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- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
- contém a proposta e o espaço para o rascunho da Prova Discursiva - Redação.
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE
- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A

C D E

- Ler o que se pede na Prova Discursiva - Redação e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

ATENÇÃO
- Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente e tinta preta ou azul. Não será permitido o uso
de lápis, lapiseira, marca-texto ou borracha durante a realização das provas.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Em hipótese alguma o rascunho da Prova Discursiva - Redação será corrigido.
- Você deverá transcrever a redação, a tinta, na folha apropriada.
- A duração da prova é de 4 horas e 30 minutos para responder a todas as questões objetivas, preencher a Folha de
Respostas e fazer a Prova Discursiva - Redação (rascunho e transcrição).
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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1.

Depreende-se do contexto que o autor lança mão do
conceito de “mimesis” para

Português
(A)

explicitar que, em sua obra, Suassuna se apropria
da literatura sertaneja, reelaborando-a com um estilo
próprio.

(B)

enaltecer a erudição de autores como Suassuna, capazes de revelar a essência de uma realidade por
meio da literatura de cordel.

(C)

diferenciar o plágio do processo por meio do qual se
parte de uma forma artística já existente para parodiá-la, como fez Shakespeare.

(D)

sugerir que Suassuna valoriza autores do romanceiro nacional que, diferentemente de Shakespeare, foram consagrados pelo gosto popular.

(E)

Com apenas 19 anos, Suassuna ligou-se a um grupo de

retratar a obra de Suassuna como pertencente a um
modelo literário propenso a ser reproduzido em simulacros do folclore nacional.

jovens escritores e artistas. As atividades que o grupo de-

_________________________________________________________

Atenção:

Considere o texto abaixo para responder às questões
de números 1 a 8.

O caldo cultural do Nordeste, particularmente do sertão,
foi primordial na formação do paraibano Ariano Suassuna. A infância passada no sertão familiarizou o futuro escritor e dramaturgo com temas e formas de expressão artística que mais
tarde viriam a influenciar o seu universo ficcional, como a literatura de cordel e o maracatu rural. Não só histórias e casos
narrados foram aproveitados para o processo de criação de
suas peças e romances, mas também todas as formas da narrativa oral e da poesia sertaneja foram assimiladas e reelaboradas por Suassuna. Suas obras se caracterizam justamente
por isso, pelo domínio dos ritmos da poética popular nordestina.

senvolveu apontavam para três direções: levar o teatro ao povo

2.

por meio de apresentações em praças públicas, instaurar entre

Considerado o contexto, há relação de causa e efeito,
nessa ordem, entre

os componentes do conjunto uma problemática teatral e estimu-

(A)

o elogio de Suassuna à imitação como ato de criação / a intenção de Suassuna de levar o teatro ao
povo por meio de apresentações em praças públicas.

(B)

a disseminação do nome literatura de “cordel” / o fato de folhetos literários serem expostos em cordões
nas feiras livres.

(C)

a ligação de Ariano Suassuna a um grupo de jovens
escritores e artistas aos 19 anos / a influência do
maracatu rural na peça Auto da Compadecida.

(D)

a noção existente na cultura popular de que uma história é um patrimônio universal / a originalidade conferida por cada autor a sua história.

(E)

a infância passada no sertão / a influência da literatura de cordel no estilo do escritor Ariano Suassuna.

lar a criação de uma literatura dramática de raízes fincadas na
realidade brasileira, particularmente na nordestina.
No final do século XIX, surgiu no Nordeste a chamada
literatura de cordel. A primeira publicação de folheto no Nordeste, historicamente comprovada, aconteceu em 1870.
O nome cordel originou-se do fato de os folhetos serem
expostos em cordões, quando vendidos nas feiras livres. O principal nome do cordel foi Leandro Gomes de Barros, considerado
por Ariano Suassuna “o mais genial de todos os poetas do romanceiro popular do Nordeste”.
A peça Auto da Compadecida, de Suassuna, é uma releitura do folclore nordestino em linguagem teatral moderna. O
enredo da peça é um trabalho de montagem e moldagem baseado em uma tradição muito antiga, que remonta aos autos
medievais e mais diretamente a inúmeros autores populares
que se dedicaram ao gênero do cordel.
As apropriações de Suassuna tanto do folheto nordestino
quanto de outras fontes literárias são possíveis porque a palavra imitação, usada por Suassuna, remete-nos ao conceito
aristotélico de mimesis, cujo significado não representa apenas

_________________________________________________________

3.

Uma redação alternativa para um segmento do texto em
que se respeitam as normas de concordância encontra-se
em:
(A)

Tanto histórias e casos narrados, como a narrativa
oral e a poesia, tratam-se de processos de criação
que Ariano Suassuna usa em seus romances.

(B)

A recriação de histórias mais antigas configuram-se
como a base de boa parte da obra de Shakespeare.

(C)

Cada um que reescreve uma história alheia atribuilhe uma forma textual que pode ser considerada autoral.

(D)

Embora devam haver histórias anteriores, a primeira
publicação de que se tem comprovação de um
folheto de cordel aconteceu em 1870, no Nordeste.

(E)

O fato de os folhetos serem expostos em cordões,
quando vendidos nas feiras livres, deram origem ao
nome “cordel”.

uma repetição à semelhança de algo, uma cópia, mas a representação de uma realidade. Suassuna já fez diversos elogios
da imitação como ato de criação e costuma dizer que boa parte
da obra de Shakespeare vem da recriação de histórias mais antigas.
Recontar uma história alheia, para o cordelista e para o
dramaturgo popular, é torná-la sua, porque existe na cultura popular a noção de que a história, uma vez contada, torna-se patrimônio universal e transfere-se para o domínio público. Autoral
é apenas a forma textual dada à história por cada um que a
reescreve.
(Adaptado de FOLCH, Luiza. Disponível em: www.omarrare.uerj.br/numero15. Acesso em 17/05/2014)
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4.

8.

Considere o que se afirma abaixo sobre a pontuação do
texto.

I. Sem prejuízo do sentido original, uma vírgula pode
ser colocada imediatamente após “atividades” no
segmento As atividades que o grupo desenvolveu
o
apontavam para três direções... (2 parágrafo)

II. No segmento Suas obras se caracterizam justamente por isso, pelo domínio dos ritmos da poética
popular nordestina, a vírgula colocada imediatamente após “isso” pode ser corretamente substituída por dois-pontos, uma vez que a ela se segue
o
uma explicação. (1 parágrafo)

Considerando-se o contexto, a palavra que no segmento
... que remonta aos autos medievais... (5 parágrafo)
é um pronome com a função de objeto indireto.

(B)

As atividades que o grupo desenvolveu... (2 parágrafo) é uma conjunção que equivale a “conforme”.

(C)

... temas e formas de expressão artística que mais
o
tarde viriam a influenciar... (1 parágrafo) é uma conjunção que introduz o predicativo do sujeito.

(D)

... mais diretamente a inúmeros autores populares
o
que se dedicaram ao gênero do cordel. (5 parágrafo) é um pronome com a função de sujeito.

(E)

... e costuma dizer que boa parte da obra de
o
Shakespeare... (6 parágrafo) é um pronome que introduz um objeto direto.

III. Sem prejuízo para a correção gramatical, uma vírgula
pode ser colocada imediatamente após “sertão”, no
segmento A infância passada no sertão familiarizou o
futuro escritor e dramaturgo com os temas e formas
o
de expressão artística... (1 parágrafo)
Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o

(A)

o

_________________________________________________________

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

Atenção:

Para responder às questões de números 9 e 10,
considere o poema abaixo.
Foi bem saber-se que o Sertão
não só fala a língua do não

_________________________________________________________

(...)

5.

Os escritores que do Brejo,
ou que da Mata, têm o sestro

Recontar uma história alheia, para o cordelista e para o
dramaturgo popular, é torná-la sua, porque existe na cultuo
ra popular a noção de que... (7 parágrafo)

de só dar a vê-lo no pouco,
no quando em que o vê, sertão-osso.

Sem prejuízo da correção e do sentido original, e sem que
nenhuma outra modificação seja feita na frase, o elemento
sublinhado acima pode ser corretamente substituído por
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Para o litoral, o esqueleto
é o ser, o estilo sertanejo,

ainda que.
conquanto.
à medida que.
se bem que.
na medida em que.

que pode dar uma estrutura
ao discurso que se discursa.
Tu, que conviveste o Sertão
quando no sim esquece o não,

_________________________________________________________

6.

e sabes seu viver ambíguo,
vestido de sola e de mitos,

II
O estímulo I criação de uma literatura dramática 


a quem só o vê retirante,
vazio do que nele é cante,

raízes estivessem fincadas na realidade brasileira, particularmente na nordestina, era um dos objetivos do grupo

III

 .... Ariano Suassuna se juntou.

nos deste a ver que nele o homem
não é só capaz de sede e fome.

Preenchem, correta e respectivamente, as lacunas I, II
e III da frase acima:

Sertanejo, nos explicaste
como gente à beira do quase,

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

à
a
a
à
à

−
−
−
−
−

em que
as quais
das quais
cujas
nas quais

−
−
−
−
−

que habita caatingas sem mel,
cria os romances de cordel:

por que
no que
com o qual
ao qual
em que

o espaço mágico e o feérico,
sem o imediato e o famélico,
fantástico espaço suassuna,
que ensina que o deserto funda

_________________________________________________________

7.

A infância passada no sertão familiarizou o futuro escritor
o
e dramaturgo com temas e... (1 parágrafo)
O verbo que, no contexto, exige o mesmo tipo de complemento que o grifado na frase acima está empregado em:
(A)

O caldo cultural do Nordeste (...) foi primordial na
formação do paraibano Ariano Suassuna.

(B)

...levar o teatro ao povo por meio de apresentações...

(C)

...que remonta aos autos medievais...

(D)

...existe na cultura popular a noção de que a história...

(E)

...surgiu no Nordeste a chamada literatura de cordel.
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(Trecho de: A pedra do
reino. NETO, João Cabral de
Melo)

9.

No poema, reforça-se a ideia de que, por meio da obra de
Suassuna, fica demonstrado que há um vigoroso caldo
cultural no sertão nordestino. Tal ideia se encontra no verso que está em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Tu, que conviveste o Sertão
que ensina que o deserto funda
vazio do que nele é cante
que habita caatingas sem mel
a quem só o vê retirante
3
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10.

Sem prejuízo do sentido original, substitui-se corretamente, no poema,
(A)

o sestro por a mania.

(B)

o feérico por o humilde.

(C)

o famélico por o famigerado.

(D)

fantástico por legítimo.

(E)

caatingas por brenhas.
Noções de Direito Administrativo

11.

12.

13.

4

O Tribunal Regional do Trabalho pretende modernizar seus processos de trabalho, ampliando o processamento eletrônico de várias
etapas e instituindo uma solução integrada de informática. Necessita, ainda, adquirir uma significativa quantidade de computadores
com tecnologia e capacidade de processamento compatíveis com a solução a ser adotada. De acordo com as disposições da
o
Lei n 8.666/93, a autoridade competente
(A)

poderá adquirir os computadores com inexigibilidade de licitação, optando, desde que justificadamente, por marca de sua
preferência.

(B)

poderá contratar, conjuntamente, o desenvolvimento da solução de informática e a aquisição dos computadores, com
dispensa de licitação, se comprovar a economicidade da contratação.

(C)

deverá realizar pré-qualificação das empresas prestadoras de serviço e fornecedoras de equipamentos, para fins de
escolha das propostas mais vantajosas.

(D)

poderá contratar a aquisição dos computadores com inexigibilidade de licitação, se comprovar que somente podem ser
fornecidos por representante comercial exclusivo.

(E)

poderá contratar os serviços e fornecimentos com inexigibilidade de licitação, desde que comprove que os mesmos não
possuem natureza comum.

Determinado órgão do Poder Judiciário contratou, mediante prévio procedimento licitatório, a prestação de serviços de vigilância,
pelo prazo de 12 meses. O edital de licitação e o respectivo contrato previram a prorrogação do prazo originalmente eso
tabelecido para a prestação dos serviços em questão. Referida previsão, à luz das disposições da Lei n 8.666/93,
(A)

possibilita a prorrogação por períodos iguais e sucessivos, limitada a 60 meses e, em caráter excepcional, devidamente
justificado e mediante autorização da autoridade superior, por mais 12 meses.

(B)

obriga o contratado a anuir com a prorrogação, por igual período, salvo comprovada impossibilidade de manutenção das
condições originalmente pactuadas.

(C)

condiciona-se à anuência do contratado e à comprovação de economicidade da prorrogação, observado o limite máximo
de 48 (quarenta e oito) meses.

(D)

possibilita, apenas, uma prorrogação, por igual período, eis que se trata de serviço de natureza contínua, condicionada à
anuência do contratado.

(E)

viola as disposições legais que atrelam a contratação à vigência dos créditos orçamentários, sendo possível, contudo, a
prorrogação mediante aditamento contratual, observado o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses.

Ana, servidora pública federal, titular de cargo efetivo e investida da função de chefia de determinada repartição pública,
recusou-se a assinar certidão de contagem de tempo de serviço solicitada por servidor público em face de desavenças pessoais
o
com o requerente, recusando fé a referido documento público. De acordo com as disposições da Lei n 8.112/90, que estabelece o
regime jurídico dos servidores públicos federais, Ana sujeita-se à penalidade de
(A)

advertência, cabendo suspensão no caso de reincidência.

(B)

suspensão, cabendo demissão no caso de reincidência.

(C)

demissão.

(D)

cassação da função de chefia, cabendo demissão no caso de reincidência.

(E)

suspensão, conversível em multa.
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14.

A respeito dos atos administrativos, considere:

17.

I. Apenas os atos discricionários são passíveis de revogação, mantidos os efeitos anteriormente produzidos.

O Ciclo PDCA inclui as seguintes etapas sequenciais:
(A)

diagnóstico; definição de metas; monitoramento;
avaliação.

(B)

planejamento; execução; controle/verificação; ação
avaliativa/corretiva.

(C)

priorização; definição de objetivos, capacitação;
ação avaliativa/corretiva.

(D)

planejamento; desenvolvimento; capacitação; avaliação.

(E)

programação; direcionamento; controle/verificação;
avaliação de resultados.

II. Os atos vinculados, quando eivados de vício de
competência são passíveis de convalidação, salvo
em matérias de competência exclusiva.

III. Os atos vinculados podem ser anulados, retroagindo a anulação à data da edição do ato, ou revogados, com efeitos a partir da revogação.
Está correto o que consta APENAS em

_________________________________________________________

(A)

I e III.

(B)

I e II.

(C)

II e III.

O Project Management Institute − PMI tornou-se referência como uma das principais associações profissionais em
gerenciamento de projetos. O PMBOK é uma das principais publicações do instituto e envolve nove áreas do conhecimento, dentre as quais,

(D)

I.

(A)

a pesquisa de satisfação do cliente.

(E)

II.

(B)

a certificação de qualidade.

(C)

as ferramentas de auditoria.

(D)

o gerenciamento de escopo.

(E)

o mapeamento estratégico.

18.

_________________________________________________________

15.

Determinado Tribunal pretende contratar consultoria especializada para desenvolver indicadores de desempenho e
aplicar programa de desenvolvimento de competências
gerenciais voltado a seu quadro de pessoal. De acordo
o
com as disposições da Lei n 8.666/93, o procedimento licitatório para a contratação em questão
(A)

deverá se dar na modalidade pregão.

(B)

deverá ser do tipo melhor técnica, que é o procedimento obrigatório para a contratação de serviços
técnico especializados.

(C)

_________________________________________________________

19.

poderá ser na modalidade convite, independentemente do valor.

(D)

será, obrigatoriamente, na modalidade concorrência,
independentemente do valor.

(E)

poderá ser do tipo técnica e preço, em se tratando
de atividade predominantemente intelectual.

_________________________________________________________

16.

De acordo com as disposições contidas na Resolução
o
n 70/2009 do Conselho Nacional de Justiça − CNJ, que
dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no
âmbito do Poder Judiciário,
(A)

os Tribunais deverão elaborar seus respectivos planejamentos estratégicos, com abrangência, mínima,
de 2(dois) anos.

(B)

são estabelecidos os objetivos estratégicos do Poder
Judiciário, entre os quais se inserem imparcialidade
e celeridade.

(C)

o Plano Estratégico Nacional fixa, para os Tribunais,
as metas de curto, médio e longo prazo.

(D)

constitui missão do Poder Judiciário, fixada no Plano
Estratégico Nacional, ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo de justiça e equidade.

(E)

os planejamentos estratégicos dos Tribunais deverão conter, pelo menos, um indicador de resultado
para cada objetivo estratégico.

O Balanced Scorecard − BSC, cujos mentores são Robert
Kaplan e David Norton, é
(A)

um sistema de avaliação de desempenho organizacional que contempla apenas indicadores financeiros.

(B)

um mecanismo para formulação da estratégia da
instituição voltado à missão de futuro e visão de longo prazo.

(C)

um modelo de gestão estratégica que alinha missão,
visão e estratégias a um conjunto de indicadores financeiros e não financeiros.

(D)

(E)

_________________________________________________________

20.

Considere que a implementação de uma ação governamental foi concluída no prazo estabelecido, com custos reduzidos e de acordo com o escopo idealizado, porém não
foi considerada pela sociedade como promotora dos benefícios esperados. Essa ação foi
(A)

eficaz, porém não eficiente.

uma metodologia para avaliação e desenvolvimento
de competências individuais orientada pelo denominado mapa estratégico.

(B)

efetiva, porém não eficaz.

(C)

eficiente, porém não efetiva.

uma metodologia de avaliação de desempenho organizacional e não individual, baseada em guias
operacionais.

(D)

efetiva, porém não eficiente.

(E)

econômica, porém não eficiente.
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26.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21.

Jovem de 18 anos, é levado por familiares ao pronto-socorro por apresentar, nos últimos dias, aumento da ingestão de líquidos, dificuldade em dormir por levantar-se
diversas vezes para urinar, emagrecimento apesar de alimentar-se bem, além de dor abdominal e náuseas. Ao
exame físico encontra-se desidratado e com monilíase
oral. Neste paciente é provável encontrar-se

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

Hálito

Ânion gap

pCO2

Urêmico
Cetônico
Cetônico
Urêmico
Cetônico

aumentado
aumentado
normal
normal
aumentado

diminuído
diminuído
aumentado
aumentado
aumentado

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

Mulher de 45 anos acometida de trombose venosa profunda em membro inferior direito, está em uso de rivaroxabana. Esta paciente
(A)

27.

requer dosagem de INR mensalmente.

(C)

não requer monitorização rotineira de coagulograma.

(D)

requer dosagem de D-dímero mensalmente.

(E)

requer teste de adesividade plaquetária trimestralmente.

Forma massas abdominais ou tumores em região mandibular, que apresentam rápido crescimento. É considerado
um linfoma muito agressivo.
Trata-se de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

síndrome de Sézary.
linfoma de Burkitt.
micose fungoide.
doença de Hodgkin.
linfoma MALT.

_________________________________________________________

28.

requer dosagem de tempo de tromboplastina parcial
ativada quinzenalmente.

(B)

galactorreia e hiporreflexia.
obstipação e bradicardia.
depressão e hipertensão diastólica.
derrame pericárdico e menorragia.
hipocarotenemia e anemia microcítica.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

22.

Tem MENOR probabilidade de ter o diagnóstico de hipotireoidismo a paciente que apresenta

São exemplos de medicamentos que provocam, como
efeito colateral, distúrbios do potássio:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Hipercalemia
Fenoterol
Valsartana
Enalapril
Bicarbonato
Hidrocortisona

Hipocalemia
amilorida
anfotericina B
espironolactona
furosemida
insulina

_________________________________________________________
_________________________________________________________

23.

29.

São apresentados quatro pacientes com anemia, além das
características abaixo:

I. Hemólise com intensa reticulocitose.

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

II. Etilista com hepatopatia crônica.
III. Eletroforese de hemoglobina com Hb A2 superior a
4%.

IV. Câncer de cólon direito.
Um volume corpuscular médio superior a 100 fL será encontrado com maior probabilidade APENAS nos pacientes
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

30.

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

do espectro obsessivo-compulsivo.
de personalidade paranoide.
relacionado ao uso de álcool.

(D)
(E)

de ansiedade.
somatoforme e dissociativo (“histeria”).

6

Gasometria venosa evidenciando pH inferior a 7,30 será
encontrado com maior probabilidade em um paciente com
(A)
(B)
(C)
(D)

fístula pancreática.
sonda nasogástrica aberta.
hiperaldosteronismo primário.
múltiplas transfusões sanguíneas.

(E)

uso crônico de hidroclorotiazida.

diminuído e aumentado.
diminuído e diminuído.
aumentado e aumentado.
aumentado e diminuído.
normal e diminuído.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

25.

Doença de Addison
hipercalemia
intolerância a glicose
diarreia
hiperpigmentação cutânea
hipernatremia

Em um homem de 60 anos, tabagista, detectou-se um carcinoma de pequenas células em pulmão direito, com metástases em coluna lombar e calota craniana. Ao investigar-se um rebaixamento do nível de consciência, concluise tratar de uma síndrome de secreção inapropriada de
hormônio antidiurético por apresentar sódio sérico e sódio
urinário, respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Uma mulher de 25 anos acometida de quadro evidente de
agorafobia, provavelmente apresentará um transtorno
(A)
(B)
(C)

Síndrome de Cushing
Osteoporose
Obesidade central
Hipotensão postural
Eosinofilia
Hirsutismo

_________________________________________________________

_________________________________________________________

24.

São características dos distúrbios de secreção de hormônios adrenais:

31.

Homem de 62 anos, etilista, tabagista, em uso irregular de
losartana é levado ao pronto-socorro por ter ficado com
distúrbio isolado de linguagem durante 90 minutos. Ao
exame físico apresentava PA de 154 × 100 mmHg. Trazia
exames recentes que mostravam hemoglobina glicada de
9,1% e creatinina de 1,6 mg/dL. Diagnosticou-se ataque
isquêmico transitório e considerou-se que pelo escore
ABCD2 valendo 6 pontos, tinha alto risco de nos próximos
2 dias desenvolver acidente vascular isquêmico, cálculo
este baseado nos parâmetros abaixo, EXCETO
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Níveis pressóricos elevados.
Faixa etária.
Histórico de tabagismo.
Duração do distúrbio de linguagem.
Presença de diabetes mellitus.
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32.

É considerada droga de baixa eficácia em profilaxia de
migrânea:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

37.

Topiramato.
Propranolol.
Nortriptilina.
Gabapentina.
Valproato de sódio.

− Volume expiratório forçado de primeiro segundo
(VEF1): diminuído
− Capacidade vital forçada − CVF: diminuída
− VEF1/CVF: normal
− Capacidade difusional: mantida

_________________________________________________________

33.

O diagnóstico etiológico mais provável é

É critério de exclusão para esquizofrenia:

(A)

Asma.

(B)

Silicose.

Delírios e alucinações.

(C)

Obesidade.

(C)

Catatonia ou conduta desorganizada.

(D)

Enfisema.

(D)

Embotamento afetivo e empobrecimento de discurso.

(E)

Asbestose.

(A)

Evidente deterioração das funções sociais e das relações interpessoais.

(B)

(E)

Concomitância de uso de substância psicoativa.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

34.

38.

São fatores de risco para suicídio, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ausência de suporte familiar (p.ex. morar sozinho).
Alcoolismo.
Psicoses como esquizofrenia.
Sexo feminino e idade inferior a 45 anos.
História familiar de suicídio.

_________________________________________________________

35.

Em um paciente em síndrome de abstinência alcoólica, os
achados MENOS prováveis são:
(A)

Crise convulsiva tônico-clônica generalizada.

(B)

Alucinações mais frequentemente visuais.

(C)

Bradicardia e hipotensão.

(D)

Desorientação temporal e espacial.

(E)

Paciente sugestionável, sendo fácil induzi-lo por
exemplo, a segurar um fio imaginário.

Sobre Transtorno Bipolar − TB, considere:

I. Paciente com TB de início tardio apresenta maior
influência da história familiar quando comparado
àquele paciente de TB de início precoce.

No tratamento de tromboembolismo pulmonar é INAPROPRIADO
(A)

iniciar varfarina ao mesmo tempo que a heparina.

(B)

iniciar varfarina depois da heparina.

(C)

utilizar dose inicial de 5 mg de varfarina.

(D)

iniciar varfarina antes da heparina.

(E)

utilizar em idosos, dose inicial de 2,5 mg de varfarina.

_________________________________________________________

39.

_________________________________________________________

36.

Homem de 45 anos foi submetido a uma espirometria, cujo resultado foi:

O exame mais apropriado para a avaliação dos quadros
de litíase ureteral é a
(A)

Tomografia computadorizada com contraste.

(B)

Tomografia computadorizada sem contraste.

(C)

Ressonância magnética.

(D)

Ultrassonografia.

(E)

Pielografia com contraste endovenoso.

_________________________________________________________

40.

Em um paciente que apresenta tosse e dispneia, a presença de cristais de Charcot Leyden no escarro é mais
provável em associação com

II. O uso de lítio e divalproato deve ser evitado no tra-

(A)

Asma.

tamento do TB havendo evidências de que podem
induzir episódios maníacos e acelerar a ciclagem,
piorando a evolução da doença.

(B)

Tuberculose.

(C)

Pneumonia pneumocócica.

III. A eletroconvulsoterapia está indicada na mania re-

(D)

Pneumonia viral.

(E)

Pneumonia por micoplasma.

fratária e é tratamento de primeira linha em depressões com estupor grave ou alto risco de suicídio, além de ser opção de primeira linha nas depressões psicóticas.

IV. Um primeiro episódio tardio de mania pode ser decorrente de um TB idiopático ou de uma mania
secundária, por exemplo, a um acidente vascular
encefálico, hipertireoidismo ou uremia.

_________________________________________________________

41.

Na distinção entre necrose tubular aguda e insuficiência
pré-renal a fração de excreção de
(A)

sódio e de ureia não são úteis.

(B)

sódio é melhor que a fração de excreção de ureia
em casos de alcalose metabólica.

(C)

sódio é melhor que a fração de excreção de ureia
quando há hiperglicemia.

(D)

ureia pode ser preferível à fração de excreção de
sódio em pacientes utilizando diuréticos.

(E)

ureia é preferível à fração de excreção de sódio
quando há acidose metabólica.

Está correto o que consta APENAS em
(A)

I e III.

(B)

I e II.

(C)

II e III.

(D)

I e IV.
III e IV.

(E)
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42.

46.

O encontro em um exame de urina, de sangue +++, associado a um sedimento que mostra apenas 1 eritrócito
por campo é mais provável em um paciente com diagnóstico de
(A)

Glomerulonefrite difusa aguda.

(B)

Polimiosite.

(C)

Nefrite intersticial.

(D)

Síndrome nefrótica.

(E)

Infecção urinária.

47.

Considere quatro grupos de pacientes:

germes anaeróbios.
Chlamydia trachomatis.

(C)
(D)

estafilococos.
Haemophilus influenza.

(E)

gonococos.

Durante um ataque agudo de gota NÃO é recomendado
iniciar-se a administração de
(A)

alopurinol.

(B)

cefecoxibe.

Grupo I: mulheres no primeiro trimestre de gestação.

(C)

metilprednisolona.

Grupo II: homens com hemoglobina glicada variando de
7,5 % a 8,5%.

(D)

indometacina.

(E)

colchicina.

Grupo III: pacientes que serão submetidos a procedimentos urológicos nos quais pode haver sangramento de
mucosa.

_________________________________________________________

48.

Grupo IV: mulher após a menopausa sem reposição
hormonal.
Indivíduo assintomático que apresente leucocitúria, discreta hematúria, urocultura com 1.000.000 ufc de E. coli, deverá utilizar antibiótico, se pertencer APENAS aos grupos
(A)

I e IV.

(B)

II e IV.

(C)

I e II.

(D)

III e IV.

(E)

I e III.

49.

Mulher de 47 anos apresenta, há muito tempo, índice de
massa corpórea variando de 35 a 40 kg/m2, além de sonolência diurna e roncos intensos ao dormir. É provável
que sua gasometria arterial em ar ambiente mostre
pCO2

bicarbonato

pH

Aumentado

aumentado

diminuído

(B)

Diminuído

diminuído

diminuído

(C)

Aumentado

diminuído

diminuído

(D)

Diminuído

aumentado

aumentado

(E)

Aumentado

aumentado

aumentado

(A)

É uma manifestação frequente, que pode anteceder o
diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico:
(A)

artrite deformante com erosões e cistos ósseos.

(B)

fenômeno de Raynaud.

(C)

alopécia areata.

(D)

úlceras orais extremamente dolorosas.

(E)

eritema malar fixo.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

44.

(A)
(B)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

43.

A doença inflamatória pélvica é uma infecção do trato genital superior em que várias bactérias podem estar implicadas, sendo MENOS provável infecção causada por

Em mulheres com artrite reumatoide que engravidam há
(A)

aumento da incidência da morbidade e perda fetais.

(B)

uma forte incidência de perda fetal no primeiro trimestre.

(C)

evolução semelhante à de mulheres não grávidas.

(D)

melhora do quadro clínico, em mais de 50%.

(E)

exacerbação da doença, na grande maioria.

_________________________________________________________

50.

Um homem de 44 anos apresenta dor abdominal intensa
episódica há cerca de 3 meses, algumas vezes com diarreia prolongada. Procurou vários prontos-socorros nessas
ocasiões e em algumas delas foi cogitada cirurgia com
suspeita de apendicite e várias vezes recebeu antibiótico
como tratamento. Realizou colonoscopia que mostrou inflamação extensa transmural do cólon em que áreas acometidas se alternam com áreas de mucosa preservada; o
exame físico mostrou fístula perianal. O diagnóstico mais
provável é
(A)

colite pseudomembranosa.

_________________________________________________________

(B)

infestação maciça por ameba.

45.

(C)

salmonelose invasiva.

(D)

doença de Crohn.

(E)

retocolite ulcerativa.

8

Um paciente com rejeição a um transplante recebe globulina heteróloga anti-timócito. Uma semana depois passa
a apresentar rash cutâneo urticariforme, linfadenomegalia
difusa, poliartralgia, poliartrite, febre alta e hematúria microscópica. Trata-se, mais provavelmente, de reação de
hipersensibilidade mediada por
(A)

mastócitos.

(B)

anticorpos, IgG ou IgM (citotóxica).

(C)

imunecomplexos circulantes.

(D)

IgE.

(E)

ativação de células T.

_________________________________________________________

51.

O vírus Delta da hepatite é causa de inflamação aguda do
fígado somente na presença de
(A)

hepatite B crônica com cirrose.

(B)

hepatite crônica B ou C.

(C)

HIV positivo.

(D)

imunedepressão do hospedeiro.

(E)

positividade de HBsAg.
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52.

O tratamento de escolha da infestação por Taenia solium
é
(A)

praziquantel.

(B)

tinidazol.

(C)

pirimetamina.

(D)

sulfato de paramomicina.

(E)

albendazol.

57.

Uma mulher de 69 anos é admitida na sala de emergência
sem pulso e sem movimentos respiratórios. O registro eletrocardiográfico no monitor mostra atividade elétrica sem
pulso. Inicia-se o suporte avançado de vida, a seguir devese administrar
(A)

cardioversão elétrica bifásica com 200 J.

(B)

cardioversão elétrica bifásica com 120 J.

(C)

atropina.

(D)

amiodarona.

(E)

epinefrina.

__________________________________________________________________________________________________________________

53.

Em pacientes com queixa de dispepsia a avaliação
diagnóstica encontra uma doença orgânica subjacente em
cerca de
(A)

90%.

(B)

25%.

(C)

75%.

(D)

50%.

(E)

10%.

58.

Um homem de 36 anos procura o pronto-socorro com
queixa de febre baixa, tosse produtiva e perda de peso
há 3 semanas. Trabalha na zona rural como cortador de
cana, é tabagista e “bebe socialmente”. Tem epilepsia
desde a infância e nos últimos 3 meses tem apresentado
convulsões por ter abandonado o tratamento. A radiografia
de tórax mostra:

_________________________________________________________

54.

Em pacientes com fibrilação atrial crônica, nos quais o
tratamento visa o controle da frequência ventricular, NÃO
é uma das drogas habitualmente recomendadas:
(A)

verapamil.

(B)

digoxina.

(C)

amlodipina.

(D)

amiodarona.

(A)

câncer de pulmão.

(E)

atenolol.

O diagnóstico mais provável é

(B)

pneumonia aspirativa.

_________________________________________________________

(C)

infecção pulmonar por fungo.

55.

(D)

tuberculose.

(E)

pneumonia estafilocócica.

Em pacientes com doença valvar reumática a presença de
ruflar diastólico indica a presença de
(A)

estenose aórtica.

(B)

insuficiência aórtica.

(C)

estenose mitral.

(D)

miopericardite.

(E)

insuficiência mitral.

_________________________________________________________

59.

No tratamento de infecção do trato urinário em gestantes
no primeiro trimestre de gestação, confere maior segurança o uso de
(A)

doxiciclina.

(B)

sulfametoxazol.

(C)

ciprofloxacina.

_________________________________________________________

(D)

fosfomicina.

56.

(E)

levofloxacina.

É uma droga eficaz na prevenção de trombose de stents
coronários, mas atualmente de uso raro devido aos efeitos
colaterais hematológicos frequentes. Trata-se de
(A)

ticagrelor.

(B)

prasugrel.

(C)

aspirina.

(D)
(E)

_________________________________________________________

60.

Em pacientes com rubéola além do rash cutâneo característico e febre podem surgir complicações sistêmicas, sendo a mais frequente:
(A)

poliartrite e poliartralgia.

(B)

pericardite.

(C)

encefalite.

clopidogrel.

(D)

plaquetopenia e petéquias.

ticlopidina.

(E)

hepatite.
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DISCURSIVA - REDAÇÃO
Atenção:
− Deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas.
− Conforme Edital do Concurso, será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva − Redação, na Folha Definitiva, que: a) fugir à modalidade de texto
solicitada e/ou ao tema proposto; b) apresentar texto sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em
versos) ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado; c) for assinada fora do local apropriado; d) apresentar qualquer sinal que, de
alguma forma, possibilite a identificação do candidato; e) estiver em branco; f) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível.
− Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova de Redação.

Os transtornos mentais são comuns demais para que continuemos a vê-los com preconceito. São doenças como quaisquer
outras, mas que têm a peculiaridade de afetar o órgão do corpo que nos diz quem somos.
(...)
O diagnóstico de um transtorno mental grave é frequentemente entendido como uma sentença de comprometimento da vida
em sociedade. A ciência mostra, porém, que o diagnóstico é o eixo articulador de estratégias terapêuticas para a remissão de
sintomas e a reabilitação das pessoas à vida profissional.
(Adaptado de BRESSAN, Rodrigo. Folha de S.Paulo, 18/05/2014)

Considerando o que se afirma acima, desenvolva um texto dissertativo-argumentativo a respeito do seguinte tema:
As questões suscitadas pelas doenças mentais no universo do trabalho
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