De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. Para
as devidas marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.
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Cult — O que significa exatamente “capitalismo do
desastre”?

1

Naomi Klein — Veja o que aconteceu após o furacão
Katrina, exemplo clássico do capitalismo do desastre. Não
considero o Katrina um desastre “natural” porque envolveu
uma clara omissão do Estado — no sentido de que as
barragens estavam deterioradas. Imediatamente depois do
ocorrido, um político republicano, Richard Baker, disse “não
pudemos limpar os projetos de conjuntos habitacionais, mas
Deus fez isso por nós”. Isso é o capitalismo do desastre!
É uma ideia muito velha, que já existia na mentalidade
colonial. Na América do Norte, os colonos que ocuparam a
Nova Inglaterra tinham uma teoria religiosa sobre a varíola,
pois a causa principal de mortalidade dos índios era a
doença. Nos diários da época, falava-se da moléstia como
uma dádiva de Deus. De diversas maneiras, estavam usando
a mesma formulação que o político republicano. Quando a
varíola acabou com diversas comunidades dos iroquois e a
terra deles foi invadida pelos colonos, Deus foi invocado, e
o desastre foi visto como um ato divino. Então, sim, isso não
é novidade. Mas, o que há de novo aqui, e que vimos em
Nova Orleans, é que não apenas o desastre foi utilizado para
a privatização do sistema educacional e habitacional, mas
a resposta ao próprio desastre foi vista como oportunidade
de mercado. E essa é realmente a última fronteira para
o neoliberalismo. Todas as partes do estado foram
privatizadas: estradas, eletricidade, telefone, água. Haviam
sobrado apenas as funções fundamentais: os militares, a
polícia, os bombeiros. Mas agora estamos assistindo ao
surgimento de um complexo do capitalismo do desastre:
negócios que dependem diretamente desse conjunto de crises
e desastres.
Naomi Klein. Resistindo ao choque. In: Cult – Revista Brasileira de
Cultura. São Paulo: Bregantini, n./125, jun./2008, p. 10 (com adaptações).

Com relação aos sentidos e às estruturas do texto acima, que é
parte de uma entrevista de Naomi Klein à revista Cult, julgue os
itens a seguir.
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No novo mundo e em especial no Brasil, onde a
escravidão foi particularmente cruenta e predatória, o senhor
podia tomar qualquer decisão quanto à vida de seu escravo,
conforme seu arbítrio. Se considerasse que um escravo o
ameaçava, podia mandar cortar seus pés, cegá-lo, supliciá-lo
com chibatadas ou matá-lo. A relação senhor/escravo não era
um pacto: o senhor não estava obrigado a preservar a vida de
seu escravo individual; muito ao contrário, sua liberdade de
tirar a vida daquele que coisificara definia sua posição de
senhor, tanto mais quanto o fluxo de escravos no mercado
lhe permitia repor o plantel sem maiores restrições.
A escravidão longeva acabou por abstrair o rosto do escravo,
despersonalizando-o e coisificando-o de maneira reiterada
e permanente. Ao final, restava apenas a sua cor,
definitivamente associada ao trabalho pesado e degradante.
A imagem do trabalho e do trabalhador consolidada ao
longo da escravidão fez-se, portanto, da sobreposição
de hierarquias sociais de cor, de status social associado
à propriedade e de dominação material e simbólica, em uma
mescla de sentidos que convergiram para a percepção do
trabalho manual como algo degradado. Dizendo-o de modo
mais enfático, a ética do trabalho oriunda da escravidão foi
uma ética de desvalorização do trabalho, e seu resgate do
ressaibo da impureza e da degradação levaria ainda muitas
décadas. Esse quadro de inércia estrutural configurou o
ambiente em que se teceu a sociabilidade capitalista no país.
Adalberto Cardoso. Escravidão e sociabilidade capitalista:
um ensaio sobre inércia social. In: Novos estudos – CEBRAP.
São Paulo: UNESP, n./80, mar./ 2008, p. 25 (com adaptações).

Acerca dos sentidos e das estruturas linguísticas do texto acima,
julgue os itens que se seguem.
6

De acordo com o texto, a dominação imposta pela
escravidão foi simbólica, pois, desvinculada das condições
materiais da produção escravista, atribuiu um sentido
degradante ao trabalho escravo.

1

A entrevistada considera o furacão Katrina um exemplo
clássico do capitalismo do desastre, porque sua ocorrência
está relacionada à omissão do Estado.

2

Para a entrevistada, o capitalismo do desastre promove, além
da privatização de bens públicos, a criação de um mercado
que se alimenta dos desastres e das crises do próprio sistema.

7

Nas linhas 1 e 2, as vírgulas são empregadas para isolar
oração intercalada que destaca a especificidade da
escravidão no Brasil.

3

O trecho “Veja o que aconteceu” ( R.3) é exemplo de um dos
elementos característicos de entrevistas: o recurso de o
interlocutor dirigir a mensagem diretamente ao seu receptor.

8

4

A grafia diferenciada de “Estado” ( R.6) e “estado” ( R.26)
indica a diferença de sentido entre as palavras no texto, as
quais remetem, respectivamente, ao ente que governa e à
concreta unidade da federação: Nova Orleans.

A significação do vocábulo “coisificara” ( R.9) remete ao
processo de despersonalização do negro transformado em
mercadoria pela escravidão.

9

A expressão “tanto mais quanto” ( R.10) indica a relação de
proporcionalidade entre a liberdade do senhor de dispor da
vida de seu escravo e o alto fluxo de escravos no mercado.

5

Segundo a entrevistada, a fala do político republicano —
trecho entre aspas nas linhas de 8 a 10 — e o discurso dos
diários da colonização norte-americana, em nome de
interesses econômicos, naturalizam e justificam desastres
como o furacão e a dizimação da população provocada pela
varíola, ao considerá-los obras divinas.

10

Considerando-se o contexto da escravidão abordado no
texto, a expressão “à propriedade” ( R.19) poderia ser
substituída por ao imóvel, uma vez que o substantivo
“propriedade” refere-se às terras, um bem fixo dos grandes
proprietários rurais.
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13 DE JUNHO... Vesti as crianças e eles foram para a
escola. Eu fui catar papel. No Frigorifico vi uma mocinha
comendo salsichas do lixo. (...) Os preços aumentam igual
as ondas do mar. Cada qual mais forte. Quem luta com
as ondas? Só os tubarões. Mas o tubarão mais feroz é o
racional. É o terrestre. É o atacadista. A lentilha está a 100
cruzeiros o quilo. Um fato que alegrou-me imensamente. Eu
dancei, cantei e pulei. E agradeci o rei dos juízes que é Deus.
Foi em janeiro quando as águas invadiu os armazens e
estragou os alimentos. Bem feito. Em vez de vender barato,
guarda esperando alta de preços: Vi os homens jogar sacos
de arroz dentro do rio. Bacalhau, queijo, doces. Fiquei com
inveja dos peixes que não trabalham e passam bem.

Com relação aos sentidos e às estruturas linguísticas do texto
Carta do desembargador X... ao chefe de polícia da Corte e
à redação de correspondências oficiais, julgue os itens
subsequentes.
15

O título, o formato e o assunto do texto permitem que ele
seja classificado como reprodução exemplar de uma
correspondência oficial do século XIX no Brasil.

16

O texto prima pela clareza, pela concisão e pelo necessário
domínio da norma culta da língua portuguesa, preconizados
pelas normas atuais da correspondência oficial.

17

A aproximação entre o formato de correspondência usada
em órgãos públicos e o assunto de âmbito da vida privada,
que caracteriza o estilo irônico da carta do desembargador
X, é um procedimento inaceitável segundo os parâmetros
atuais da redação oficial.

18

O fato de o objetivo da carta do desembargador X estar
claramente expresso no final da missiva demonstra uma
característica do texto que é exigida pelas normas atuais de
correspondência oficial: a objetividade.

19

O acontecimento informado pelo remetente ao destinatário
— a visita de Alcebíades — ocorreu, como ele afirma,
graças à sua transposição para o tempo e lugar da obra de
Plutarco.

20

Em “padeci esta devoção ao grego” ( R.7), não haveria
prejuízo para o sentido e para a correção gramatical do texto,
se fosse empregada a palavra desta em lugar de “esta”.

Carolina Maria de Jesus. Quarto de despejo: diário de uma
favelada. São Paulo: Ática, 2004, p. 54 (com adaptações).

Considerando os sentidos e as estruturas linguísticas do texto
acima, julgue os itens seguintes.
11

12

13

14

A indicação da data da escrita, o emprego da primeira
pessoa do singular e a exposição de fatos reais permitem
caracterizar o texto como um diário, embora se verifique no
texto, também, o emprego da linguagem conotativa, típica do
texto literário.
O emprego do sinal indicativo de crase em “as ondas” ( R.4)
é facultativo, uma vez que a palavra “igual” ( R.3), que
equivale a como, dispensa a preposição.
O ponto final logo após as orações coordenadas “dancei,
cantei e pulei” ( R.8) pode ser substituído por vírgula sem
prejuízo gramatical ou de sentido, desde que a conjunção
“E” ( R.8) seja escrita em minúscula.
O referente da forma verbal “guarda” ( R.11) é a expressão
“o atacadista” ( R.6).

Carta do desembargador X...
ao chefe de polícia da Corte
Corte, 20 de setembro de 1875.
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Desculpe V. Ex. o tremido da letra e o desgrenhado
do estilo; entendê-los-á daqui a pouco. Hoje, à tardinha,
acabado o jantar, enquanto esperava a hora do Cassino,
estirei-me no sofá e abri um tomo de Plutarco. V. Ex.ª, que
foi meu companheiro de estudos, há de lembrar-se que eu,
desde rapaz, padeci esta devoção ao grego; devoção ou
mania, que era o nome que V. Ex.ª lhe dava, e tão intensa
que me ia fazendo reprovar em outras disciplinas. Abri o
tomo, e sucedeu o que sempre se dá comigo quando leio
alguma cousa antiga: transporto-me ao tempo e ao meio da
ação ou da obra. Foi o que se deu hoje. A página aberta
acertou de ser a vida de Alcebíades. (...) Juro a V. Ex.ª que
não acreditei; por mais fiel que fosse o testemunho dos
sentidos, não podia acabar de crer que tivesse ali, em minha
casa, não a sombra de Alcebíades, mas o próprio Alcebíades
redivivo. Nutri ainda a esperança de que tudo aquilo não
fosse mais do que o efeito de uma digestão mal rematada, um
simples eflúvio do quilo, através da luneta de Plutarco.(...)
Alcebíades olhou para mim, cambaleou e caiu. Corri ao
ilustre ateniense, para levantá-lo, mas (com dor o digo) era
tarde; estava morto, morto pela segunda vez. Rogo a V. Ex.ª
se digne de expedir suas respeitáveis ordens para que o
cadáver seja transportado ao necrotério, e se proceda ao
corpo de delito, relevando-me de não ir pessoalmente à casa
de V. Ex.ª agora mesmo (dez da noite) em atenção ao
profundo abalo por que acabo de passar, o que aliás farei
amanhã de manhã, antes das oito.
Machado de Assis. Uma visita de Alcebíades. In: 50 contos de Machado de
Assis. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 91-8 (com adaptações).
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Texto para os itens de 21 a 31
A crise oriunda da toxicidade dos capitais, fato global
mais relevante da segunda metade de 2008, ao migrar para as
atividades produtivas já no fim do mesmo ano, aprofundou-se e
alastrou-se geograficamente. Quase não houve surpresa, para o
observador comum dos fatos globais, seu efeito dominó nos
primeiros meses de 2009. A África naturalmente não está imune.
A retração chinesa teve impacto no continente. O avanço dos
capitais do G olfo Pérsico, no entanto, compensou o crédito e o
financiamento infraestrutural dos novos projetos do NEPAD,
a iniciativa africana de desenvolvimento sustentável e de
incorporação social dos mais vulneráveis.
José Flávio Sombra Saraiva. A África e o outro lado da crise.
In: Correio Braziliense, 22/2/2009, p. 17 (com adaptações).

Considerando o texto acima apenas como referência inicial,
julgue os itens que se seguem.
21

A crise internacional que se estende pelo mundo desde fins
de 2008, originada na economia real, moveu-se para o
sistema financeiro.

22

Os impactos da crise de que trata o texto, embora muito
fortes nas economias do Sul, tiveram pouca repercussão nos
países do Norte.

23

No caminho da crise internacional, a economia do Japão
recuou para os níveis da recessão que se presenciou a partir
de 1970.

24

Com raízes advindas das desregulamentações financeiras
dos anos anteriores e, iniciada em 2008, a crise econômica
atual já apresenta encaminhamento organizado e sistêmico,
com soluções multilaterais consensuais à vista entre
governos e empresas.

25

Na China, vulnerável diante da dependência das exportações
como fator relevante no seu PIB, vê-se crescimento mais
lento nos primeiros meses de 2009.
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Ainda com relação aos impactos da crise a que o texto se refere,
especificamente no contexto africano e latino-americano, julgue os
itens a seguir.
26

27

28

29

No Brasil, maior economia da América Latina, há problemas
naturais, advindos do contexto externo adverso, com particular
impacto na capacidade exportadora, tendente a diminuir ante as
dificuldades de compra de vários de seus parceiros no Norte.
Nos países da América Latina, muito acoplados à economia
norte-americana, como o México, vivem-se momentos de grande
dificuldade ante a crise internacional do capitalismo.

31

Na Argentina, país vizinho e membro do MERCOSUL, aplicou-se
recentemente o expediente protecionista na compra de produtos
brasileiros, sob alegação fundamentada no atual contexto de crise.

Acerca do trabalho, da tecnologia e do desenvolvimento sustentável,
julgue os itens subsequentes.
No contexto da globalização em que hoje se vive, o mundo do
trabalho ainda é uma obrigação do Estado, sendo que a grande
maioria dos habitantes do planeta, em idade produtiva, tem um
trabalho regular e proteções legais trabalhistas.
Se um braço da evolução tecnológica contemporânea é a
renovação rápida do conhecimento aplicado a inovações, uma
contrapartida dessa evolução é a crescente robotização dos
processos produtivos, que reduzem a presença das forças de
trabalho massivas.

34

O desenvolvimento sustentável, uma utopia para o mundo atual,
é anseio de todos os setores sociais e políticos dos países centrais
do capitalismo.

35

Regiões no Brasil como a Amazônia necessitam ainda de melhor
aproveitamento de seus recursos naturais e humanos em projeto
sustentável e soberano de desenvolvimento que beneficie suas
populações e o país no seu conjunto.

Texto para os itens de 36 a 45
Denomina-se proposição toda frase que pode ser julgada
como verdadeira — V — ou falsa — F — , mas não como V e F
simultaneamente. As proposições simples são aquelas que não contêm
mais de uma proposição como parte. As proposições compostas são
construídas a partir de outras proposições, usando-se símbolos lógicos
e parênteses para evitar ambiguidades. As proposições são usualmente
simbolizadas por letras maiúsculas do alfabeto: A, B, C etc. Uma
proposição composta na forma A wB, chamada disjunção, é lida como
“A ou B” e tem valor lógico F se A e B são F, e V, nos demais casos.
Uma proposição composta na forma A vB, chamada conjunção, é lida
como “A e B” e tem valor lógico V se A e B são V, e F, nos demais
casos. Uma proposição composta na forma A ÷B, chamada
implicação, é lida como “se A, então B” e tem valor lógico F se A é V
e B é F, e V, nos demais casos. Além disso, ¬A, que simboliza a
negação da proposição A, é V se A for F, e é F se A for V.
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Na sequência de frases abaixo, há três proposições.

< Quantos tribunais regionais do trabalho há na região
Sudeste do Brasil?

< O TRT/ES lançou edital para preenchimento de 200
vagas.

Em graus diferenciados, ao manter certo crescimento médio
acumulado nos últimos anos, as economias africanas seguem
com seus problemas estruturais, embora não tenham sido ainda
dramaticamente abaladas pela crise internacional.

Na África do Sul, país sede da Copa do Mundo de Futebol de
2010, não se distingue influência da crise atual do capitalismo
ante o ritmo de construção de estádios e da infraestrutura para o
evento internacional que se aproxima.

33

36

A América Latina está alheia ao processo de deterioração das
economias do Norte, ao seguir sua rota de crescimento econômico
intocável.

30

32

A partir do texto, julgue os itens a seguir.

< Se o candidato estudar muito, então ele será
aprovado no concurso do TRT/ES.

< Indivíduo com 50 anos de idade ou mais não poderá
37

se inscrever no concurso do TRT/ES.
A negação da proposição “O juiz determinou a
libertação de um estelionatário e de um ladrão” é
expressa na forma “O juiz não determinou a libertação
de um estelionatário nem de um ladrão”.

38

Caso a proposição “No Brasil havia, em média, em
2007, seis juízes para cada 100 mil habitantes na justiça
do trabalho estadual, mas, no estado do Espírito Santo,
essa média era de 13 juízes” tenha valor lógico V,
também será V a proposição “Se no Brasil não havia,
em média, em 2007, seis juízes para cada 100 mil
habitantes na justiça do trabalho estadual, então, no
estado do Espírito Santo, essa média não era de
13 juízes”.

39

As proposições (¬A) w(¬B) e A ÷B têm os mesmos
valores lógicos para todas as possíveis valorações
lógicas das proposições A e B.

Uma dedução é uma sequência de proposições em que
algumas são premissas e as demais são conclusões. Uma
dedução é denominada válida quando tanto as premissas
quanto as conclusões são verdadeiras. Suponha que as
seguintes premissas sejam verdadeiras.
I

Se os processos estavam sobre a bandeja, então o juiz
os analisou.
II O juiz estava lendo os processos em seu escritório ou
ele estava lendo os processos na sala de audiências.
III Se o juiz estava lendo os processos em seu escritório,
então os processos estavam sobre a mesa.
IV O juiz não analisou os processos.
V Se o juiz estava lendo os processos na sala de
audiências, então os processos estavam sobre a bandeja.
A partir do texto e das informações e premissas acima, é
correto afirmar que a proposição
40

“Se o juiz não estava lendo os processos em seu
escritório, então ele estava lendo os processos na sala
de audiências” é uma conclusão verdadeira.

41

“Se os processos não estavam sobre a mesa, então o
juiz estava lendo os processos na sala de audiências”
não é uma conclusão verdadeira.

42

“Os processos não estavam sobre bandeja” é uma
conclusão verdadeira.

43

“Se o juiz analisou os processos, então ele não esteve
no escritório” é uma conclusão verdadeira.
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RA SC U N H O

Nos diagramas acima, estão representados dois conjuntos de
pessoas que possuem o diploma do curso superior de direito, dois
conjuntos de juízes e dois elementos desses conjuntos: Mara e
Jonas. Julgue os itens subsequentes tendo como referência esses
diagramas e o texto.
44

A proposição “Mara é formada em direito e é juíza” é
verdadeira.

45

A proposição “Se Jonas não é um juiz, então Mara e Jonas
são formados em direito” é falsa.

Julgue os itens seguintes, acerca de contagem e probabilidades.
46

Se, em um concurso público com o total de 145 vagas, 4.140
inscritos concorrerem a 46 vagas para o cargo de técnico e
7.920 inscritos concorrerem para o cargo de analista, com
provas para esses cargos em horários distintos, de forma que
um indivíduo possa se inscrever para os dois cargos, então
a probabilidade de que um candidato inscrito para os dois
cargos obtenha uma vaga de técnico ou de analista será
inferior a 0,025.

47

Considere que a corregedoria-geral da justiça do trabalho de
determinado estado tenha constatado, em 2007, que, no
resíduo de processos em fase de execução nas varas do
trabalho desse estado, apenas 23% tiveram solução, e que
esse índice não tem diminuído. Nessa situação, caso um
cidadão tivesse, em 2007, um processo em fase de execução,
então a probabilidade de seu processo não ser resolvido era
superior a

48

.

Se, em determinado tribunal, há 54 juízes de 1.º grau, entre
titulares e substitutos, então a quantidade de comissões
distintas que poderão ser formados por 5 desses juízes, das
quais os dois mais antigos no tribunal participem
obrigatoriamente, será igual a 35.100.

49

Existem menos de 4 × 10 5 maneiras distintas de se distribuir
12 processos entre 4 dos 54 juízes de 1.º grau de um tribunal
de forma que cada juiz receba 3 processos.

50

Se, de um grupo de pessoas formado por 15 graduados em
direito, 12 graduados em arquitetura e 11 graduados em
estatística, 5 forem graduados em direito e estatística; 8, em
direito e arquitetura; 4, em arquitetura e estatística; e 3, em
direito, arquitetura e estatística, então, nesse grupo, haverá
mais de 5 pessoas graduadas somente em direito.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Acerca do prontuário médico, que constitui ferramenta essencial
para o trabalho do profissional, julgue os itens a seguir.
51

52

Conforme o Código de Ética Médica, o médico não pode
negar ao paciente o acesso a seu prontuário médico em
nenhuma circunstância.
É obrigação ética do profissional médico fornecer laudo
médico ao paciente em procedimentos que envolvam sua
transferência ou encaminhamento para outro serviço de
saúde.

53

A privacidade do indivíduo e a garantia do sigilo relativo às
informações confidenciais contidas no prontuário médico são
garantidas, no Brasil, pelo Código de Ética M édica, bem
como pela Constituição Federal e pelo Código Penal.

54

Em casos judiciais, com vistas à auditoria médica, o amplo
e irrestrito acesso ao prontuário médico deve ser realizado
nas dependências do tribunal onde o processo for iniciado.

A respeito dos documentos médicos relacionados com
aposentadoria e afastamento do trabalho, julgue os itens que se
seguem.
55

Em caso de aposentadoria por invalidez, o médico perito
deve emitir a proposta de aposentadoria por invalidez e o
laudo médico-pericial.

56

Como a concessão de um atestado médico é um ato médico,
é recomendável que o profissional médico anote, no
prontuário, dados acerca dos atestados médicos que emita,
incluindo-se as datas relativas aos períodos de licença
prescritos e os motivos pelos quais foram fornecidos os
atestados.

Um paciente de 65 anos de idade procurou atendimento
médico no setor de emergência, com forte dor associada a edema
na panturrilha direita iniciada há um dia. O exame clínico
mostrou paciente com índice de massa corporal igual a 38 kg/m 2
e edema assimétrico (com presença do sinal de Godet) na
panturrilha direita, presença dos sinais de Homans, de Pratt e da
bandeira no membro inferior direito e pulsos pediosos e tibiais
posteriores direitos palpáveis.

As deficiências imunológicas primárias podem acometer tanto a
imunidade humoral quanto a celular. Com respeito à
imunodeficiência comum variável, julgue os seguintes itens.
62

Essa imunodeficiência representa a causa mais comum de
pan-hipogamaglobulinemia em adultos.

63

Citopenias e endocrinopatias de origem autoimune podem
ser observadas em pacientes com essa doença imunológica.

Em uma jovem de 32 anos de idade acompanhada em
ambulatório de clínica médica, foram constatadas as seguintes
alterações clínico-laboratoriais: artrite não-deformante de joelhos,
úlceras orais, rash malar, fotossensibilidade, presença de
proteinúria e cilindros granulosos no exame sumário de urina,
anemia hemolítica e anticorpo anti-Sm.
Com referência a essa situação clínica, julgue os itens que se
seguem.
64

A principal hipótese diagnóstica nesse contexto é artrite
reumatoide.

65

O infliximab, um inibidor do fator de necrose tumoral,
representa o tratamento inicial de primeira escolha para a
paciente em apreço.

66

Na paciente em questão, as infecções oportunísticas e o
infarto do miocárdio são causas frequentes de mortes, que
ocorrem, respectivamente, nos anos iniciais após o
diagnóstico e na fase mais tardia da doença.

Basicamente, o sangue é formado por uma porção líquida
(o plasma) e por células (hemácias, plaquetas e leucócitos). Com
relação às doenças do sangue, julgue os itens seguintes.
67

Na beta-talassemia do tipo maior, observam-se anemia
grave, presença de poiquilocitose, hipocromia, microcitose,
células em alvo e eritrócitos nucleados no sangue periférico,
além de predominância de hemoglobina F no exame de
eletroforese de hemoglobina.

68

O mieloma múltiplo é uma doença maligna dos plasmócitos,
que pode ser manifestada por anemia, dor óssea e infecções
e cujo achado característico é a presença de uma
paraproteína detectada na eletroforese de proteínas séricas.

Com referência a esse caso clínico e a emergências clínicas,
julgue os itens seguintes.
57

No caso considerado, a principal hipótese diagnóstica é
trombose arterial aguda.

58

A presença de trajetos venosos superficiais dilatados e
visíveis na face anterior do pé e da perna direitos caracteriza
o sinal de Homans.

59

O paciente em questão deve ser necessariamente inquirido
acerca da ocorrência de trauma recente, de diagnóstico de
câncer em atividade, de repouso prolongado em leito e a
respeito da presença de outras doenças, como infarto do
miocárdio, insuficiência cardíaca e infecções, por exemplo.

60

61

A constatação isolada de níveis plasmáticos elevados de
D-dímero permite confirmar a principal hipótese diagnóstica
do caso em apreço, em decorrência de esse exame apresentar
alta especificidade e alto valor preditivo positivo.
A ecografia vascular com Doppler (duplex scan) é
considerada o exame de imagem padrão-ouro, por ser o mais
sensível e acurado, para a confirmação da principal hipótese
diagnóstica do paciente em questão.
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Um paciente de 75 anos de idade buscou atendimento
médico, informando que, há 10 dias, apresenta cerca de 9-10
evacuações diárias de fezes líquidas, com sangue e muco, e
tenesmo, quadro ao qual, há 2 dias, associaram-se febre
(temperatura axilar de 39,0 ºC), dor abdominal difusa, sonolência,
desidratação associada a perda de peso corporal de 15% em
relação ao peso corpóreo antes do episódio diarreico.
Considerando essa situação clínica, julgue os itens de 69 a 75.
69

As características permitem inferir que, provavelmente, há
envolvimento dos cólons.

70

Deve-se investigar prontamente o paciente em questão, por
meio de coleta de fezes para pesquisa de leucócitos,
coprocultura e exame parasitológico, por exemplo.

71

A loperamida, um agente opioide antidiarreico, deve ser
usado como primeira opção de tratamento farmacológico no
paciente descrito.
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72

É recomendado ao paciente em apreço o uso empírico de
ciprofloxacino.

73

O diagnóstico de desidratação pode ser feito pela
constatação de sede, presença de mucosas secas, de pele
intertriginosa seca e com perda de sua elasticidade, oligúria,
taquicardia e hipotensão postural.

74

No caso em consideração, a desidratação pode ser
classificada como leve.

75

Considerando o grau de desidratação apresentado pelo
paciente em questão, deve-se dar preferência à reidratação
oral com solução baseada em glicose.

Uma mulher de 38 anos de idade procurou atendimento
médico, informando que, há 4 semanas, tem apresentado fadiga,
sonolência, artralgia, perda do apetite ou hipo-orexia, náuseas
e vômitos e irritabilidade mental. Relatou, ainda, perda (não
intencional) de 10 kg de peso corporal nos últimos 3 meses
e aparecimento de manchas escurecidas nos cotovelos e
joelhos. O exame clínico mostrou pressão arterial de
105 mmHg × 60 mmHg em decúbito supino e de
80 mmHg × 50 mmHg na posição ortostática; frequência cardíaca
de 70 bpm. Observaram-se áreas de hiperpigmentação nos
cotovelos, nos joelhos, na região posterior do pescoço e no leito
ungueal, sem outras alterações. Os exames laboratoriais
revelaram hemograma com neutropenia moderada e eosinofilia.
As dosagens sanguíneas mostraram hipoglicemia, hiponatremia
e leve hipercalemia. As dosagens hormonais mostraram níveis
baixos de cortisol e elevação dos níveis de ACTH.
Com base nesse quadro clínico e considerando essas informações
clínico-laboratoriais, julgue os itens subsequentes.
76

A principal hipótese diagnóstica é insuficiência adrenal
crônica.

77

Adenoma hipofisário benigno e adenoma adrenal benigno
podem causar essas manifestações clínico-laboratoriais.

78

A associação de hidrocortisona e acetato de fludrocortisona
corresponde ao tratamento de escolha para a paciente em
questão.

79

Infecções, traumatismos, procedimentos cirúrgicos e até
mesmo jejum prolongado podem desencadear a denominada
crise adrenal na paciente em consideração.

Considerando que, durante a investigação médica de um paciente
de 48 anos de idade, que procurou assistência com queixa de
tremor nas mãos, fez-se o diagnóstico de doença de Parkinson,
julgue os itens que se seguem, relativos a esse quadro clínico e à
neuropatia nele mencionada.
80

Tremor (com frequência de 10-12 ciclos/segundo), rigidez
(com aumento da resistência a movimentos passivos),
fraqueza muscular intensa e hiper-reflexia são características
cardinais do parkinsonismo.

81

Há evidências científicas sólidas de que o uso de
amantadina, um inibidor seletivo da monoamino-oxidase
(M AO), no paciente em questão, promoverá importante
redução na progressão da doença.
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As miocardiopatias são um grupo heterogêneo de doenças
cardíacas em que o miocárdio é o folheto do coração
essencialmente acometido. Acerca dessas cardiopatias, julgue os
itens que se seguem.
82

A presença de hipertrofia ventricular esquerda assimétrica,
movimento anterior sistólico da valva mitral, ventrículo
esquerdo hipercontrátil, relaxamento e enchimento
retardados do ventrículo esquerdo durante a diástole são
alterações comuns no ecodopplercardiograma de pacientes
com diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica.

83

A miocardiopatia restritiva caracteriza-se basicamente por
uma alteração no enchimento diastólico com função contrátil
dos ventrículos razoavelmente preservada e tem como
exemplos de etiologias a endomiocardiofibrose, a
hemocromatose e a sarcoidose.

Um homem de 42 anos de idade relatou, durante
consulta médica, que, há 2 semanas, vem apresentando mal-estar
geral, sensação de febre, perda de peso e tosse produtiva com
grande quantidade de escarro purulento e malcheiroso. Informou
ser etilista crônico, com ingestão diária de elevada quantidade de
álcool. O exame clínico mostrou paciente com estado geral
comprometido, emagrecido, dentes em precário estado de
conservação, temperatura axilar de 38 ºC, consciente, dispneico
leve, pressão arterial de 125 mmHg × 80 mmHg, frequência
cardíaca de 105 bpm. Presença de murmúrio vesicular rude e
estertores pulmonares no terço médio do hemitórax direito.
Exames complementares incluíram hemograma com leucocitose
e desvio à esquerda. Radiografia de tórax mostrou lesão cavitária
única com paredes espessas e irregulares, com nível hidroaéreo
em seu interior localizada no segmento superior do lobo inferior
direito.
Com relação a essa situação clínica, julgue os itens subsequentes.
84

A principal hipótese diagnóstica é de pneumonia lobar
adquirida na comunidade.

85

A granulomatose de W egener, o carcinoma brônquico e a
tuberculose devem ser considerados no diagnóstico
diferencial desse paciente.

86

O agente etiológico mais comum nesse tipo de afecção
pulmonar é o pneumococo (Streptococcus pneumoniae).

87

O tratamento antimicrobiano de primeira escolha é
representado pelo uso de penicilina G benzatina, 1.200.000
UI, por via intramuscular, em dose única.

A constatação de proteinúria significativa é um dos indícios da
presença de doença renal. Com relação a esse assunto, julgue os
itens a seguir.
88

Mieloma múltiplo, atividade física intensa, febre e estresse
emocional são exemplos de causas de proteinúria.

89

Em adultos, a causa mais comum de proteinúria de até 50 mg
durante 24 horas é representada pelas glomerulonefrites.
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A hipertensão arterial é um dos mais significativos fatores de
risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares,
associando-se a cerca de 40% das mortes por acidente vascular
cerebral e a 25% daquelas decorrentes de doença coronariana.
Acerca desse assunto, julgue os itens seguintes.
90

O hiperaldosteronismo primário é a causa mais comum de
hipertensão arterial de causa secundária.

A respeito de perícia médica, julgue os itens a seguir.
101 A execução da perícia médica do INSS compete aos
profissionais pertencentes ao quadro de pessoal do órgão; no
entanto, quando esgotada a carga de trabalho dos servidores
do quadro, pode ser confiada a médico perito credenciado
como mão-de-obra auxiliar ao quadro permanente.

O fenoldopam é um antagonista seletivo dos receptores
dopaminérgicos do tipo 1 (DA1), muito útil no tratamento
das emergências hipertensivas, entretanto seu uso tem sido
associado à piora da função renal nessas situações.

102 A Associação M édica Americana (AM A) classifica as

Há alguns anos, a frequência dos casos de dengue no Brasil vem
apresentando aumentos periódicos. Acerca desse assunto, julgue
os itens que se seguem.

sociais; na concentração, na persistência e no ritmo, também

Considerando a curva de ocorrência da dengue no território
nacional, que apresenta ciclos sazonais de, no máximo,
um ano, é correto classificar essa doença como uma
endemia.

103 O INSS segue os seguintes critérios para classificar as

91

92

93

94

95

A dengue é uma doença febril aguda, cuja transmissão se dá
pela picada do mosquito Aedes aegypti; e seu período de
incubação varia de 3 a 15 dias, sendo, em média, de 5 a
6 dias. A imunidade homóloga é permanente para um mesmo
sorotipo, mas a heteróloga existe apenas temporariamente.
Evitar a ocorrência das infecções pelo vírus da dengue em
áreas livres de circulação e detectar precocemente os novos
casos são alguns dos objetivos da vigilância epidemiológica,
no caso da dengue. Essas ações podem ser corretamente
classificadas como prevenção primária, pelo modelo de
história natural e prevenção de doenças de Leavel e Clarck.
Como a dengue é uma doença aguda, as medidas de
frequência e de associação utilizadas para seu estudo são,
respectivamente, as razões de incidência e de chances.

Acerca de medicina do trabalho, julgue os próximos itens.

disfunções ou deficiências causadas pelos transtornos
mentais e do comportamento nas seguintes áreas: limitações
nas atividades da vida diária; no exercício de funções
denominados capacidade de completar ou levar a cabo
tarefas; e deterioração ou descompensação no trabalho.

disfunções de membro superior como transtornos funcionais
moderados (grupo 3): os sintomas são definidos, causam
incômodo e incapacidade, porém a função global das
extremidades está mantida; há deformações, desvios, perda
de massa muscular, limitação da mobilidade articular ou
amputações evidentes; o paciente pode efetuar esforços de
mediana intensidade. Nesses casos, a autonomia do paciente
está parcialmente comprometida.
104 O Código de Ética Médica proíbe o médico perito de intervir
nos atos profissionais de outro médico ou fazer qualquer
apreciação em presença do examinado, mesmo se houver
erro de conduta do médico assistente.
Acerca de doenças sexualmente transmissíveis, julgue os
seguintes itens.
105 O período de incubação do granuloma inguinal é de um a
dois dias.

96

A doença do trabalho é aquela produzida ou desencadeada
pelo exercício peculiar a determinada atividade.

106 Geralmente, as manifestações da sífilis congênita são mais

97

Independentemente de haver afastamento do trabalhador por
licença médica, a comunicação de acidente de trabalho deve
ser emitida em todos os casos de acidente de trabalho.

107 O tratamento do herpes genital consiste em administrar

98

99

O exame médico periódico de um trabalhador saudável, com
25 anos de idade e não-exposto a riscos ocupacionais, deve
ser repetido a cada dois anos.
Kuorinka e Forcier categorizam os fatores de risco para
LER/DORT em cinco categorias: grau de adequação do
posto de trabalho à zona de atenção e à visão; frio, vibrações
e pressões locais sobre os tecidos; posturas inadequadas;
carga osteomuscular e predisposição genética.

100 O quadro de um trabalhador que tem o hábito de apoiar o
cotovelo ou o antebraço na mesa e que sofre de dor no
epicôndilo medial, principalmente durante o movimento de
pronação, sugere epicondilite medial, mas deve ser
investigado também o diagnóstico de síndrome do canal
cubital.
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leves que as da sífilis adquirida.

penicilina oral ou penicilina G benzatínica.
108 No tratamento do cancro mole, após 48 horas do início da
medicação padronizada, deve ocorrer o desaparecimento do
bacilo.
109 A conjuntivite gonocócica no adulto está relacionada à
autocontaminação de pacientes com gonorreia anal.
110 Os primeiros sintomas do cancro mole surgem entre dez e
vinte dias após contato sexual com parceiro infectado.
111 A placenta de gestante portadora de sífilis é maior que o
normal em volume e peso, tem sua vilosidade alterada em
relação à placenta normal, apresenta focos granulomatosos
de proliferação celular e endoarterite de vasos sanguíneos, o
que prejudica o desenvolvimento do feto.
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Quanto ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União, julgue os itens a seguir à luz da Lei n.° 8.112 &1990.
112 Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão.
113 Servidor público não poderá realizar curso fora do país com duração superior a 2 anos; e findo o estudo, somente decorridos
4 anos será permitida nova ausência por 2 anos.
114 Não será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão, com mudança
de domicílio.
Acerca das disposições que regulam o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, julgue os seguintes itens
segundo a Lei n.° 9.784 &1999.
115 Titular de órgão administrativo que delegar parte de sua competência a outro órgão não poderá revogar o ato de delegação.
116 Órgão é unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e indireta; entidade é unidade não dotada de
personalidade jurídica.
117 Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando
surgirem fatos novos; entretanto, dessa revisão não poderá resultar agravamento da sanção.
118 Se o recorrente de decisão administrativa alegar que a decisão contraria enunciado de súmula vinculante, caberá à autoridade
prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões
da inaplicabilidade da súmula.
A respeito dos atos de improbidade administrativa, julgue os itens a seguir de acordo com a Lei n.° 8.429 &1992.
119 Retardar, indevidamente, ato de ofício constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública.
120 Concorrer, dolosa ou culposamente, para que terceiro se enriqueça ilicitamente constitui ato de improbidade administrativa que
causa prejuízo ao erário.

PROVA DISCURSIVA
•

Nesta prova, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto
para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão avaliados
fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

•
•

Respeite o limite máximo de trinta linhas. Qualquer fragmento de texto além desse limite será desconsiderado.
Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha
qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
Entre as doenças valvares, uma das mais comuns é a estenose da valva
aórtica, também denominada de estenose aórtica, que, na grande maioria dos
pacientes, é assintomática. Entretanto, quando um paciente apresenta os chamados
sintomas clássicos, a probabilidade de ele vir a óbito aumenta.
O adequado reconhecimento clínico-laboratorial dessa valvopatia e a
apropriada avaliação de sua magnitude são importantes para o seu tratamento, que
pode resultar no controle dos sintomas e na melhoria da expectativa de vida do
paciente, em grande parte dos casos.

Considerando o assunto tratado no texto acima, redija um texto dissertativo que contemple, necessariamente, as seguintes
determinações:

<
<
<
<

defina estenose aórtica (EAo);
cite quatro causas dessa valvopatia;
cite as três manifestações clínicas clássicas dessa doença valvar e explique a fisiopatologia de uma delas;
descreva as principais características estetoacústicas (fase do ciclo, localização, irradiação, qualidade sonora e grau de
Levine) do sopro cardíaco se auscultado em paciente de 55 anos com EAo valvar grave;

<
<

indique quatro exames complementares principais utilizados no diagnóstico dessa valvopatia;
descreva o tratamento para um paciente de 55 anos de idade com EAo valvar grave e sintomática (apresentando as três
manifestações clássicas da doença) e sem outras comorbidades.
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