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Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.

Não serão aceitas reclamações posteriores.
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- Leia cuidadosamente cada uma das questões e escolha a resposta certa.

- Essa resposta deve ser marcada na FOLHADE RESPOSTAS que você recebeu.
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Discursiva-Estudo de Caso, a tinta, no caderno apropriado.

- A duração da prova é de 4 horas para responder a todas as questões objetivas, preencher a Folha de Respostas e fazer a Prova
Discursiva-Estudo de Caso (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.

VOCÊ DEVE

ATENÇÃO

Conquistas começam com a decisão de tentar o primeiro passo.
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2 TRT24-Conhecimentos Gerais1 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Língua Portuguesa 

 
Atenção: As questões de números 1 a 4 referem-se ao texto abaixo. 
 
 

Houve um tempo em que eu comia um monte de coisas e não precisava contar nada para ninguém. Na civilização 

contemporânea, on-line, conectada o tempo todo, se não for registrado e postado, não aconteceu. Comeu, jantou, bebeu? Então, 

prove. Não está na rede? Então, não vale. 

Não estou aqui desfiando lamúrias de dinossauro tecnológico. Pelo contrário: interajo com muita gente e publico ativamente 

fotos de minhas fornadas. A vida, hoje, é digital. Contudo, presumo que algumas coisas não precisam deixar de pertencer à esfera 

privada. Sendo tudo tão novo nessa área, ainda engatinhamos a respeito de uma etiqueta que equilibre a convivência entre câmeras, 

pratos, extroversão, intimidade. 

Em meados da década passada, quando a cozinha espanhola de vanguarda ainda povoava os debates e as fantasias de 

muitos gourmets, fotografar pratos envolvia um dilema: devorar ou clicar? A criação saía da cozinha, muitas vezes verticalizada, 

comumente finalizada com esferas delicadas, espumas fugazes... O que fazer, capturá-la em seu melhor instante cenográfico, 

considerando luzes e sombras, e comê-la depois, já desfigurada, derretida, escorrida? Ou prová-la imediatamente, abrindo mão da 

imagem? Nunca tive dúvidas desse tipo (o que talvez faça de mim um bom comensal, mas um mau divulgador). 

Fotos e quitutes tornaram-se indissociáveis, e acho que já estamos nos acostumando. Mas será que precisa acontecer 

durante todo o repasto? Não dá para fazer só na chegada do prato e depois comer sossegado, à maneira analógica? Provavelmente 

não: há o tratamento da imagem, a publicação, os comentários, as discussões, a contabilidade das curtidas. Reconheço que, talvez 

antiquadamente, ainda sinto desconforto em ver casais e famílias à mesa, nos salões, cada qual com seu smartphone, sem diálogos 

presenciais ou interações reais. A pizza esfria e perde o viço; mas a foto chega tinindo aos amigos de rede. 
 

(Adaptado de: CAMARGO, Luiz Américo. Comeu e não postou? Então, não valeu. Disponível em: http://brasil.elpais.com/bra- 
sil/2017/01/09/opinion/1483977251_216185.html) 

 
 
1. Depreende-se corretamente do texto que 
 

(A) as pessoas, hoje, preferem partilhar com os amigos os momentos que consideram mais importantes em seu cotidiano, o 
que justifica as fotos de refeições realizadas em família, já que o convívio familiar continua sendo valorizado, apesar da 
expansão do meio virtual. 

 
(B) o autor vê com desaprovação a postagem de fotos de pratos em redes sociais, motivo pelo qual prefere acessar a internet 

para a interação com pessoas com as quais partilha desse mesmo sentimento, já que tem consciência de que não será 
ouvido pela maior parte das pessoas. 

 
(C) a experiência com a cozinha espanhola de vanguarda legou ao autor um olhar crítico para a apresentação estética dos 

pratos, o que fez com que ele aprendesse a conter sua ansiedade em degustá-los para antes fotografá-los em seu 
esplendor. 

 
(D) o hábito de fotografar os pratos, característico da sociedade contemporânea, deveria ser abandonado, na opinião do autor, 

na medida em que a falta de uma distinção clara entre vida pessoal e profissional tem prejudicado a rotina de amantes da 
gastronomia. 

 
(E) o autor, embora não desaprove integralmente o uso das redes sociais para a postagem de fotos das refeições, considera 

necessário que se imponha um limite para isso, a fim de se preservar não apenas a apreciação do prato como também a 
interação presencial. 

 
 
2. Percebe-se uma relação de causa e efeito, nessa ordem, entre as orações na seguinte passagem do texto: 
 

(A) Na civilização contemporânea, on-line, conectada o tempo todo, se não for registrado e postado, não aconteceu. 
(1

o
 parágrafo) 

 
(B) Sendo tudo tão novo nessa área, ainda engatinhamos a respeito de uma etiqueta que equilibre a convivência entre 

câmeras, pratos, extroversão, intimidade. (2
o
 parágrafo) 

 
(C) Houve um tempo em que eu comia um monte de coisas e não precisava contar nada para ninguém. (1

o
 parágrafo) 

 
(D) Reconheço que, talvez antiquadamente, ainda sinto desconforto em ver casais e famílias à mesa, nos salões, cada qual 

com seu smartphone, sem diálogos presenciais ou interações reais. (4
o
 parágrafo) 

 
(E) Contudo, presumo que algumas coisas não precisam deixar de pertencer à esfera privada. (2

o
 parágrafo) 

 
 
3. A construção que pode ser reescrita com o verbo na voz passiva é: 
 

(A) ... a foto chega tinindo aos amigos... (4
o
 parágrafo) 

(B) A criação saía da cozinha... (3
o
 parágrafo) 

(C) ... interajo com muita gente... (2
o
 parágrafo) 

(D) ... publico ativamente fotos de minhas fornadas... (2
o
 parágrafo) 

(E) Não está na rede? (1
o
 parágrafo) 
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4. Está reescrito conforme a norma-padrão da língua e com o sentido preservado em linhas gerais o seguinte trecho do texto: 
 

(A) Contudo, presumo que... (2
o
 parágrafo) / Porquanto, afirmo por conjectura que... 

(B) ... acho que já estamos nos acostumando. (4
o
 parágrafo) / ... tenho a impressão que já tornamo-nos resignados. 

(C) ... não precisava contar nada para ninguém. (1
o
 parágrafo) / ... não era impelido de me reportar à quem quer que fosse. 

(D) ... ainda sinto desconforto em ver... (4
o
 parágrafo) / ... continuo a sentir-me incomodado ao testemunhar... 

(E) ... fotografar pratos envolvia um dilema... (3
o
 parágrafo) / ... fotografar pratos abrangia-se de uma controvérsia... 

 

 
5. Quanto à concordância padrão, está escrita corretamente a frase: 
 

(A) O homem sempre buscou capturar o instante em imagens, e isso nunca foi tão fácil quanto hoje, quando o ato de registrar 
se tornou mais importante que o próprio registro. 

 
(B) Atualmente, constata-se muitas maneiras de compartilhar informação, mas nenhum meio de comunicação vem se 

mostrando tão poderoso quanto as redes sociais. 
 
(C) Em meados da década passada, fotografar alimentos envolviam uma série de questionamentos que parecem não fazer 

mais sentido na sociedade dos dias de hoje. 
 
(D) Em 2016, uma pesquisa com usuários da internet concluiu que algumas pessoas que postam excessivamente nas redes 

sociais o faz por necessidade de aprovação. 
 
(E) Decidir entre devorar ou clicar têm perturbado aqueles que oscilam entre desfrutar o momento da refeição e partilhá-lo, 

ainda que a distância, com amigos e familiares. 
 

 
Atenção: As questões de números 6 a 9 referem-se ao texto abaixo. 
 
 

Muito antes de nos ensinarem e de aprendermos as regras de bom comportamento socialmente construídas e promovidas, e 

de sermos exortados a seguir certos padrões e nos abster de seguir outros, já estamos numa situação de escolha moral. Somos, por 

assim dizer, inevitavelmente − existencialmente −, seres morais: somos confrontados com o desafio do outro, o desafio da 

responsabilidade pelo outro, uma condição do ser-para.  

Afirmar que a condição humana é moral antes de significar ou poder significar qualquer outra coisa representa que, muito 

antes de alguma autoridade nos dizer o que é “bem” e “mal” (e por vezes o que não é uma coisa nem outra), deparamo-nos com a 

escolha entre “bem” e “mal”. E a enfrentamos desde o primeiro momento do encontro com o outro. Isso, por sua vez, significa que, 

quer escolhamos quer não, enfrentamos nossas situações como problemas morais, e nossas opções de vida como dilemas morais. 

Esse fato primordial de nosso ser no mundo, em primeiro lugar, como uma condição de escolha moral não promete uma vida 

alegre e despreocupada. Pelo contrário, torna nossa condição bastante desagradável. Enfrentar a escolha entre bem e mal significa 

encontrar-se em situação de ambivalência. Esta poderia ser uma preocupação relativamente menor, estivesse a ambiguidade de 

escolha limitada à preferência direta por bem ou mal, cada um definido de forma clara e inequívoca; limitada em particular à escolha 

entre atuar baseado na responsabilidade pelo outro ou desistir dessa ação – de novo com uma ideia bastante clara do que envolve 

“atuar baseado na responsabilidade”. 
 

(Adaptado de: BAUMAN, Zygmunt. Vida em fragmentos: sobre a ética pós-moderna. Trad. Alexandre Werneck. Rio de Janeiro, Zahar, 
2011, p. 11-12) 

 
 
6. Uma afirmação em consonância com as ideias defendidas no texto está em: 
 

(A) Embora os resultados de uma escolha moral estejam sujeitos a fatores externos à intenção do ator, o esforço de se fazer o 
bem não é empreendido sem satisfação. 

 
(B) Uma vez que as linhas divisórias entre bem e mal tenham sido previamente traçadas, a ação em prol do outro terá uma 

consequência facilmente mensurável. 
 
(C) A responsabilidade pelo outro não apresenta limites óbvios, nem se traduz facilmente em medidas práticas a serem 

adotadas ou das quais se abster. 
 
(D) Na medida em que o bem e o mal não são discerníveis em sua essência, as ações dos indivíduos devem se espelhar na 

conduta de figuras de autoridade. 
 
(E) As incertezas estão na raiz dos problemas morais e a única receita infalível para a escolha correta são as regras de bom 

comportamento aprendidas na infância. 
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7. No que se refere ao sentido, duas expressões intercambiáveis, no texto, são: 
 

(A) uma condição do ser-para (1
o
 parágrafo) e atuar baseado na responsabilidade (3

o
 parágrafo). 

 
(B) desafio da responsabilidade pelo outro (1

o
 parágrafo) e preocupação relativamente menor (2

o
 parágrafo). 

 
(C) somos confrontados com o desafio do outro (1

o
 parágrafo) e alguma autoridade nos dizer o que é “bem” e “mal” (2

o
 pa-

rágrafo). 
 
(D) regras de bom comportamento (1

o
 parágrafo) e nossas opções de vida (2

o
 parágrafo). 

 
(E) vida alegre e despreocupada (3

o
 parágrafo) e situação de ambivalência (3

o
 parágrafo). 

 

 
8. A alternativa que apresenta um comentário correto acerca da pontuação de um trecho do texto é: 
 

(A) em ... muito antes de alguma autoridade nos dizer o que é “bem” e “mal” (e por vezes o que não é uma coisa nem outra)... 
(2

o
 parágrafo), os parênteses intercalam uma expressão que precisa o sentido do vocábulo autoridade. 

 
(B) em Somos [...] seres morais: somos confrontados com o desafio do outro, o desafio da responsabilidade pelo outro... 

(1
o
 parágrafo), os dois-pontos introduzem uma ressalva a uma afirmação de tom categórico. 

 
(C) em Somos, por assim dizer, inevitavelmente − existencialmente −, seres morais... (1

o
 parágrafo), os travessões são usados 

para dar ênfase a uma palavra que expressa circunstância de modo. 
 
(D) em Esse fato primordial de nosso ser no mundo, em primeiro lugar, como uma condição de escolha moral... (3

o
 parágrafo), 

as vírgulas destacam uma expressão com valor temporal, imprimindo no texto um tom de memória. 
 
(E) em ... uma ideia bastante clara do que envolve “atuar baseado na responsabilidade”. (3

o
 parágrafo), as aspas demarcam 

uma expressão empregada com teor irônico e que, portanto, relativiza o que foi exposto anteriormente. 
 

 
9. Esta poderia ser uma preocupação relativamente menor, estivesse a ambiguidade de escolha limitada à preferência direta por 

bem ou mal... (3
o
 parágrafo) 

 
 Ao reescrever-se o trecho acima com o verbo poder flexionado no futuro do presente do indicativo, a forma verbal “estivesse” 

deverá ser substituída, conforme a norma-padrão da língua, por 
 
(A) estar. 
 
(B) estará. 
 
(C) estiver. 
 
(D) está. 
 
(E) esteja. 

 

 
Raciocínio Lógico-Matemático 

 

10. Francisco verificou que havia x pastas em um diretório. Ele abriu 
3

1
dessas pastas, deixou as restantes fechadas e foi embora. 

Geraldo encontra as pastas como Francisco havia deixado, abre 
7

5
das pastas que ainda estavam fechadas e foi embora. 

Humberto observa a situação das pastas após a intervenção de Geraldo, fecha 
34

7
 das pastas que encontrou abertas e abre meta- 

 
 de das pastas que encontrou fechadas. Após a intervenção de Humberto, a fração, das x pastas, que ficaram abertas é igual a 
 

(A) 
42

31  

 

(B) 
34

5
 

 

(C) 
21

13
 

 

(D) 
34

15
 

 

(E) 
21

9
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11. Em determinada semana o preço do tomate é 80% do preço da batata. Na semana seguinte o preço da batata cai 48% e o pre-
ço do tomate sobe 30%. Nessa segunda situação, para que o preço da batata se iguale ao preço do tomate, ele deverá
subir 

 
(A) 80%. 
 
(B) 100%. 
 
(C) 90%. 
 
(D) 75%. 
 
(E) 50%. 

 
 
12. Uma afirmação que corresponda à negação lógica da afirmação: todos os programas foram limpos e nenhum vírus permaneceu,

é: 
 

(A) Se pelo menos um programa não foi limpo, então algum vírus não permaneceu. 
 
(B) Existe um programa que não foi limpo ou pelo menos um vírus permaneceu. 
 
(C) Nenhum programa foi limpo e todos os vírus permaneceram. 
 
(D) Alguns programas foram limpos ou algum vírus não permaneceu. 
 
(E) Se algum vírus permaneceu, então nenhum programa foi limpos. 

 
 
13. Um veículo trafegando a uma velocidade média de 75 km/h percorre determinada distância em 4 horas e 20 minutos. Se a sua 

velocidade média cair para 45 km/h, o tempo necessário para percorrer a mesma distância será acrescido de um valor que é 
 

(A) menor do que uma hora. 
 
(B) maior que uma hora e menor que duas horas. 
 
(C) maior que quatro horas. 
 
(D) maior que três horas e menor que quatro horas. 
 
(E) maior que duas horas e menor que três horas. 

 
 

Noções sobre Direitos das Pessoas com Deficiência 
 

14. A legislação mais moderna se refere à pessoa que tem “impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdade de condições com as demais pessoas”, como 

 
(A) deficiente. 
 
(B) pessoa com deficiência. 
 
(C) pessoa portadora de deficiência. 
 
(D) pessoa portadora de necessidades especiais. 
 
(E) excepcional. 

 
 
15. De acordo com a legislação em vigor, qualquer atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o 

recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação, se 
amolda ao conceito de 

 
(A) desenho universal. 
 
(B) tecnologia impeditiva. 
 
(C) barreira nas comunicações e na informação. 
 
(D) ineficiência técnica. 
 
(E) acessibilidade. 

 
 
16. Para fins de atendimento prioritário, é considerado idoso 
 

(A) o homem, a partir de 65 anos, e a mulher, a partir dos 60. 
 
(B) tanto o homem como a mulher a partir de 65 anos. 
 
(C) tanto o homem como a mulher a partir de 70 anos. 
 
(D) o homem, a partir de 70 anos, e a mulher, a partir dos 60. 
 
(E) tanto o homem como a mulher a partir de 60 anos. 
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Noções de Informática 

 
17. É um conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código 

malicioso em um computador comprometido. Pode ser usado para: remover evidências em arquivos de logs; instalar outros 

códigos maliciosos, como backdoors, para assegurar o acesso futuro ao computador infectado; esconder atividades e informa-

ções, como arquivos, diretórios, processos, chaves de registro, conexões de rede etc.; mapear potenciais vulnerabilidades em 

outros computadores, por meio de varreduras na rede; capturar informações da rede onde o computador comprometido está 

localizado, pela interceptação de tráfego; dentre outras possibilidades. No entanto, seu nome não indica que os programas e as 

técnicas que o compõem são usadas para obter acesso privilegiado a um computador, mas sim para manter o acesso 

privilegiado. 

(Disponível em: http://cartilha.cert.br/malware/) 
 
 O texto descreve um tipo de ameaça à segurança das informações conhecido como 
 

(A) rootkit. 

(B) engenharia social. 

(C) wardriving. 

(D) worm. 

(E) bot. 
 
 
18. Um usuário deseja navegar na internet usando o Internet Explorer 11, em português, de forma a evitar que o navegador 

armazene dados da sua sessão de navegação,  incluindo cookies, arquivos de internet temporários, histórico etc. Além disso, as 
barras de ferramentas e extensões também deverão ficar desabilitadas. Para isso, deve 

 
(A) excluir o Histórico de Navegação, pressionando as teclas Ctrl + Shift + Del. 

(B) habilitar o modo Protegido, através da opção Redefinir as configurações do Internet Explorer. 

(C) clicar em Nunca permitir sites da web que solicitem sua localização física, usando as Opções de Internet. 

(D) acionar o modo Navegação InPrivate, pressionando as teclas Ctrl + Shift + P. 

(E) clicar em Enviar caminho de URL como UTF-8, usando as Opções de Internet. 
 
 
19. A Microsoft traz em uma de suas páginas da internet as funções do Microsoft Excel 2007, em português, mais utilizadas. Dentre 

estas funções estão as listadas abaixo. 
 
 I. É usada para retornar um valor caso uma condição seja verdadeira e outro valor caso seja falsa. 
 
 II. É útil para localizar informações em linhas de uma tabela ou de um intervalo. Por exemplo, procurar pelo sobrenome de 

uma funcionária, por seu número de identificação ou encontrar seu telefone pesquisando seu sobrenome (como um 
catálogo de telefone). 

 
 III. É utilizada para selecionar um valor entre 254 valores que se baseie no número de índice. Por exemplo, se de valor1 até 

valor7 corresponder aos números da semana, a função retorna um dos dias quando um número entre 1 e 7 for usado 
como núm_índice. 

 
 Os nomes das funções listadas em I, II e III são, correta e respectivamente, 
 

(A) COND – PROC – ÍNDICE 

(B) CASO – PROCURAR – CORRESP 

(C) SE – PROCV – ESCOLHER 

(D) SE – PROCURAR – ESCOLHER 

(E) CASO – PROC – CORRESP 
 
 
20. Quando uma pasta ou um arquivo é criado, o Windows 7, em português, atribui permissões padrão a esse objeto ou o criador 

pode atribuir permissões específicas. Ler é a permissão mínima necessária para exibir permissões efetivas. Para um usuário 
exibir permissões efetivas de arquivos e pastas, ele deve inicialmente 

 

− Clicar com o botão direito do mouse no arquivo ou na pasta, clicar em Propriedades e clicar na guia 
I . 

− Clicar em 
II . 

− Na caixa de diálogo que se abre, clicar na guia Permissões Efetivas e fazer a seleção desejada. 
 
 As lacunas I e II são, correta e respectivamente, preenchidas com 
 

(A) Permissões – Avançadas 

(B) Permissões – Permissões Especiais 

(C) Geral – Permissões Especiais 

(D) Permissões – Auditoria 

(E) Segurança – Avançadas 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Direito Constitucional 

 
21. Considere a seguinte situação hipotética: Margarida é Presidente do Supremo Tribunal Federal; Joana é Vice-Presidente do 

Supremo Tribunal Federal; Carla é Presidente do Superior Tribunal de Justiça; Camila é Vice-Presidente do Superior Tribunal de 
Justiça e Carlos é Membro do Ministério Público da União. De acordo com a Constituição Federal, o Conselho Nacional de 
Justiça é presidido por 
 
(A) Margarida e nas suas ausências e impedimentos por Joana. 

(B) Carlos e nas suas ausências e impedimentos por Margarida. 

(C) Margarida e nas suas ausências e impedimentos por Carlos. 

(D) Margarida e nas suas ausências e impedimentos por Carla. 

(E) Carla e nas suas ausências e impedimentos por Camila. 
 
 
22. Considere as seguintes amigas que estudaram juntas na mesma Universidade e seguiram rumos profissionais diversos: Divineia 

é Procuradora do Ministério Público do Trabalho há 9 anos e possui 45 anos de idade; Doralice é Procuradora do Ministério 
Público do Trabalho há 25 anos, possui 61 anos de idade; Rita é advogada há 8 anos e possui 41 anos de idade; já Somália é 
advogada há 12 anos e possui 37 anos de idade. Nestes casos, considerando que todas possuem notável saber jurídico e 
reputação ilibada, de acordo com a Constituição Federal brasileira,  
 
(A) nenhuma das amigas poderão fazer parte da composição de Tribunal Regional do Trabalho. 

(B) apenas Divineia, Doralice e Somália poderão fazer parte da composição de Tribunal Regional do Trabalho. 

(C) todas as amigas poderão fazer parte da composição de Tribunal Regional do Trabalho. 

(D) apenas Doralice e Somália poderão fazer parte da composição de Tribunal Regional do Trabalho. 

(E) apenas Divineia, Doralice e Rita poderão fazer parte da composição de Tribunal Regional do Trabalho. 
 
 
23. Em razão do recente falecimento de Ministro do Supremo Tribunal Federal, o Presidente da República indicou determinado 

jurista para ocupar o referido cargo. Neste caso, a nomeação de novo Ministro pelo Presidente da República depende da 
aprovação da referida escolha 
 
(A) pela maioria relativa do Senado Federal. 

(B) pela maioria absoluta do Senado Federal. 

(C) por 1/3 do Senado Federal. 

(D) pela maioria absoluta do Congresso Nacional. 

(E) pela maioria relativa do Congresso Nacional. 
 
 
24. De acordo com a Constituição Federal, lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 

Magistratura, observados, dentre outros princípios, 
 
(A) o ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz de entrância intermediária, mediante concurso público de provas e 

títulos, sem a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, cinco anos 
de atividade jurídica. 

 
(B) o ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, sem a 

participação da Ordem dos Advogados do Brasil, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, dois anos de atividade 
jurídica. 

 
(C) o ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a 

participação da Ordem dos Advogados do Brasil, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, cinco anos de atividade 
jurídica. 

 
(D) a promoção de entrância para entrância por antiguidade de três em três anos e merecimento de ano em ano. 
 
(E) a promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendida às normas constitu-

cionais. 
 
 

Direito Administrativo 
 

25. O ato administrativo discricionário 
 
(A) apresenta discricionariedade em todos os seus requisitos, exceto quanto à competência para a prática do ato. 

(B) apresenta discricionariedade em um de seus requisitos, qual seja, a finalidade. 

(C) não comporta anulação. 

(D) é passível de revogação. 

(E) não está sujeito a controle judicial.  
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26. Com relação à Administração indireta, no que concerne às características das autarquias, considere: 
 
 I. As autarquias só por lei podem ser criadas. 
 
 II. Apenas no caso de exaustão dos recursos da autarquia é que incidirá a responsabilidade do Estado, que é subsidiária. 
 
 III. As autarquias não são subordinadas a órgão algum do Estado, mas apenas controladas. 
 
 IV. Os bens e rendas das autarquias, não apenas quando vinculados a suas finalidades essenciais, mas em toda e qualquer 

circunstância, possuem imunidade tributária. 
 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I, II e IV. 

(B) III. 

(C) II e IV. 

(D) I, II e III. 

(E) I e III. 
 
 
27. Em determinada licitação, na modalidade tomada de preços, ultrapassada a fase de habilitação, pretende um dos licitantes 

desistir da sua proposta. Nos termos da Lei n
o
 8.666/1993, a desistência da proposta, na fase pretendida, 

 
(A) não é admitida, em qualquer hipótese. 
 
(B) é admitida apenas se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
 
(C) é sempre admitida, bastando que a empresa fundamente seu pedido. 
 
(D) só será admitida se os demais licitantes concordarem com a desistência, sendo necessário que a empresa fundamente 

seu pedido. 
 
(E) só será admitida se houver motivo justo, decorrente ou não de fato superveniente, e desde que aceito pela autoridade 

máxima do órgão licitante. 
 
 
28. Em determinado pregão eletrônico, uma das empresas interessadas em participar do certame pretende impugnar o edital. Nos 

termos do Decreto n
o
 5.450/2005, o prazo para apresentar a impugnação é de até 

 
(A) 2 dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável 

pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 horas. 
 
(B) 5 dias úteis contados da data fixada para abertura da sessão pública, e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor 

responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 48 horas. 
 
(C) 10 dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável 

pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 horas. 
 
(D) 5 dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável 

pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 horas. 
 
(E) 2 dias úteis contados da data fixada para abertura da sessão pública, e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor 

responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 72 horas. 
 
 
29. Considere a seguinte situação hipotética: Julia, servidora pública federal, pretende afastar-se de seu cargo para servir em 

organismo internacional de que o Brasil participa. Nos termos da Lei n
o
 8.112/1990, o aludido afastamento 

 
(A) permitirá à Julia optar entre ficar ou não com sua remuneração, e, escolhendo a primeira hipótese, deverá declinar de 

qualquer montante remuneratório oferecido pelo organismo internacional. 
 
(B) dar-se-á com perda total da remuneração. 
 
(C) dar-se-á obrigatoriamente sem prejuízo da remuneração. 
 
(D) não está previsto na referida Lei. 
 
(E) dar-se-á com perda parcial da remuneração. 

 
 
30. José, servidor público municipal há quinze anos, liberou o montante de quinhentos mil reais pertencentes à Prefeitura, sem a 

estrita observância das normas pertinentes, bem como influiu na sua aplicação irregular. Em sua defesa, alegou que não agiu 
com dolo, e que foi movido por imprudência, isto é, conduta culposa. A propósito dos fatos, é correto afirmar que 

 
(A) a conduta de José insere-se na modalidade de ato ímprobo causador de prejuízo ao erário, punível apenas a título de dolo. 
 
(B) a conduta de José insere-se na modalidade de ato ímprobo atentatório aos princípios da Administração pública, punível 

apenas a título de dolo. 
 
(C) a conduta de José não caracteriza ato ímprobo, em quaisquer de suas modalidades, sem prejuízo de ser sancionado na 

via administrativa própria. 
 
(D) ainda que preenchidos os requisitos legais para a caracterização do ato ímprobo, o mesmo não ensejará a medida de 

indisponibilidade de bens. 
 
(E) o argumento de José não é suficiente para afastar a caracterização do ato ímprobo em questão, que pode ser punido a 

título de culpa.  
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31. Em uma mulher com mais de 20 semanas de gestação, alguns achados clínicos e laboratoriais compõem o conjunto de critérios 
necessários para o diagnóstico de pré-eclâmpsia, como os abaixo, EXCETO 

 
(A) transaminases pelo menos 2 vezes o limite superior da normalidade. 

(B) presença de sintomas visuais como visão borrada ou escotomas. 

(C) hipertensão arterial diagnosticada necessariamente antes do parto. 

(D) proteinúria maior ou igual a 0,3 g numa amostra de urina de 24 horas. 

(E) creatinina sérica acima de 1,1 mg/dL. 
 
 
32. As situações abaixo constituem fatores que aumentam o risco de fibrilação atrial, EXCETO 
 

(A) obesidade. 

(B) extrassístoles atriais. 

(C) idade avançada. 

(D) apnéia obstrutiva do sono. 

(E) uso crônico de estatina. 
 
 
33. Uma mulher de 60 anos sedentária, com sobrepeso, tabagista, em uso irregular de metformina, hidroclorotiazida, enalapril e 

anlodipina procura o pronto atendimento com queixa de dor precordial em aperto intensa há 40 minutos, acompanhada
de palidez e sudorese fria, com irradiação para o braço esquerdo até o punho. Apresenta pulso rítmico = 76 bat/min, 
PA = 144 × 88 mmHg, com ausculta cardíaca e pulmomar normais. São colhidos exames laboratoriais e o ECG na admissão é 
apresentado abaixo. 

 

 
 

 Nesta paciente não há evidência de que poderia se beneficiar com o uso imediato de 
 

(A) estreptoquinase ou alteplase. 

(B) nitratos. 

(C) fondaparinux. 

(D) ácido acetilsalicílico e bloqueador de receptor plaquetário P2Y12. 

(E) betabloqueador. 
 
 
34. Na terapêutica medicamentosa da insuficiência cardíaca diastólica recomenda-se, como um dos seus princípios: 
 

(A) o tratamento de hipertensão deve estar voltado principalmente para o controle da pressão sistólica. 

(B) diuréticos devem ser utilizados para o alívio de sintomas decorrentes do excesso de volume. 

(C) betabloqueadores devem ser evitados por aumentarem as taxas de morbimortalidade de uma forma geral. 

(D) a associação de medicações deve incluir um inibidor da 5-fosfodiesterase, se não houver contraindicação. 

(E) o controle da pressão diastólica é mais importante do que o da pressão sistólica, em hipertensos. 
 
 
35. As pneumonias adquiridas na comunidade que levam à necessidade de internação hospitalar em enfermaria são causadas, na 

maioria das vezes, por 
 

(A) clamídia. 

(B) legionela. 

(C) estafilococos. 

(D) pneumococos. 

(E) bacilos entéricos Gram-negativos. 
 
 
36. Os testes rápidos para o diagnóstico de Influenza rotineiramente empregados nas unidades de pronto atendimento no Brasil

(não moleculares) apresentam como uma de suas características 
 

(A) quando negativos afastam o diagnóstico de Influenza com mais de 90% de certeza. 

(B) alta sensibilidade e especificidade, podendo diferenciar entre Influenza A e B. 

(C) apresentarem alta porcentagem de falsos positivos. 

(D) sensibilidade baixa a moderada e alta especificidade. 

(E) alta sensibilidade e baixa especificidade podendo diferenciar entre Influenza A e B, assim como subtipos. 
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37. Durante a fase inicial da infecção pelo vírus B da hepatite ocorre a presença de marcadores de replicação viral, como HBV-DNA e 
 

(A) antígeno HBe. 

(B) anticorpo anti-HBc IgM. 

(C) antígeno HBs. 

(D) anticorpo anti-HBe IgM. 

(E) antígeno HBc. 

 
 
38. Durante um surto de hepatite alcoólica severa betabloqueadores devem ser suspensos em decorrência do elevado risco de 
 

(A) edema agudo de pulmão. 

(B) sangramento digestivo alto. 

(C) injúria renal aguda. 

(D) vasodilatação e choque. 

(E) bradicardia grave. 

 
 
39. No Lúpus Eritematoso Sistêmico ocorrem lesões mucocutâneas próprias que podem ser suficientes para levantar suspeita 

diagnóstica dessa doença, como as abaixo, EXCETO 
 

(A) ulcerações indolores nas regiões das mucosas nasofaríngea e oral. 

(B) lesões eritematosas claras ou róseas, evanescentes, preferencialmente no tronco e eventualmente nas pernas. 

(C) mácula eritematosa na região das eminências malares, respeitando os sulcos nasolabiais. 

(D) rash eritematoso difuso acometendo as áreas expostas à luz. 

(E) pápulas eritematosas com escamas hiperqueratóticas que podem evoluir com atrofia. 

 
 
40. No tratamento inicial de artrite reumatoide ativa a recomendação é o emprego de drogas que podem modificar a evolução da 

doença, como as abaixo, EXCETO 
 

(A) hidroxicloroquina. 

(B) leflunomida. 

(C) sulfasalazina. 

(D) metotrexate. 

(E) prednisona. 

 
 
41. Um paciente com diagnóstico de DPOC apresenta sintomas pouco frequentes, geralmente associados a grandes esforços, e 

VEF1/CVF < 0,7 e VEF1 > 50% do previsto. As drogas abaixo são opções de tratamento medicamentoso inicial, EXCETO 
 

(A) montelucaste. 

(B) salmeterol inalatório. 

(C) ipratrópio inalatório. 

(D) teofilina VO. 

(E) fenoterol inalatório. 

 
 
42. No tratamento de intoxicação por cocaína, com agitação, taquicardia, dor torácica e hipertensão arterial, NÃO se recomenda o 

emprego de 
 

(A) nitroglicerina. 

(B) ácido acetilsalicílico. 

(C) fentonamila. 

(D) metoprolol. 

(E) diazepan. 

 
 
43. Em um paciente com sintomas respiratórios eventuais diagnosticados como crises de asma, o tratamento medicamentoso inicial 

mais adequado é 
 

(A) corticoesteroide inalatório 2 a 3 vezes ao dia. 

(B) beta-agonista inalatório quando necessário. 

(C) teofilina de longa duração VO dividido em 2 tomadas diárias. 

(D) zafirlucaste VO 1 vez ao dia. 

(E) cromoglicato de sódio VO 2 vezes ao dia. 
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44. Pneumonias adquiridas na comunidade causadas por S. aureus, em adultos idosos, geralmente ocorrem 
 

(A) como complicação de algum exame invasivo. 

(B) com decorrência de cateterização frequente de vias urinarias. 

(C) associadas a uma infecção de partes moles. 

(D) em indivíduos acamados por longo tempo. 

(E) na sequência de uma infecção por Influenza. 
 
 
45. Pacientes com alcoolismo severo quando internados, em decorrência de doenças clínicas ou cirúrgicas agudas, estão sujeitos a 

sintomas de abstinência alcoólica, como os abaixo, EXCETO 
 

(A) alucinações visuais, com orientação mantida. 

(B) delirium tremens após um período de 24 a 48 horas. 

(C) estado epiléptico. 

(D) convulsões tônico-clônicas generalizadas, com período pós-ictal breve. 

(E) febre e delirium. 
 
 
46. Mulher de 37 anos é levada por familiares ao serviço de emergência. O plantonista a considera em mau estado geral e dos exames 

realizados destaca-se a gasometria venosa que mostra pH = 7,55 e bicarbonato = 32 mEq/L. Dos dados abaixo são mais prováveis: 
 

 Etiologia Eletrocardiograma 

(A) Uso de clortalidona onda U 

(B) Vômitos incoercíveis QTc encurtado 

(C) Diarreia onda T apiculada 

(D) Sepse grave QTc alargado 

(E) Insuficiência renal onda delta 
 
 
47. Considere quatro pacientes em tratamento de fenômenos embólicos associados  a trombose venosa profunda ou fibrilação atrial 

crônica com os seguintes medicamentos: 
 

PACIENTE     I: varfarina  
PACIENTE   II: enoxaparina 
 
PACIENTE III: rivaroxabana  
PACIENTE   IV: heparina não fracionada 

 
 O monitoramento do Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada − TTPA e do Razão Normalizada Internacional − INR está indica-

do com maior probabilidade, respectivamente, para os pacientes 
 

(A) IV e I. 

(B) II e III. 

(C) I e III. 

(D) IV e II. 

(E) III e II. 
 
 
48. Mulher de 38 anos procura ambulatório de clínica geral devido cefaleia com as seguintes características: 
 

INÍCIO: súbito 

TÉRMINO: súbito 

DURAÇÃO: curta 

INTENSIDADE: forte 

LOCALIZAÇÃO: mandíbula e maxila direitas 

FREQUÊNCIA: 8 a 12 vezes por dia 

DESENCADEANTES: mastigação 
 
 A primeira conduta terapêutica a ser adotada é 
 

(A) Inalação com oxigênio 100%. 

(B) Rizatriptano. 

(C) Dexametasona. 

(D) Carbamazepina. 

(E) Topiramato. 
 
 
49. Mulher de 51 anos previamente hígida, negando uso de quaisquer medicamentos passa a apresentar pressão arterial variando 

de 170 × 100 mmHg a 180 × 120 mmHg quando deitada e 140 × 100 mmHg quando em pé. O restante do exame físico não 
mostra alterações. Hemograma, eletrólitos ,creatinina e glicemia são normais. Com o uso de betabloqueador apresenta resposta 
paradoxal dos níveis tensionais. A principal hipótese diagnóstica, dentre os abaixo, é 

 
(A) Feocromocitoma. 

(B) Hiperaldosteronismo primário. 

(C) Hipertensão renovascular. 

(D) Síndrome de Cushing. 

(E) Síndrome do pânico. 
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50. Considere as particularidades dos diversos tipos de insulinas e seus análogos, em especial quanto a início de ação, pico e 
duração de efeito. A maior similaridade com Glargina será encontrada em 

 
(A) Lispro. 

(B) Detemir. 

(C) Asparte. 

(D) Glulisina. 

(E) Degludeca. 
 
 
51. Em uma mulher de 30 anos que apresenta distúrbio tireoidiano caracterizado pela presença de derrame pericárdico e anemia 

macrocítica, é mais provável o encontro, dentre os abaixo, de 
 

(A) Palpitação. 

(B) Diminuição da densidade mineral óssea. 

(C) Galactorreia. 

(D) Insônia. 

(E) Diarreia. 
 
 
52. Jovem de 20 anos procura assistência médica por apresentar nos últimos 6 meses perda de 10 kg, temperatura axilar variando 

de 37,8 a 38,5 °C e gengivorragia. O exame físico mostra mucosas descoradas, baço palpável a 8 cm do rebordo costal 
esquerdo e equimoses em pernas. Os exames que se destacam são: 

 
Hb = 7,1 g/dL, 2.300 leucócitos/mm3, 38.000 plaquetas/mm3, triglicérides de 730 mg/dL e ferritina de 13.500 ng/mL. 

 
 O quadro acima caracteriza com maior probabilidade 
 

(A) Doença de Still. 

(B) Mielodisplasia. 

(C) Síndrome hemofagocítica. 

(D) Doença de Wilson. 

(E) Anemia megaloblástica. 
 
 
53. Em um paciente que apresenta fadiga há 6 meses, emagrecimento, esplenomegalia, hemograma mostrando 100.000 leucó-

citos/mm3 às custas de neutrófilos em diferentes estágios de maturação com picos em mielócitos e segmentados, é mais pro-
vável o encontro de 

 
(A) Hemácias em rouleaux. 

(B) Cromossomo Philadelphia. 

(C) Corpúsculos de Howell-Jolly. 

(D) Pico monoclonal de IgM. 

(E) Células de Reed-Sternberg. 
 
 
54. O clearance de creatinina de um homem é estimado em 30 mL/min. A estimativa para uma mulher com idade, peso e creatinina 

sérica idênticos ao do referido indivíduo será, em mL/min, 
 

(A) 50 

(B) 15 

(C) 45,5 

(D) 25,5 

(E) 35,5 
 
 
55. Considere quatro grupos de pacientes portadores de doenças renais. 
 

GRUPO     I: nefropatia de lesões mínimas secundárias 

GRUPO   II: nefrite intersticial aguda 

GRUPO III: nefropatia por IgA 

GRUPO   IV: glomerulonefrite membranoproliferativa 
 
 Anti-inflamatório não hormonal é fator etiológico com maior probabilidade nos grupos 
 

(A) II e IV. 

(B) II e III. 

(C) III e IV. 

(D) I e III. 

(E) I e II. 
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56. Considere dois pacientes com os seguintes dados clínicos e laboratoriais: 
 
 I. Homem de 40 anos com fraqueza, anemia e TSH aumentado. 
 
 II. Mulher de 50 anos, com polidipsia, diurese de 12 litros por dia e hipernatremia discreta. Glicemia, potássio, creatinina e 

cálcio normais. 
 
 O medicamento que pode ser a causa dos distúrbios apresentados acima é 
 

(A) Metilprednisolona. 

(B) Amiodarona. 

(C) Hidroclorotiazida. 

(D) Interferon. 

(E) Carbonato de lítio. 
 
 
57. Ao calcular a fração de excreção de sódio (FENa), fração de excreção de ureia (FEU) e relação ureia/creatinina no plasma (U/C) 

nos quadros de insuficiência renal aguda pré-renal considerados típicos é mais provável o encontro dos seguintes resultados 
 

FENa           FEU U/P 
 

(A) < 1% < 35% > 40 

(B) > 1% > 35% < 20 

(C) < 1% < 35% < 20 

(D) > 1% < 35% > 40 

(E) < 1% > 35% < 20 
 
 
58. Em um homem de 45 anos internado com o diagnóstico de acidente vascular isquêmico de tronco com ressonância magnética 

mostrando leão em ponte é mais provável o encontro de pupilas 
 

(A) Midriáticas com reflexo fotomotor ausente. 

(B) Anisocóricas com miose unilateral. 

(C) Médias, com reflexo fotomotor ausente. 

(D) Extremamente mióticas com reflexo fotomotor reagente. 

(E) Anisocóricas com midríase unilateral e reflexo fotomotor ausente. 
 
 
59. Diante de pacientes com alterações de equilíbrio, tonturas e vertigens é necessário coletar dados de história (duração das 

crises, antecedentes, relação dos sintomas com a posição do corpo e movimento) que auxiliam na identificação das causas do 
problema. Fundamental também é saber os medicamentos utilizados pelo paciente. Dos abaixo, são considerados ototóxicos 

 
(A) carvedilol, losartana e fluoxetina. 

(B) ácido acetilsalicílico, furosemida e gentamicina. 

(C) furosemida, losartana e amicacina. 

(D) carvedilol, fluoxetina e ácido acetilsalicílico. 

(E) gentamicina, fluoxetina e furosemida. 
 
 
60. Considere a eletroforese de proteínas abaixo. 
 

  
 A eletroforese de proteínas mostrada acima será encontrada com maior probabilidade em paciente com as seguintes caracte-

rísticas: 
 

(A) mulher de 64 anos com anemia, lombalgia e hipercalcemia. 

(B) mulher de 25 anos com artrite, fotossensibilidade e proteinúria. 

(C) homem de 30 anos com anemia, dores ósseas recorrentes e asplenia. 

(D) homem de 40 anos com pancitopenia, esplenomegalia e leishmanias no mielograma. 

(E) homem de 45 anos com hepatopatia, distúrbios psiquiátricos e anel de Kaiser-Fleischer.  
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DISCURSIVA-ESTUDO DE CASO 

 
Instruções Gerais:  
Conforme Edital publicado, Capítulo 11: 11.4 Na Prova Discursiva-Estudo de Caso deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 10 (dez) linhas e 
máximo de 20 (vinte) linhas, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à Prova.11.6 Será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva-Estudo de Caso nos 
seguintes casos: b) apresentar, no Caderno de Resposta Definitiva, qualquer tipo de sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato (por 
exemplo: assinatura, traços, desenhos, rabiscos, etc); c) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras 
soltas ou em versos) ou qualquer fragmento do texto escrito fora do local apropriado; d) for escrita a lápis, em parte ou na totalidade; e) estiver em branco;  
f) apresentar abordagem insuficiente ou incorreta do conteúdo solicitado; g) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível; h) fugir à modalidade de texto 
solicitada e/ou à questão prática proposta; i) deixar de atender aos requisitos definidos na grade correção/máscara de critérios pela Banca Examinadora. 11.8 A 
Prova Discursiva-Estudo de Caso terá caráter eliminatório e classificatório. A questão será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, considerando-se 
habilitado o candidato que tiver obtido nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos. 
 
 

QUESTÃO 1 
 
Considere pacientes acompanhados em ambulatório de clínica geral e que apresentam proteinúria de 24 horas variando de 4,5 a 
6,5 gramas. 
 
a. Quais os prováveis sintomas destes pacientes relacionados a este achado laboratorial? 
 
b. Cite uma etiologia provável para cada um dos seguintes grupos: infecção, neoplasia, doença inflamatória, doença metabólica. 
 
c. Quais as complicações mais prováveis nestes pacientes? 
 
d. Em um destes pacientes não se encontrou nenhuma etiologia específica. Trata-se de homem de 18 anos, normotenso, com 

creatinina normal e ausência de hematúria no exame de urina. Foi realizada biópsia renal. Qual o provável diagnóstico anato- 
mo-patológico? 

 

(Utilize as linhas abaixo para rascunho) 
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