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2.
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa
Atenção:

Entende-se corretamente do acima transcrito, considerado
em seu contexto, que

Para responder às questões de números 1 a 4, considere o texto abaixo.

Na Inglaterra dos períodos Tudor e Stuart, a visão

1

É difícil, hoje em dia, ter noção do empolgante espírito
antropocêntrico com que os pregadores das dinastias
Tudor e Stuart interpretavam a história bíblica.

(A)

a contemporaneidade não propicia sensações de
arrebatamento de nenhuma ordem.

(B)

a grande dificuldade dos dias atuais é aceitar com
isenção de ânimo a palavra de pregadores de uma
doutrina.

(C)

a interpretação da Bíblia pelos pregadores das dinastias Tudor e Stuart é difícil de ser compreendida
atualmente, em função dos elevados conhecimentos
desses religiosos.

(D)

os pregadores das dinastias Tudor e Stuart tinham a
fervorosa crença, hoje dificilmente compreensível,
de que o ser humano é o núcleo em torno do qual
estão dispostas todas as coisas.

(E)

o homem moderno não pode sequer imaginar como
eram cheias de empolgação as pregações no tempo
dos Tudor e dos Stuart, dada a centralidade do
cultivo do espírito.

tradicional era a de que o mundo fora criado para o bem
do homem e as outras espécies deviam se subordinar a
seus desejos e necessidades. Tal pressuposto funda5

menta as ações dessa ampla maioria de homens que
nunca pararam um instante para refletir sobre a questão. Entretanto, os teólogos e intelectuais que sentissem
a necessidade de justificá-lo podiam apelar prontamente
para os filósofos clássicos e a Bíblia. A natureza não fez

10

nada em vão, disse Aristóteles, e tudo teve um propósito. As plantas foram criadas para o bem dos animais e
esses para o bem dos homens. Os animais domésticos

dos. Os estoicos tinham ensinado a mesma coisa: a

A forma verbal que exprime acontecimento passado anterior a outro igualmente passado é encontrada no segmento:

natureza existia unicamente para servir aos interesses

(A)

o mundo fora criado para o bem do homem.

(B)

as outras espécies deviam se subordinar a seus
desejos e necessidades.

(C)

nunca pararam um instante.

(D)

os teólogos e intelectuais [...] podiam apelar prontamente para os filósofos clássicos e a Bíblia.

(E)

tudo teve um propósito.

existiam para labutar, os selvagens para serem caça-

15

_________________________________________________________

3.

humanos.
Foi nesse espírito que os comentadores Tudor
interpretaram o relato bíblico da criação. [...]
É difícil, hoje em dia, ter noção do empolgante
20

espírito antropocêntrico com que os pregadores das dinastias Tudor e Stuart interpretavam a história bíblica.
(Thomas Keith. O homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação às plantas e aos animais
(1500-1800). Trad. João Roberto Martins Filho. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 21-22)

1.

4.

O texto legitima a seguinte afirmação:
(A)

Em as outras espécies deviam se subordinar a seus
desejos (linhas 3 e 4), a substituição do segmento
destacado por “haviam de se subordinar” mantém o
sentido de inevitabilidade e a correção originais.

(B)

Os segmentos para refletir sobre a questão (linhas 6 e 7) e para os filósofos clássicos e a Bíblia
(linha 9) exercem a mesma função sintática.

(C)

De modo a preservar a correção e o sentido originais, a redação alternativa para elidir a dupla negação em A natureza não fez nada em vão (linhas 9
e 10) é “A natureza fez tudo com gratuidade”.

(D)

Em É difícil, hoje em dia, ter noção do empolgante
espírito antropocêntrico (linhas 19 e 20), a retirada
da vírgula depois de É difícil, sem outra alteração,
manteria a correção original.

(E)

Os dois-pontos (linha 14) introduzem uma citação
literal dos estoicos.

No excerto, o autor concebe a visão tradicional como
(A)

(B)

2

_________________________________________________________

uma interpretação que entende o homem como uma
dentre várias espécies, o que implica isonomia entre
elas.
uma concepção característica do espírito e cultura
dos ingleses, sem nenhuma restrição temporal.

(C)

um ponto de vista circunstancial necessário, que
permitiu ao homem provar sua superioridade sobre
os animais.

(D)

uma percepção equivocada, pois pensadores que
tentaram entendê-la não achavam suporte nas culturas que lhes eram contemporâneas.

(E)

uma suposição tomada como verdadeira e não
submetida a análise crítica por aqueles que nela
alicerçavam sua prática.
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Atenção:

informações, por pequenos que sejam, podem ajudar na

Para responder às questões de números 5 a 9, leia
o editorial abaixo.

prevenção de conflitos armados.
1

5

Embora um conflito armado não seja do interesse
de nenhuma das partes envolvidas na longeva disputa

são capazes de entender os movimentos e as intenções

entre as duas Coreias, são imprevisíveis as consequên-

do rival, os processos de hostilidade mútua podem se

cias da escalada de hostilidades entre os dois países

tornar incontroláveis.

nos últimos dias.
Os primeiros movimentos sul-coreanos foram cau-

10

Nesse cenário em que os atores envolvidos não

40

Mesmo que o imbróglio não tenha consequências
45

graves, ele chama a atenção para o imprevisível desen-

telosos. Após ter um navio de guerra atacado por tor-

lace da lenta derrocada do regime comunista de

pedos, em março, o país não respondeu de imediato ao

Pyongyang, uma herança anacrônica dos tempos da

que se afigurava como o mais audacioso ato de hosti-

Guerra Fria.

lidade do vizinho em mais de duas décadas.

(Folha de S. Paulo. A2 opinião, quarta-feira, 26 de maio
de 2010)

Investigadores internacionais foram chamados a
avaliar o episódio − e determinaram, após longa perícia,

5.

que um submarino norte-coreano havia sido o respon-

É correto afirmar que o editorial
(A)

critica severamente países que lançam mão de retaliações comerciais para ameaçar outros países,
concretizando essa ideia por meio do caso típico de
países asiáticos vizinhos.

(B)

defende respostas prudentes dos países a ofensas
inimigas, como arma para darem, a organismos
internacionais, oportunidade de avaliarem as reais
condições dos potenciais beligerantes.

(C)

chama a atenção para o fato de que a Coreia do Sul,
em atendimento aos interesses dos Estados Unidos, deve retardar o quanto possível o fatal enfrentamento com a Coreia do Norte.

(D)

adverte sobre a possibilidade de um conflito armado
entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, como
decorrência do aumento progressivo da agressividade entre esses dois países.

(E)

analisa os principais entraves dos países que fazem
fronteira, quando reconhecem um ao outro como o
“principal inimigo”, e propõe, com bastante isenção,
meios para serem vencidas as vulnerabilidades decorrentes da vizinhança.

sável pelos disparos.
15

A prudência da Coreia do Sul e de seu principal
aliado, os EUA, é compreensível. São preocupantes as
consequências de um conflito aberto com o decrépito
regime do ditador comunista Kim Jong-il, que realizou,
nos últimos anos, testes balísticos e nucleares.

20

Para os norte-americanos, que ainda têm batalhas
a travar no Afeganistão e mantêm tropas no Iraque, não
faz sentido abrir uma nova frente de combate na Ásia.
Há ainda o fato de que a capital sul-coreana, Seul, fica
próxima à fronteira, e essa situação de vulnerabilidade

25

desaconselha uma aventura militar contra o norte.
Compelido a responder ao ataque, o governo sulcoreano suspendeu o que restava da política de reaproximação com o país vizinho − intensificada na última década, mas já alvo de restrições na Presidência do con-

30

servador Lee Myung-bak. Cortou o comércio com o nor-

_________________________________________________________

6.

No processo argumentativo, pode ser corretamente entendido como expressão de uma circunstância de tempo o
seguinte segmento:
(A)

Investigadores internacionais foram chamados a
avaliar o episódio (linhas 11 e 12).

(B)

Há ainda o fato de que a capital sul-coreana, Seul,
fica próxima à fronteira (linhas 23 e 24).

nicações com o vizinho e expulsou sul-coreanos do

(C)

Compelido a responder ao ataque (linha 26).

complexo industrial de Kaesong, mantido pelas duas na-

(D)

voltou a classificar Pyongyang como o seu "principal
inimigo" (linhas 31 e 32).

(E)

expulsou sul-coreanos do complexo industrial de
Kaesong (linhas 34 e 35).

te da península e voltou a classificar Pyongyang como o
seu "principal inimigo".
Em resposta, a Coreia do Norte interrompeu comu-

35

ções no território comunista. É um retrocesso a lamentar, já que interesses econômicos comuns e troca de
TRERS-Conhecimentos Gerais3
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7.

11.

Sempre levando em conta o contexto, é correto afirmar:
(A)

A conjunção Embora (linha 1) equivale a “na medida em que”.

(A)

(B)

A expressão Após ter (linha 7) pode ser substituída por “Tendo tido”, sem prejuízo do sentido original.

De dissensões entre mentes lúcidas e independentes não se deve temer, porquanto o debate, ao suscitar reflexão, traz luz a questões controversas.

(B)

Consta naquele livro já bastante saudado pela crítica
os nomes de vários integrantes de movimentos de
resistência ao regime ditatorial.

(C)

O eminente orador enrubeceu quando arguido sobre
sua anuência ao polêmico pacto, mas quiz se mostrar seguro de si e respondeu-lhe de imediato.

(D)

Esse exercício indicado pelos assessores do preparador físico é eficaz para intumescer alguns músculos, mas se mostra de efeito irrisório se mau realizado.

(E)

Havia excesso de material a ser expedido, por isso
as folhas mandadas à última hora, apesar do empenho, não coube no malote.

(C)

(D)

(E)

Em ao que se afigurava como o mais audacioso ato
de hostilidade do vizinho em mais de duas décadas (linhas 8 a 10), tem-se uma avaliação que compara um ato (I) a outro específico anteriormente
realizado (II), evidenciando a superioridade de (I).
Em A prudência da Coreia do Sul e de seu principal
aliado, os EUA, é compreensível (linhas 15 e 16), se
o que está em destaque for substituído por “As
atitudes oportunas” nenhuma outra alteração será
necessária para se manter a correção original.
A frase que realizou, nos últimos anos, testes balísticos e nucleares (linhas 18 e 19) define melhor o
antecedente não bem delimitado, como ocorre em “A
pessoa que se esforça vence”.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

8.

A frase que respeita totalmente o padrão culto escrito é:

12.

... a Coreia do Norte interrompeu comunicações com o
vizinho ...

A frase em total concordância com o padrão culto escrito
é:
(A)

Dirigimo-nos a V.Sa. para solicitar que, em vossa apreciação do documento, haja bastante precisão quanto
aos pontos que quereis ver alterados.

(B)

Senhor Ministro, sabemos todos que Vossa Excelência jamais fizestes referência desairosa ao poder
legislativo, mas desejamos pedir-lhe que desfaça o
mal-entendido.

(C)

Nesse cenário em que os atores envolvidos não são capazes de entender os movimentos e as intenções do rival, os
processos de hostilidade mútua podem se tornar incontroláveis.

Ao encontrar-se com Sua Magnificência, não se conteve: − Senhor Reitor, sou o mais novo membro do
corpo docente e vos peço um minuto de sua
atenção.

(D)

Assim que terminou a cerimônia, disse à Sua Santidade: − Ponho-me a vossa disposição se acaso deseje mandar uma mensagem ao povo brasileiro.

Outra formulação para o segmento destacado acima, que,
considerado o contexto, lhe seja equivalente e mantenha a
clareza e correção originais é:

(E)

Entendemos que V.Exa. necessita de mais dados
sobre a questão em debate e, assim, lhe pedimos
que nos conceda um prazo para que o documento
seja mais bem elaborado.

Transpondo a frase acima para a voz passiva, a forma
verbal corretamente obtida é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

tinha interrompido.
foram interrompidas.
fora interrompido.
haviam sido interrompidas.
haveriam de ser interrompidas.

_________________________________________________________

9.

(A)

os processos de hostilidade um pelo outro podem
tornar-se incontroláveis.

(B)

os processos de hostilidade de parte à parte podem
se tornarem incontroláveis.

(C)

os processos de hostilidade que uns países têm
pelos outros podem se tornar incontroláveis.

(D)

os processos de hostilidade acionados de forma
alternada podem se tornar incontroláveis.

(E)

os processos de hostilidade entre eles respondendose podem se tornar incontroláveis.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

10.

4

A frase em que a palavra destacada está empregada de
modo equivocado é:
(A)

Inerme diante da ofensiva tão violenta, não lhe restou nada a fazer senão render-se.

(B)

Há quem proscreva construções linguísticas de cunho popular.

(C)

Fui informado do diferimento da reunião em que o
fato seria analisado.

(D)

A descriminalização de algumas drogas é questão
polêmica.

(E)

A flagrância do perfume inebriava a todos os convidados.

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos Federais
13.

Ocorrendo a reintegração do servidor público da União
o
estável, de acordo com a Lei n 8.112/90, assinale a alternativa correta.
(A)

Se o cargo do qual foi demitido tiver sido extinto, o
servidor será reinvestido em cargo de vencimentos
imediatamente superior.

(B)

A reinvestidura será feita no cargo anteriormente
ocupado, ou no cargo resultante da sua transformação.

(C)

Se o cargo do qual foi demitido tiver sido extinto, o
servidor será reinvestido em cargo de vencimentos
imediatamente inferior, assegurada a diferença entre
este e aquele.

(D)

Se o cargo do qual foi demitido encontrar-se provido,
o seu ocupante será reconduzido ao cargo de origem, vedado o reaproveitamente deste em outro
cargo.

(E)

O servidor reintegrado não terá direito a contagem
do tempo de serviço em que ficou afastado nem ao
recebimento dos vencimentos que deveria ter recebido no período.
TRERS-Conhecimentos Gerais3
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14.

Sobre a exoneração de cargo público, prevista na Lei
o
n 8.112/90, é correta a afirmação:
(A)

O servidor que, tendo tomado posse em cargo efetivo, não entrar em exercício no prazo estabelecido,
será exonerado a pedido.

(B)

A exoneração de ofício, de cargo efetivo, também
pode ser feita pelo próprio servidor.

(C)

Noções de Informática
16.

A exoneração de cargo em comissão pode ocorrer a
juízo da autoridade competente ou a pedido do
próprio servidor.

O Windows XP é um sistema operacional que possibilita
ao processador de um computador processar as informações utilizando somente
(A)

32 ou 64 bits.

(B)

64 ou 128 bits.

(C)

32 bits.

(D)

64 bits.

(E)

128 bits.

_________________________________________________________

(D)

No caso de não satisfazer as condições do estágio
probatório, o servidor ocupante de cargo efetivo, não
será exonerado, mas, sim, demitido.

(E)

A exoneração de função de confiança dar-se-á a
pedido do servidor, apenas.

17.

A web permite que cada documento na rede tenha um
endereço único, indicando os nomes do arquivo, diretório
e servidor, bem como o método pelo qual ele deve ser
requisitado. Esse endereço é chamado de
(A)

DNS.

_________________________________________________________

(B)

FTP.

15.

(C)

TCP/IP.

(D)

URL.

(E)

IMAP.

Sobre as funções comissionadas de natureza gerencial
o
previstas na Lei n 11.416/06, examine as seguintes afirmações:

I. Consideram-se funções comissionadas de natureza
gerencial aquelas em que haja vínculo de subordinação e poder de decisão, especificados em
regulamento, exigindo-se do titular participação em
curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo
órgão.

_________________________________________________________

18.

II. Os servidores designados para o exercício de
função comissionada de natureza gerencial que
não tiverem participado de curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão deverão fazêlo no prazo de até dois anos da publicação do ato,
a fim de obterem a certificação.

III. A participação dos titulares de funções comissionadas de natureza gerencial em cursos de desenvolvimento gerencial é obrigatória, a cada cinco anos,
sob a responsabilidade dos respectivos órgãos do
Poder Judiciário da União.

(A)

BATCH.

(B)

SHELL.

(C)

PROMPT.

(D)

NÚCLEO.

(E)

SCRIPT.

_________________________________________________________

19.

IV. Pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos cargos
em comissão, escalonados de CJ-1 a CJ-4, para o
exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento, no âmbito de cada órgão do Poder
Judiciário, serão destinados a servidores efetivos
integrantes de seu quadro de pessoal, na forma
prevista em regulamento.
Está correto o que consta SOMENTE em

O sistema operacional precisa apresentar a cada usuário
uma interface que aceita, interpreta e então executa
comandos ou programas do usuário. Essa interface é
genericamente chamada de

No sistema operacional Windows XP, a sigla ICS significa:
(A)

Internet Connection Software.

(B)

Internet Command Sharing.

(C)

Information Connection Software.

(D)

Information Command Software.

(E)

Internet Connection Sharing.

_________________________________________________________

(A)

I e IV.

20.

O computador de um provedor de acesso à Internet (ISP),
encarregado de enviar as mensagens aos provedores de
destino é um servidor

(B)

I e II.

(A)

PROXY.

(C)

II, III e IV.

(B)

WEBMAIL.

(C)

DNS.

(D)

I, II e IV.
(D)

SMTP.

(E)

POP3.

(E)

II e III.

TRERS-Conhecimentos Gerais3
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26.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21.

Mulher de 30 anos, apresenta nervosismo e perda de 5 kg
em 3 meses. O exame físico mostra taquicardia e PA de
160 × 50 mmHg. Os exames revelam TSH praticamente
indetectável, VHS de 2 mm/h, tireoide homogênea e de tamanho normal à ultrassonografia e captação tireoideana
de iodo-131 inferior a 2%. A provável etiologia deste quadro é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

doença de Plummer.
doença de Basedow-Graves.
tireoidite de Hashimoto.
tireoidite subaguda silente.
factícia.

Característica

I.C. sistólica
ocasionalmente
associado
frequente em
mulheres
> 40%
terceira bulha
geralmente
paroxística

(A)

infarto prévio

(B)

sexo

(C)

fração de ejeção VE

(D)

ritmo de galope
fibrilação atrial
associada

quarta bulha
geralmente
persistente

_________________________________________________________

27.

No diagnóstico diferencial da insuficiência renal aguda é
correta a comparação:
Exame

I.C. diastólica
geralmente
associado
mais frequente
em homens
< 40%

(E)

_________________________________________________________

22.

Avaliando as características das insuficiências cardíacas
(I.C.) diastólica e sistólica é correta a comparação:

Pré-renal

Renal

(A)

fração de excreção de sódio

< 1%

> 1%

(B)

osmolaridade urinária (mOsm/kg)

< 250

> 500

(C)

relação sérica ureia/creatinina

< 15

> 40

(D)

densidade urinária

cerca de 1010

> 1020

(E)

cilindros

granulosos

hialinos

O encontro no eletrocardiograma de onda S profunda na
derivação DI, onda Q proeminente com inversão de onda
T na derivação D III, constituem achados raros e mais
frequentemente relacionados a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

hipotermia.
infarto de ventrículo direito.
embolia de pulmão.
hipocalemia associada a hipercalcemia.
dissecção de aorta torácica.

_________________________________________________________

28.

A insulina lispro, quando aplicada subcutânea, apresenta
início de efeito, pico e duração de ação, respectivamente,
em

_________________________________________________________

23.

Homem de 45 anos, etilista, com doença periodontal
grave, apresenta febre e expectoração pútrida. Radiologicamente, há infiltrado alveolar. São opções terapêuticas
adequadas, EXCETO
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

piperacilina + tazobactam.
vancomicina + claritromicina.
imipenem.
levofloxacina + clindamicina.
ceftriaxona + metronidazol.

29.

Os anticorpos contra peptídeos citrulinados cíclicos (antiCCP) têm elevada sensibilidade e especificidade para
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

artrite reumatoide.
lupus eritematoso sistêmico.
síndrome de Sjögren.
osteoartrose.
doença mista do tecido conectivo.

1-5 min,
10-15 min,
20-30 min,

2-4h
1-2h
2-4h

e 16-24h.
e 3-4h.
e 5-8h.

(D)
(E)

1-2h,
4-6h,

6-10h
8-20h

e 16-24h.
e 24-28h.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

24.

(A)
(B)
(C)

Os antibióticos abaixo são exemplos de betalactâmico,
macrolídeo e quinolona, respectivamente,
(A)

imipenem, levofloxacina e azitromicina.

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

azitromicina, imipenem e levofloxacina.
levofloxacina, azitromicina e imipenem.
imipenem, azitromicina e levofloxacina.
levofloxacina, imipenem e azitromicina.

_________________________________________________________

30.

A droga de eleição para tratar um paciente que apresenta
hipertensão arterial associada a níveis elevados de metanefrinas é

_________________________________________________________

25.

Marcador

I
II
III

Vantagens
detecção de reinfarto
detecção precoce
detecção de infarto até
14 dias

Desvantagens
baixa sensibilidade com
menos de 6h
baixa sensibilidade tardia
não detecta reinfarto

Troponina, CK-MB e mioglobina correspondem, respectivamente, aos marcadores:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
6

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

No quadro abaixo são comparados marcadores bioquímicos de lesão miocárdica e isquemia.

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

bloqueador de canal de cálcio.
betabloqueador.
inibidor de ECA.
diurético.
alfabloqueador.

_________________________________________________________

31.

Dentre os antidiabéticos orais, são exemplos de drogas
que, preferencialmente, atuam aumentando a secreção de
insulina, diminuindo a produção hepática de glicose e reduzindo a resistência à insulina, respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

repaglinida, pioglitazona e metformina.
metformina, repaglinida e pioglitazona.
repaglinida, metformina e pioglitazona.
pioglitazona, metformina e repaglinida.
metformina, pioglitazona e repaglinida.
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32.

São condições de alto risco para acidente vascular cerebral isquêmico por embolia de origem cardíaca, EXCETO:
(A)

mixoma de átrio esquerdo.

(B)

endocardite infecciosa.

(C)

miocardiopatia dilatada.

(D)

prótese valvar biológica.

(E)

doença cardíaca com fibrilação atrial.

37.

I. a fisiopatologia envolve uma intensa vasoconstrição
renal associada a grande vasodilatação esplâncnica;

II. em geral o sódio urinário é superior a 20 mEq/L;
III. sua prevenção pode ser feita com a associação de
albumina ao antibiótico no tratamento da peritonite
bacteriana espontânea;

_________________________________________________________

33.

IV. o tratamento farmacológico de escolha é dopami-

Considere as situações clínicas abaixo:

na + albumina.

I. uso crônico de hidroclorotiazida;

São corretas SOMENTE as afirmações:

II. tromboembolismo pulmonar;

(A)
(B)

III. intoxicação por metanol;

(C)

IV. coma barbitúrico.
O encontro à gasometria de um pH de 7,50 é mais provável nas situações

(D)
(E)

(A)

I e II.

(B)

II e III.

(C)

III e IV.

(D)

I e III.

(E)

II e IV.

(A)

Candida albicans.

(B)

Neisseria gonorrhoeae.

(C)

Staphylococcus aureus.

(D)

Gardnerella vaginalis.

(E)

Estreptococos beta-hemolíticos.

verapamil.
adenosina.
quinidina.
amiodarona.
sotalol.

_________________________________________________________

39.

É considerado fator de risco MAIOR para tromboembolismo pulmonar:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

uso de anticoncepcional oral.
insuficiência cardíaca.
cirurgia ortopédica de joelho.
obesidade.
diálise crônica.

_________________________________________________________

40.

_________________________________________________________

35.

Mulher de 50 anos é admitida na sala de emergência em
taquicardia paroxística com complexo QRS estreito. Se o
plantonista optar por uma droga com mais de 90% de sucesso, com curta duração de efeito e pouca ação hipotensora a melhor escolha é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

Mulher de 27 anos, em uso de tampão vaginal, apresenta
no quarto dia do ciclo menstrual quadro de dor muscular
difusa, vômito, diarreia e cefaleia. Ao exame físico verificase temperatura axilar de 38,5 °C, pulso de 110 bpm, pressão arterial de 100 × 50 mmHg e eritema macular difuso.
Este quadro decorre provavelmente de toxinas produzidas
por

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

_________________________________________________________

38.

34.

Considere as seguintes afirmações sobre a síndrome hepatorrenal:

São critérios de gravidade de pancreatite aguda os parâmetros:
Admissão

Dentro de 48 horas

glicemia > 200 mg/dL

cálcio total < 8 mg/dL

Dos pacientes abaixo o que com maior probabilidade terá
quadro grave de edema cerebral é o que apresenta sódio
(em mEq/L) e pCO2 (em mmHg), respectivamente, de

(A)

(A)

140 e 40.

(C)

TGP > 250 U/L

TGO > 250 U/L

(B)

165 e 25.

(D)

amilase > 1.500 U/L

lipase > 300 U/L

(E)

idade > 40 anos

DHL > 350 U/L

(C)

115 e 25.

(D)

165 e 65.

(E)

115 e 65.

(B)

leucócitos <

5.000/mm3

queda Ht > 10%

_________________________________________________________

41.

A asma intermitente é caracterizada por

_________________________________________________________

36.

O sinal mais precoce da doença renal crônica é

(A)

crises infrequentes, algumas com necessidade de
curso limitado de corticoide.

(A)

anemia.

(B)

VEF-1 em consultas entre 60 e 80% do previsto.

(B)

hipertensão arterial.

(C)

(C)

pericardite.

broncodilatador para alívio usado até 2 vezes por semana.

(D)

noctúria.

(D)

indicação de corticoide inalatório em dose baixa.

(E)

prurido.

(E)

sintomas noturnos raros, até 2 vezes por mês.
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42.

Num paciente portador de hiperparatireoidismo NÃO é
provável encontrar
(A)

constipação intestinal.

(B)

sinal de Chvostek.

(C)

poliúria.

(D)

litíase renal.

(E)

encurtamento do intervalo QT.

47.

−

Paciente I: corpos lipoides ao exame de urina.

−

Paciente II: crescentes extracapilares à biópsia
renal.

Os pacientes I e II são portadores, respectivamente,
de:

_________________________________________________________

43.

Considere dois pacientes com clearance de creatinina de
25 mL/min, apresentando

O encontro de anticorpo anticentrômero é mais provável
num paciente que apresenta como principais achados
clínicos:

(A)

rins policísticos e nefropatia por contraste.

(B)

doença de Berger e nefrite intersticial.

(A)

sinusite, pneumonite e glomerulite.

(C)

nefroesclerose maligna e nefrite por analgésicos.

(B)

eritema malar, poliartrite e proteinúria.

(D)

nefropatia diabética e glomerulonefrite difusa aguda.

(C)

disfagia, rabdomiólise e aumento sérico de aldolase.

(E)

síndrome nefrótica e glomerulonefrite rapidamente progressiva.

(D)

aftas orais, aftas genitais e eritema nodoso.

(E)

teleangiectasias, esclerodactilia e fenômeno de
Raynaud.

_________________________________________________________

48.

_________________________________________________________

44.

A primeira droga antiarrítmica a ser empregada na fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso após
reversão é
(A)

sulfato de magnésio.

Homem de 50 anos, internado há 10 dias para tratamento
de pneumonia apresenta diarreia intensa com presença
nas fezes das toxinas A e B do Clostridium difficile.

(B)

lidocaína.

(C)

amiodarona.

A conduta mais adequada é introduzir

(D)

metoprolol.

(E)

diltiazem.

(A)

ceftriaxona.

(B)

ciprofloxacina.

(C)

metronidazol.

(D)

ivermectina.

(E)

amoxicilina.

_________________________________________________________

49.

Homem de 40 anos sem antecedentes de doenças crônicas apresenta cefaleia e febre. A análise laboratorial do
3
liquor mostra 1.500 células/mm . O tratamento empírico
mais adequado é introduzir
(A)

ampicilina.

(B)

ceftriaxona.

(C)

vancomicina.

(D)

aciclovir.

(E)

amicacina.

_________________________________________________________

45.

Para um paciente que apresenta úlcera duodenal com
pesquisa de Helicobacter pylori positiva, a terapêutica
mais indicada é a associação de
(A)

omeprazol, claritromicina e amoxicilina.

(B)

bismuto, doxiciclina e ampicilina.

(C)

omeprazol, tetraciclina e eritromicina.

(D)

ranitidina, bismuto e metronidazol.

(E)

bismuto, sucralfato e metronidazol.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

46.

8

Mulher de 50 anos apresenta há 2 meses dor abdominal, seguida de diarreia e perda de 4 kg. Eventualmente
ocorre perda de sangue vivo nas fezes e a temperatura
axilar varia de 37,7 a 38,2 °C. O exame proctológico revelou uma fístula retal infectada. O diagnóstico mais provável é

50.

Considere dois pacientes internados por descompensação
diabética:
−

Paciente I: jovem de 18 anos, com hálito cetônico.

−

Paciente II: homem de 65 anos com glicemia de
900 mg/dL.

Comparando-se os dois pacientes o mais provável é o encontro de
Parâmetro

(A)

diverticulite.

(A)

déficit de potássio (mEq/kg)

(B)

retocolite ulcerativa inespecífica.

(B)

(C)

tuberculose intestinal.

(D)
(E)

Paciente

Paciente

I

II

3

6

déficit de água (mL/kg)

200

100

(C)

pH

> 7,30

< 7,30

doença de Crohn.

(D)

anion-gap (mEq/L)

síndrome do intestino irritável.

(E)

osmolaridade (mOsm/L)

< 12

> 12

> 320

< 320
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51.

NÃO são sinais e sintomas sugestivos de insuficiência
adrenal:
(A)

vômito e hiponatremia.

(B)

anorexia e hipoglicemia.

(C)

56.

A infecção que só será encontrada num paciente com
AIDS quando a contagem de CD4 for inferior a
50 células/mcL é
(A)

pneumocistose.

(B)

retinite por citomegalovírus.

hipotensão postural e eosinofilia.

(C)

neurotoxoplasmose.

(D)

depressão e linfopenia.

(D)

tuberculose miliar.

(E)

diarreia e anemia normocítica.

(E)

criptococose.

__________________________________________________________________________________________________________________

52.

57.

Um indivíduo procurou assistência médica por apresentar
um nódulo tireoideano. Foi-lhe dito que a probabilidade de
tratar-se de um câncer era alta porque
(A)

se tratava de uma mulher com mais de 70 anos.

(B)

havia história prévia de radioterapia em pescoço.

(C)

havia aumento da tireoglobulina sérica.

(D)

o nódulo era hipercaptante à cintilografia com iodo
radioativo.

(E)

o nódulo era anecoide à ultrassonografia.

Num paciente com enfisema pulmonar é frequente encontrar-se
(A)

aumento da trama vasobrônquica na radiografia de
tórax.

(B)

volume residual diminuído.

(C)

aumento do fluxo expiratório forçado de primeiro
segundo.

(D)

capacidade pulmonar total aumentada.

(E)

expectoração copiosa e purulenta.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

53.

58.

Mulher de 75 anos apresenta dor na região do sexto arco
costal direito. Nesta mesma região existem vesículas de
conteúdo seroso sobre base eritematosa que não ultrapassam a linha mediana. A principal medicação a ser empregada é
(A)

fluconazol.

(B)

penicilina.

(C)

aciclovir.

(D)

prednisona.

(E)

permanganato de potássio.

Dentre as inúmeras manifestações cutâneo-mucosas
presentes em doenças sistêmicas, encontraremos sinal de
Gottron, morfeia, linhas de Pastia e manchas de Koplik,
respectivamente, em
(A)

escarlatina, esclerodermia, dermatomiosite e sarampo.

(B)

esclerodermia, dermatomiosite, sarampo e escarlatina.

(C)

dermatomiosite, esclerodermia, escarlatina e sarampo.

(D)

sarampo, escarlatina, dermatomiosite e esclerodermia.

(E)

dermatomiosite, escarlatina, esclerodermia e sarampo.

__________________________________________________________________________________________________________________

54.

59.

Homem de 40 anos, é internado em anasarca. A dosagem
de albumina sérica e no líquido ascítico valem, respectivamente, 2,7 e 1,4 g/dL. Dos dados abaixo, o mais provável
de ser encontrado neste paciente é
(A)

confusão mental.

(B)

peritonite bacteriana.

(C)

proteinúria maciça.

(D)

cardiomegalia.

(E)

varizes de esôfago.

Mulher de 48 anos apresenta há 1 ano fraqueza, sonolência, redução da memória e obstipação. A pressão arterial
é de 140 × 100 mmHg, a pele é seca e há hipofonese de
bulhas. Dos dados abaixo, o que tem MENOR probabilidade de ser encontrado nesta paciente é
(A)

glicemia de jejum de 128 mg/dL.

(B)

colesterol de 280 mg/dL.

(C)

bradicardia sinusal.

(D)

elevação do nível de CPK.

(E)

hemoglobina de 9,8 g/dL.
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(A)

II, III e aVF.

(B)

I e aVL.

(C)

V1 e V2.

(D)

V3 e V4.

(E)

V5 e V6.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

55.

O infarto do miocárdio decorrente de obstrução da artéria
coronária direita mostra no ECG elevação do segmento
ST nas derivações

60.

Em relação ao câncer de ovário, pâncreas, pulmão e
bexiga é correto afirmar que
(A)

o câncer de bexiga deve ser rastreado em tabagistas
a partir de 60 anos.

(B)

o câncer de pulmão deve ser rastreado em tabagistas com idade superior a 50 anos.

(C)

o câncer de ovário deve ser rastreado por ultrassonografia a partir de 45 anos.

(D)

o câncer de pâncreas deve ser rastreado em etilistas
a partir de 55 anos.

(E)

não se recomenda seu rastreamento.
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61.

Considere os pacientes com os diagnósticos abaixo, todos
em insuficiência respiratória:

I.
II.
III.
IV.

66.

doença pulmonar obstrutiva crônica descompensada;
asma descompensada;
edema agudo de pulmão;
broncopneumonia.

I. o desenvolvimento de uma fórmula ampla para o
modo como a empresa irá competir, quais serão
suas metas e quais as políticas necessárias para
levar a cabo estas metas.

O uso de ventilação mecânica não-invasiva, dos tipos CPAP
(continuous positive airway pressure) e BIPAP (bilevel
positive airway pressure) seriam mais adequados, respectivamente, para os pacientes
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II. uma combinação da estrutura de apoio da empresa
com os meios pelos quais ela busca alcançar seus
objetivos.

III. o envolvimento de quatro fatores básicos que deter-

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

minam os limites daquilo que uma empresa pode
realizar com sucesso: 1) os pontos fortes e os pontos fracos; 2) os valores pessoais dos executivos
implementadores; 3) oportunidades e ameaças;
4) expectativas mais amplas da Sociedade.

_________________________________________________________

62.

IV. a busca pela vantagem competitiva sustentável, por
meio da implementação de estratégias que gerem
valor e, ao mesmo tempo, dificultem a reprodução
das mesmas por empresas concorrentes.

Dos pacientes abaixo, o que com maior probabilidade tem
o diagnóstico de hiperaldosteronismo primário é o que
apresenta pressão arterial (em mmHg), potássio sérico
(em mEq/L) e renina plasmática (em ng/mL/h), respectivamente
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

160 × 110
160 × 110
100 × 60
160 × 110
100 × 60

-

2,1
6,4
2,1
2,1
6,4

-

V. um conjunto de informações operacionais pertinentes, obtidas a partir da realização de análises dos
ambientes interno e externo.

< 0,2
> 1,6
< 0,2
> 1,6
< 0,2

É correto o que consta SOMENTE em

_________________________________________________________

63.

Homem de 22 anos apresenta diarreia crônica, teste da
D-xilose anormal e anticorpos IgA antiendomísio. Deve-se
orientar este paciente a consumir
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

No processo de elaboração do planejamento estratégico o
desenvolvimento de uma estratégia competitiva é, em
essência,

aveia.
trigo.
cevada.
centeio.
milho.

(A)

I, III e IV.

(B)

II e III.

(C)

III, IV e V.

(D)

IV e V.

(E)

I, II e IV.

_________________________________________________________

67.

Missão estratégica

I. é a declaração operacional do propósito e do alcance únicos da empresa em termos de produto e
de mercado.

_________________________________________________________

64.

Homem de 55 anos, com antecedentes de tabagismo e
etilismo é internado para tratamento de fratura em fêmur
direito. No terceiro e quarto dias de internação passa a
apresentar sucessivamente tremores, alucinações visuais,
confusão mental, sudorese abundante e midríase bilateral.
O pulso é de 120 bpm e não há déficit motor nem rigidez
nucal. Hemograma, sódio, potássio, creatinina e glicemia
são normais. Os principais medicamentos que devem ser
prescritos são:

II. possibilita as descrições gerais dos produtos da sua
concorrência, o que deseja fabricar e os mercados
a que atenderá usando suas competências básicas
internas.

III. não é eficaz quando consegue estabelecer a individualidade da empresa.

IV. flui da intenção estratégica que é a alavancagem
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

propranolol
tiamina
tiamina
propranolol
propranolol

e
e
e
e
e

haloperidol.
haloperidol.
diazepan.
diazepan.
tiamina.

dos recursos internos, capacidades e competências
essenciais de uma empresa, visando ao cumprimento de suas metas no ambiente competitivo.

V. e a intenção estratégica juntas geram o discernimento exigido para formular e implementar as estratégias da empresa.

_________________________________________________________

65.

Homem de 30 anos apresenta febre, cefaleia e mialgia difusa. A sorologia para dengue resulta positiva. Neste caso
são considerados sinais de alerta que podem apontar para
o surgimento de síndrome do choque, EXCETO
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

10

dor abdominal contínua.
diminuição da temperatura retal.
queda do hematócrito.
hepatomegalia dolorosa.
derrame pleural e ascite.

É correto o que consta SOMENTE em
(A)

I e III.

(B)

IV e V.

(C)

II, III e IV.

(D)

III, IV e V.

(E)

I, III e V.
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68.

O BSC − Balanced Scorecard

I. esclarece e traduz a visão e a estratégia da organização a médio e longo prazos.
II. utiliza-se para associar os objetivos estratégicos com metas de curto prazo e orçamentos anuais.
III. em seu processo de construção, esclarece os objetivos estratégicos e identifica um pequeno número de vetores críticos
que determinam os objetivos estratégicos.

IV. na perspectiva dos processos internos, permite que os executivos identifiquem os processos internos críticos nos quais a
empresa deve alcançar a excelência.

V. na perspectiva do cliente, permite que os executivos identifiquem os segmentos de clientes e mercados nos quais a
unidade de negócios competirá e suas medidas de desempenho.
É correto o que consta SOMENTE em

69.

70.

(A)

III, IV e V.

(B)

I, II e III.

(C)

II e IV.

(D)

I e III.

(E)

II, IV e V.

No instrumento para avaliação da Gestão Pública 250 e 500 pontos (MEGP − Modelo de Excelência em Gestão Pública), o
fundamento que se refere a atuação voltada para assegurar às pessoas a condição de cidadania com garantia de acesso aos
bens e serviços essenciais, e, ao mesmo tempo, tendo também como um dos princípios gerenciais a preservação da
biodiversidade e dos ecossistemas naturais, potencializando a capacidade das gerações futuras de atender suas próprias
necessidades, denomina-se
(A)

foco no cidadão e na sociedade.

(B)

liderança e constância de propósito.

(C)

visão de futuro.

(D)

gestão participativa.

(E)

responsabilidade social.

No MEGP − Modelo de Excelência em Gestão Pública, em sua representação gráfica, o módulo onde são processados e
avaliados os dados e os fatos da organização (internos) e aqueles provenientes do ambiente (externos), que não estão sob seu
controle direto, mas, de alguma forma, podem influenciar o seu desempenho, denomina-se
(A)

planos e resultados.

(B)

estratégias e planos.

(C)

pessoas e processos.

(D)

informação e conhecimento.

(E)

resultados e conhecimento.
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PROVA DISCURSIVA − REDAÇÃO

Atenção:

Deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 25 (vinte e cinco) linhas e máximo de 35 (trinta e cinco)
linhas, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à Redação.

Escreva sobre: SÍNDROME NEFRÓTICA: conceituação, etiologias, achados clínicos e laboratoriais, complicações e
tratamento.
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