas. Faltando apenas ser realizada a última rodada do campeonato, as equipes Bota, Fogo e Mengo totalizam,
respectivamente, 68, 67 e 66 pontos, enquanto que a quarta colocada possui menos de 60 pontos. Na última rodada, ocorrerão
os jogos:
Fogo x Fla

e

Bota x Mengo

Sobre a situação descrita, considere as afirmações abaixo, feitas por três torcedores

I. Se houver uma equipe vencedora na partida Bota x Mengo, ela será, necessariamente, a campeã.
II. Para que a equipe Fogo seja a campeã, basta que ela vença a sua partida.
III. A equipe Bota é a única que, mesmo empatando, ainda poderá ser a campeã.
Está correto o que se afirma em

17.

(A)

I e II, apenas.

(B)

I, apenas.

(C)

III, apenas.

(D)

II, apenas.

(E)

I, II e III.

Em nosso calendário, há dois tipos de anos em relação à sua duração: os bissextos, que duram 366 dias, e os não bissextos,
que duram 365 dias. O texto abaixo descreve as duas únicas situações em que um ano é bissexto.
-

Todos os anos múltiplos de 400 são bissextos − exemplos: 1600, 2000, 2400, 2800;

-

Todos os anos múltiplos de 4, mas não múltiplos de 100, também são bissextos − exemplos: 1996, 2004, 2008, 2012.
Disponível em: (<http://www.tecmundo.com.br/mega-curioso/20049-como-funciona-o-ano-bissexto-.htm>. Acesso em 16.12.12)

Sendo n o total de dias transcorridos no período que vai de 01 de janeiro de 1898 até 31 de dezembro de 2012, uma expressão
numérica cujo valor é igual a n é

6

(A)

29 + 365 x (2012 − 1898 + 1).

(B)

28 + 365 x (2012 − 1898).

(C)

28 + 365 x (2012 − 1898 + 1).

(D)

29 + 365 x (2012 − 1898).

(E)

30 + 365 x (2012 − 1898).
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Noções de Direito Constitucional
18.

19.

20.

o

O artigo 7 , inciso XI da Constituição Federal brasileira estabelece que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além
de outros que visem à melhoria de sua condição social: participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei”. Esta norma constitucional é de eficácia
(A)

limitada.

(B)

contida.

(C)

plena.

(D)

plena restringível.

(E)

contida absoluta.

Margarido, 22 anos, estudante do segundo ano da faculdade de direito, impetrou em seu nome habeas data para obter informações pessoais de seu irmão, Marco Davi, 33 anos, administrador de empresas, constante do banco de dados de uma determinada autarquia federal, uma vez que esta vem se negando a informar administrativamente tais dados pessoais de Marco.
Neste caso, Margarido
(A)

não possui legitimidade ativa para impetrar habeas data, porque esta ação é privativa de advogado com no mínimo 5 anos
de efetiva atividade profissional.

(B)

possui legitimidade ativa para impetrar habeas data, já que esta ação constitucional pode ser impetrada por qualquer
pessoa.

(C)

não possui legitimidade ativa para impetrar habeas data, porque esta ação constitucional possui caráter personalíssimo.

(D)

possui legitimidade ativa para impetrar habeas data, porque, na condição de estudante de direito, está habilitado para
impetrar tal ação.

(E)

só possuirá legitimidade ativa para impetrar habeas data, se estiver em dia com as suas obrigações eleitorais, porque a
legitimidade ativa é privativa de cidadão brasileiro.

Com relação à associação profissional ou sindical, considere:

I. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho.
II. O aposentado filiado não tem direito de ser votado nas organizações sindicais.
III. O aposentado filiado tem direito a votar nas organizações sindicais.
Segundo as normas preconizadas pela Constituição Federal brasileira, é correto o que se afirma APENAS em

21.

(A)

III.

(B)

I e II.

(C)

II e III.

(D)

I.

(E)

I e III.

Segundo a Constituição Federal brasileira, legislar sobre direito do trabalho e direito processual do trabalho é competência
(A)

concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

(B)

comum da União, dos Estados e do Distrito Federal.

(C)

concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal.

(D)

privativa da União.

(E)

comum dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
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22.

23.

o

Mikaela foi nomeada para o provimento efetivo do cargo de analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 9 Região,
sendo que com 3 anos de efetivo exercício, foi aprovada na avaliação especial de desempenho pela competente Comissão. Ao
completar 4 anos de efetivo exercício cometeu falta grave disciplinar, foi exonerada e perdeu seu cargo através de processo
administrativo em que lhe foi assegurada ampla defesa. Neste caso, a Constituição Federal brasileira foi
(A)

desrespeitada, porque como Mikaela possui estabilidade, a perda do cargo só poderia ocorrer em virtude de sentença
judicial ainda que não transitada em julgado.

(B)

desrespeitada, porque como Mikaela possui estabilidade e a perda do cargo só poderia ocorrer em virtude de sentença
judicial transitada em julgado.

(C)

respeitada, porque apesar de Mikaela possuir estabilidade, a perda do cargo ocorreu mediante processo administrativo
regular.

(D)

respeitada, porque Mikaela não possuía estabilidade, uma vez que a Carta Magana prevê o efetivo exercício de no mínimo
5 anos para a aquisição da estabilidade.

(E)

respeitada, porque Mikaela não possuía estabilidade, uma vez que a Carta Magana prevê o efetivo exercício de no mínimo
7 anos para a aquisição da estabilidade.

Hipoteticamente, considere as seguintes pessoas:
−

Manoel, 30 anos, brilhante advogado, com dez obras publicadas, cidadão honesto, de notável saber jurídico e reputação
ilibada;

−

Joaquim, 37 anos, brilhante advogado, com nove obras publicadas, cidadão honesto, de notável saber jurídico e reputação
ilibada;

−

Carla Camila, 68 anos, brilhante magistrada, com quatro obras publicadas, cidadã honesta de notável saber jurídico e
reputação ilibada.

Nestes casos, para a composição do Supremo Tribunal Federal, de acordo com a Constituição Federal brasileira, preenche os
requisitos constitucionais, apenas

24.

(A)

Joaquim e Carla Camila.

(B)

Manoel.

(C)

Joaquim e Manoel.

(D)

Carla Camila.

(E)

Joaquim.

Segundo a Constituição Federal brasileira, antes da nomeação, a aprovação para o cargo de Ministro do Tribunal Superior do
Trabalho é feita
(A)

pela maioria absoluta do Congresso Nacional.

(B)

pela maioria absoluta do Senado Federal.

(C)

pelo Supremo Tribunal Federal.

(D)

pelo Superior Tribunal de Justiça.

(E)

por um terço do Congresso Nacional.
Noções de Direito Administrativo

25.

8

A Administração pública pretendia equacionar o fornecimento de refeições aos servidores de uma determinada repartição pública, situada em local desprovido de serviços dessa natureza. Identificou, assim, determinado fornecedor que poderia entregar
as refeições, em embalagens apropriadas. Constatou, ainda, que era o único fornecedor na região que poderia atender satisfatoriamente a demanda da Administração pública. O custo do fornecimento seria da ordem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
mensais. Considerando a iminência do fim da gestão e as dificuldades de obtenção de aprovação superior, acordou verbalmente
o fornecimento, assumindo o compromisso de regularizar o contrato no início do exercício subsequente, o que, contudo, não se
viabilizou até o fim do primeiro trimestre. O fornecedor pretende receber pelos serviços prestados. De acordo com a Lei de Lio
citações (Lei n 8.666/93), o contrato é
(A)

anulável, cabendo à nova Administração o juízo de conveniência e oportunidade sobre a ratificação da avença, sendo possível, em caso positivo, o pagamento dos valores atrasados.

(B)

válido, mesmo que verbal, na medida em que o valor não ultrapassava o valor indicado pela lei para a realização de contrato formal.

(C)

nulo, porque verbal, uma vez que não se insere na exceção legal para conferir efeitos à avença dessa natureza, qual seja,
compras de pronto pagamento, observado limite legal de valor.

(D)

nulo, sendo possível, no entanto, emprestar-lhe efeitos futuros, de modo a que a nova gestão regularize os pagamentos
anteriores, suspendendo, no entanto, os vincendos.

(E)

válido, pois, não obstante verbal, tratava-se de hipótese de inexigibilidade de licitação, em razão de fornecedor único do
objeto, o que afastaria qualquer interesse de terceiros a participação no certame.
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26.

27.

28.

29.

30.

Durante a prestação de serviço público por particular, mediante regular contratação com a Administração pública, esta entendeu
por bem promover alterações no regime de execução, impondo alterações ao contratado para melhorias na esfera jurídica do
usuário, com base em previsão legal. Essa conduta da Administração pública encontra fundamento direto no princípio da
(A)

continuidade dos serviços públicos, não podendo o contratado pleitear o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato por
se tratar de evento previsível.

(B)

mutabilidade do regime jurídico, permitindo que a Administração promova mudanças no regime de execução de serviços
para atendimento do interesse público, sem prejuízo de eventual cabimento de reequilíbrio econômico-financeiro em favor
do contratado.

(C)

igualdade dos usuários, não podendo ser feita distinção entre as condições de prestação do serviço a usuários em
situação semelhante.

(D)

indisponibilidade do interesse público, não podendo a Administração pública se furtar a corrigir situação de desigualdade
na prestação do serviço público.

(E)

supremacia do interesse público, que afasta a possibilidade do contratado pleitear o reequilíbrio econômico-financeiro do
contrato.

A propósito do poder disciplinar da Administração pública, é correto afirmar:
(A)

Afasta a atuação discricionária da Administração, não havendo qualquer margem de apreciação possível a autoridade, que
deve se ater aos expressos termos da lei.

(B)

Aplica-se aos servidores em geral, não se estendendo a particulares, salvo se tiverem celebrado contrato administrativo
com a Administração pública.

(C)

É excludente em relação ao poder hierárquico, que se aplica apenas na orientação das atividades dos servidores.

(D)

Abrange as sanções impostas a particulares, sujeitos a disciplina interna da Administração, como os estudantes de escola
pública.

(E)

É expressão da relação de coordenação e subordinação, abrangendo atuação de controle, por isso restrito à esfera
funcional.

A Constituição Federal brasileira determina, no inciso IX, do artigo 37, que “a lei estabelecerá os casos de contratação por
tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.” Sobre esses servidores
temporários contratados sem a realização de concurso público, é correto afirmar que
(A)

podem ocupar emprego público quando exercerem suas atividades em empresas públicas.

(B)

podem ocupar função pública ou emprego público, desde que nesse caso seja prescindível a realização de concurso
público.

(C)

ocupam função pública, para a qual não se exige concurso, inclusive em razão da urgência da contratação.

(D)

ocupam emprego público, com as normas aplicáveis aos celetistas vigendo pelo tempo que durar o contrato de trabalho,
com exceção daquelas referentes a extinção do vínculo.

(E)

podem ocupar cargo público transitório, não se estendendo a eles, no entanto, as vantagens do regime estatutário.

Representam condutas do servidor que correspondem, respectivamente, a um DEVER e a uma PROIBIÇÃO expressamente
o
previstos na Lei n 8.112/90:
(A)

representar contra abuso de poder e participar de gerência de sociedade privada comercial.

(B)

trabalhar em horário estendido quando o interesse público assim o exigir e exercer mandato junto a repartições públicas.

(C)

trabalhar em horário estendido quando o interesse público assim o exigir e manter seu cônjuge sob sua chefia imediata.

(D)

atender com presteza e prestar informações ao público em geral e manifestar opinião sobre questão política.

(E)

ausentar-se do serviço quando necessário e participar de gerência de sociedade privada comercial quando em licença
para tratar de interesses particulares.

Os atos administrativos possuem atributos específicos, dos quais decorrem consequências, sendo correto afirmar que
(A)

da autoexecutoriedade decorre a possibilidade do ato ser posto diretamente em execução pela Administração, mediante
autorização do Poder Judiciário.

(B)

da autoexecutoriedade, quando expressamente prevista em lei, decorre a possibilidade da Administração pública aplicar
medidas coercitivas independentemente de autorização judicial.

(C)

da presunção de legitimidade e de veracidade do ato administrativo, decorre que fica afastada a possibilidade de controle
do ato pelo Poder Judiciário enquanto for mantida essa qualificação.

(D)

da imperatividade do ato administrativo decorre que fica afastada a possibilidade de controle do ato pelo Poder Judiciário.

(E)

da presunção de legitimidade decorre a imperatividade do ato administrativo, que autoriza a adoção de medidas coercitivas
pela Administração pública independentemente de autorização judicial.
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35.

Conhecimentos Específicos
31.

arterial pCO2 de 29 mmHg e 47 mmHg. Das abaixo, as
prováveis etiologias são, respectivamente,

Homem de 27 anos, assintomático, realiza exames de rotina. O hemograma mostra hemoglobina de 10,7 g/dL, com
volume corpuscular médio de 57 fL, 6100 leucócitos/mm3,
257.000 plaquetas/mm3. As dosagens de ferro sérico, índice de saturação de transferrina e ferritina são normais.
Para confirmar-se a principal hipótese diagnóstica deve-se
solicitar
(A)

eletroforese de hemoglobina.

(B)

mielograma.

(C)

parasitológico de fezes.

(D)

pesquisa de sangue oculto nas fezes.

(E)

índice de segmentação de neutrófilos.

Foi a primeira doença hematológica em que se detectou
uma alteração cromossômica (translocação entre os cromossomos 9 e 22) responsável diretamente pela sua fisiopatologia e que teve com o surgimento do mesilato de
imatinib, um agente terapêutico desenvolvido especificamente para atingir o defeito molecular existente.

36.

anemia falciforme.

(B)

doença de Hodgkin.

(C)

leucemia mieloide crônica.

(D)

mieloma múltiplo.

(E)

linfoma de Burkitt.

intoxicação barbitúrica e embolia pulmonar.

(B)

encefalopatia hepática e crise asmática leve.

(C)

myasthenia gravis e cetoacidose diabética.

(D)

síndrome do pânico e volumoso derrame pleural
bilateral.

(E)

intoxicação por metanol e intoxicação por ácido acetilsalicílico.

Atualmente, 65% a 90% dos casos de insuficiência
adrenal primária são decorrentes de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

AIDS.
tuberculose.
adrenalite autoimune.
carcinoma metastático.
sepse.

_________________________________________________________

37.

O texto acima refere-se a
(A)

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

32.

Considere dois pacientes que apresentam à gasometria

É característica clínica do diabetes mellitus tipo 2 no momento do diagnóstico, o paciente apresentar-se frequentemente
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

com polidipsia e poliúria intensas.
na faixa etária entre 25 e 35 anos.
com história de perda ponderal.
com alta incidência de enurese noturna.
assintomático.

__________________________________________________________________________________________________________________

33.

Considere os componentes clássicos do coagulograma:
tempo de protrombina (TP), tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA) e tempo de trombina (TT) e três
pacientes:
Paciente

38.

Provavelmente, as insulinas I e II são respectivamente,

I: homem de 19 anos com quadro repetido
de hemartrose.

Paciente II: mulher de 20 anos com defeito quantitativo de fibrinogênio.
Paciente III: homem de 50 anos com ascite, varizes de
esôfago e flapping.
Encontraremos com maior probabilidade alargamento de
TTPA, TT e TP, respectivamente, nos pacientes
(A)

III, II e I.

(B)

I, II e III.

(C)

I, III e II.

(D)

II, I e III.

Um grupo de pacientes com diabetes mellitus mal compensado, passou a apresentar hemoglobina glicada entre
6,2% e 6,5% após a introdução de insulina I em dose
única noturna e insulina II antes de 4 refeições.

(A)
(B)

NPH e glargina.
detemir e lispro.

(C)
(D)
(E)

aspart e lispro.
glargina e detemir.
aspart e NPH.

_________________________________________________________

39.

É maior a probabilidade de se encontrar num caso de
insuficiência renal aguda do tipo pré-renal
(A)
(B)
(C)

densidade urinária de cerca de 1010.
osmolaridade urinária inferior a 250 mOsm/kg.
relação sérica uréia/creatinina inferior a 10.

(D)
(E)

fração de excreção de sódio inferior a 1%.
sedimento urinário rico em cilindros granulosos.

(E) III, I e II.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
34.
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O paciente que possui maior probabilidade de ter sódio
sérico de 158 mEq/L é o que se caracteriza por
(A)

uso crônico de lítio e poliúria.

(B)

polidipsia e hemoglobina glicada variando de 8,5% a
9,2%.

(C)

hipertensão e uso crônico de hidroclorotiazida.

(D)

presença de ascite e varizes de esôfago.

(E)

edema e proteinúria de 24 horas de 3,8 gramas.

40.

Realizou-se biópsia renal em alguns pacientes com tumores sólidos que apresentavam proteinúria de 24 horas
variando de 3,8 a 5,5 gramas e que tinham antecedente
de trombose de veia renal. O padrão histológico mais provável nestes indivíduos é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

membranoproliferativo.
mesangial.
glomeruloesclerose segmentar e focal.
glomeruloesclerose nodular intercapilar.
membranoso.
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41.

São prováveis achados metabólicos dos quadros de insuficiência renal
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Aumento
magnésio sérico
sódio sérico
potássio sérico
pH arterial
pCO2 arterial

46.

Diminuição
cálcio sérico
bicarbonato venoso
fósforo sérico
anion-gap sérico

A correta associação habitual entre doença e exame
laboratorial é
(A)

hepatite autoimune – anticorpos antigliadina.

(B)

retocolite ulcerativa – anticorpo anti LKM-1.

(C)

doença de Crohn – anticorpo anti Saccharomyces
cereviseae.

(D)

doença celíaca – anticorpos anticitoplasma de neutrófilo.

ácido úrico sérico

_________________________________________________________
(E) anemia megaloblastica – IgA antiendomísio.
_________________________________________________________

42.

Em algumas intoxicações exógenas agudas há antídotos
disponíveis. Considere as associações entre tóxicos e antídotos abaixo:

I.
II.
III.
IV.

47.

Em relação ao refluxo gastroesofágico,
(A)

a ausência de achados endoscópicos não exclui o
diagnóstico.

metanol e glucagon.
acetaminofen e acetilcisteina.

(B)

o metoclopramida é agente terapêutico ideal, já que
não causa dicinesia tardia.

opioide e pralidoxima.

(C)

as taxas de remissão após 5 anos são muito
superiores com tratamento cirúrgico, comparado ao
clínico.

(D)

recomenda-se endoscopia semestral para diagnóstico precoce do esôfago de Barrett.

(E)

a topografia das lesões é a mesma das esofagites
infecciosas.

benzodiazepínico e flumazenil.

São corretas APENAS as associações
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

_________________________________________________________
_________________________________________________________

43.

48.

Considere dois pacientes com distúrbios neurológicos:
Paciente I: mulher de 25 anos com paralisia flácida
aguda, caracterizada por fraqueza simétrica, reflexos abolidos e acometimento de
pares cranianos.
Paciente II: homem de 45 anos com síndrome medular
aguda não traumática, caracterizada por
déficit piramidal e sensorial profundo ipsilaterais à lesão e perda sensitiva espinotalâmica contralateral à lesão.
Provavelmente a doença do paciente I e síndrome do
paciente II são, respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

poliomielite
myasthenia gravis
polimiosite
polirradiculoneurite
mielite transversa

e
e
e
e
e

Guillain – Barré.
Claude − Bernard − Horner.
Wernicke-Korsakoff.
Brown-Séquard.
Eaton- Lambert.

Os agentes causais mais prováveis de Salmonelose
Septicêmica Prolongada, hiperinfecção e obstrução biliar,
são, respectivamente,
(A)

Necator americanus, Schistossoma
Strongyloides stercoralis.

mansoni

e

(B)

Schistosoma mansoni, Strongyloides stercoralis e
Ascaris lumbricoides.

(C)

Enterobius vermicularis, Ancylostoma braziliense e
Schistosoma mansoni.

(D)

Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides e
Schistosoma mansoni.

(E)

Ancylostoma braziliense, Ascaris lumbricoides e
Enterobius vermicularis.

_________________________________________________________

49.

Em relação à endocardite bacteriana, a associação correta
é

_________________________________________________________

(A)

Eikenella corrodens − grupo HACEK.

44.

(B)

Usuário de drogas − Streptococcus bovis.

(C)

Válvula nativa − bactérias Gram negativas.

(D)

Neoplasia de cólon − Staphylococcus aureus e
coagulase negativo.

(E)

Prótese valvar (primeiros 2 meses após implante) −
Streptococcus viridans.

Considere os achados associados à quadros de vertigem:

I.
II.
III.
IV.

nistagmo espontâneo inibido pela fixação visual.
presença frequente de hipoacusia e/ou zumbido.
nistagmo vertical ou rotatório puro.
episódios vertiginosos de pequena intensidade.

São característicos de vertigem periférica APENAS os
achados
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

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

_________________________________________________________

45.

É característica do delirium, EXCETO
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

alteração do nível de consciência.
início agudo e flutuação no curso.
desatenção.
pensamento desorganizado ou incoerente.
psicose, geralmente com ideação complexa.

TRT9R-An.Jud.-Medicina-D04

50.

Em relação à colite pseudomembranosa, é correto afirmar
que
(A)

a abordagem diagnóstica ideal consiste na pesquisa
de toxina A.

(B)

o diagnóstico deve ser feito através de cultura do
Clostridium difficile.

(C)

o tratamento pode ser realizado com administração
de metronidazol endovenoso.

(D)

o tratamento deve ser feito exclusivamente com
vancomicina por via oral.

(E)

o tratamento deve ser feito com o uso conjunto de
vancomicina e metronidazol.
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51.

52.

53.

54.

55.

Em relação ao número de hemoculturas necessárias para detecção de bacteremia, é correto afirmar que:
(A)

são seis, seja qual for a suspeita clínica.

(B)

deve-se obter o maior número possível de hemoculturas seja qual for a suspeita clínica.

(C)

duas costumam ser suficientes, seja qual for a suspeita clínica.

(D)

duas são suficientes, seja qual for a suspeita clínica, exceto se houve uso recente de antibióticos.

(E)

se a suspeita for endocardite, três são usualmente suficientes.

Uma mulher jovem, assintomática, apresenta FAN positivo, com padrão nuclear pontilhado fino denso (título 1/160). Este
resultado significa:
(A)

alto risco de evolução para Lúpus Sistêmico com acometimento renal.

(B)

risco moderado de evolução para Lúpus Sistêmico (em torno de 15% em 5 anos).

(C)

risco de evolução para Lúpus Sistêmico com acometimento cerebral.

(D)

alto risco de evolução para Lúpus Sistêmico ( mais de 35% em 5 anos).

(E)

ausência de doença e provável ausência de relação com evolução para Lúpus Sistêmico.

Em relação aos Fatores Antinúcleo (FAN),
(A)

anticorpos anti-Jo-1 têm sensibilidade para dermatopolimiosite de cerca de 80 a 90%.

(B)

os testes que utilizam tecidos de rato são superiores aos que usam células HEp2.

(C)

podem ser detectados em indivíduos saudáveis.

(D)

embora pouco específicos, só são encontrados em casos de doença do colágeno.

(E)

anticorpos anti-Sm são muito frequentes em Lúpus induzido por drogas.

A presença de fator reumatoide é mais provável em paciente apresentando
(A)

sorologia positiva para vírus C e lesões purpúricas.

(B)

lombalgia inflamatória e limitação da movimentação da coluna e da expansão torácica.

(C)

febre, leucocitose, artralgias, erupção cutânea coincidente com febre e ferritina alta.

(D)

oligoartrite assimétrica, conjuntivite e lombalgia inflamatória (iniciadas 1 mês após diarréia).

(E)

monoartrite aguda da 1 metatarsofalangiana, tenossinovite e ácido úrico normal.

a

Considere a seguinte gasometria arterial colhida em ar ambiente e os demais exames abaixo:
−

Gasometria: pH 7,53 pCO2 24 mmHg pO2 108 mmHg Saturação 99%

−

HCO3 24 mEq/L

−

Na 140 mEq/L C 99 mEq/L e K 3,5 mEq/L

A situação mais provável é:

12

(A)

alcalose de contração.

(B)

enfisema pulmonar.

(C)

uso crônico de hidroclorotiazida.

(D)

punção arterial dolorosa.

(E)

erro laboratorial.
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Atenção: O texto abaixo refere-se às questões de números 56 e 57.
Paciente de 30 anos, baixo nível sócio-econômico, sem doença prévia e não tabagista, apresenta há 3 meses febre diária,
tosse seca e perda de 10% do peso. Nega dispnéia. Saturação 95% em ar ambiente.
Ao exame físico, única anormalidade são achados sugestivos de derrame pleural à esquerda. Radiografia simples confirma
derrame pleural moderado sem condensação subjacente; tomografia torácica aponta, além do derrame, discreta linfadenopatia hilar;
atelectasias contíguas à coleção pleural. Paracentese diagnóstica mostra líquido amarelo sem turvação evidente.

56.

Nessa amostra, espera-se encontrar:
(A)

57.

(B)

glicose abaixo de 1 mg/dL.

(C)

menos de 5% de células mesoteliais.

(D)

adenosinodeaminase abaixo de 20 U/L.

(E)

triglicérides acima de 160 mg/dL.

O pH da amostra é de 7,05. Nesse caso, a conduta mais apropriada provavelmente
(A)

58.

59.

60.

flora polimicrobiana.

exige monitoração diária de DHL em líquido pleural; drenagem se nível > 1000 UI/L.

(B)

exige monitoração diária de DHL em líquido pleural; drenagem se nível > 800 UI/L.

(C)

exige drenagem imediata com auxílio de toracoscopia.

(D)

não envolve remoção completa da coleção.

(E)

requer drenagem completa com dreno tubular.

Três drogas que poderiam ter relação causal com a alteração eletrocardiográfica identificável no traçado abaixo são

(A)

diltiazem, bicarbonato, salbutamol.

(B)

salbutamol, droga citotóxica, losartana.

(C)

gluconato de cálcio, insulina, droga citotóxica.

(D)

captopril, olmesartana, amlodipino.

(E)

propranolol, droga citotóxica, enalapril.

Em relação à trombose venosa profunda ou embolia pulmonar, é correto afirmar que
(A)

um gradiente alvéolo-arterial de O2 normal exclui embolia pulmonar.

(B)

trombose venosa profunda em nível de cavo poplíteo pode não necessitar anticoagulação.

(C)

uma gasometria normal exclui embolia pulmonar.

(D)

o padrão de ECG conhecido como “S1Q3T3” ocorre em 75% dos casos.

(E)

a recorrência de embolia pulmonar em pacientes não tratados é de cerca de 10%.

Lúpus induzido por drogas, edema e hiperuricemia são efeitos colaterais associados respectivamente ao uso de
(A)

clonidina, hidralazina e enalapril.

(B)

hidralazina, amlodipino e clortalidona.

(C)

clortalidona, amlodipino e enalapril.

(D)

amlodipino, clonidina e hidralazina.

(E)

enalapril, clortalidona e amlodipino.
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DISCURSIVA-REDAÇÃO

A fronteira é, simultaneamente, o lugar onde países se encontram e se separam. Essa definição ambígua deve-se às
semelhanças, diferenças e assimetrias muitas vezes verificadas entre os países e, em específico, as cidades fronteiriças.
(Adaptado de Vicente Giaccaglini Ferraro. Disponível em: Júnior http://www.academia.edu)

Considerando o que está transcrito acima, redija um texto dissertativo-argumentativo a respeito do seguinte tema:
Fronteiras territoriais e suas implicações nas relações entre países vizinhos
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