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De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 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.

A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as

devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Agora olhavam as lojas, as toldas, a mesa do leilão. E conferenciavam pasmados. Tinham percebido que1

havia muitas pessoas no mundo. Ocupavam-se em descobrir uma enorme quantidade de objetos. Comunicaram

baixinho um ao outro as surpresas que os enchiam. Impossível imaginar tantas maravilhas juntas. O menino mais

novo teve uma dúvida e apresentou-a timidamente ao irmão. Seria que aquilo tinha sido feito por gente? O menino4

mais velho hesitou, espiou as lojas, as toldas iluminadas, as moças bem vestidas. Encolheu os ombros. Talvez aquilo

tivesse sido feito por gente. Nova dificuldade chegou-lhe ao espírito, soprou-a no ouvido do irmão. Provavelmente

aquelas coisas tinham nomes. O menino mais novo interrogou-o com os olhos. Sim, com certeza as preciosidades7

que se exibiam nos altares da igreja e nas prateleiras das lojas tinham nomes. Puseram-se a discutir a questão

intrincada. Como podiam os homens guardar tantas palavras? Era impossível, ninguém conservaria tão grande soma

de conhecimentos. Livres dos nomes, as coisas ficavam distantes, misteriosas. Não tinham sido feitas por gente.10

E os indivíduos que mexiam nelas cometiam imprudência. Vistas de longe, eram bonitas. Admirados e medrosos,

falavam baixo para não desencadear as forças estranhas que elas porventura encerrassem.

Graciliano Ramos. Vidas secas. São Paulo: Martins, 1972, p.125.

No texto apresentado acima, dois personagens do romance Vidas Secas, o menino mais velho e o menino mais novo, deixam a fazenda

em que seu pai trabalhava como vaqueiro, para irem à festa de Natal em uma pequena cidade. Com base nessas informações e no

fragmento do texto de Graciliano Ramos, julgue os itens subseqüentes.

� No texto acima, pela linguagem literária, o autor aborda uma questão universal — a construção do conhecimento do mundo pelo

homem por meio da nomeação dos objetos —, a partir da narrativa de uma experiência particular dos personagens — a primeira

visita de dois meninos a uma pequena cidade.

� o trecho “Talvez aquilo tivesse sido feito por gente” (R.5-6), o verbo concorda com “gente”, sujeito da oração na voz passiva.

�  emprego da linguagem figurada, como em “soprou-a no ouvido do irmão” (R.6), e a ausência do discurso direto confirmam o que

está evidente no trecho “O menino mais novo interrogou-o com os olhos” (R.7), isto é, que em ambos os momentos a comunicação

entre os dois personagens prescinde da linguagem verbal.

� No trecho “as preciosidades que se exibiam nos altares da igreja e nas prateleiras das lojas tinham nomes” (R.7-8), os objetos

religiosos e as mercadorias estão reunidos sob a designação comum de “nomes”, o que está de acordo com a associação feita pelos

meninos entre as coisas espirituais e as coisas “feitas por gente” (R.10).

� Considerando-se a linguagem usada pelo escritor para narrar a experiência dos meninos na cidade, é correto afirmar que a questão

abordada no texto pode ser considerada “intrincada” (R.9) não apenas para os personagens, mas também para o autor e o leitor.

Os seres humanos, nas culturas orais primárias, não afetadas por qualquer tipo de escrita, aprendem muito,1

possuem e praticam uma grande sabedoria, porém não “estudam”. Eles aprendem pela prática — caçando com

caçadores experientes, por exemplo —, pelo tirocínio, que constitui um tipo de aprendizado; aprendem ouvindo,

repetindo o que ouvem, dominando profundamente provérbios e modos de combiná-los e recombiná-los,4

assimilando outros materiais formulares, participando de um tipo de retrospecção coletiva — não pelo estudo no

sentido estrito.

Quando o estudo, no sentido estrito de análise seqüencial ampla, se torna possível com a interiorização7

da escrita, uma das primeiras coisas que os letrados freqüentemente estudam é a própria linguagem e seus usos. A

fala é inseparável da nossa consciência e tem fascinado os seres humanos, além de trazer à tona reflexões

importantes sobre ela própria, desde os mais antigos estágios da consciência, muito tempo antes do surgimento da10

escrita.

Walter Ong. Oralidade e cultura escrita. Papirus, 1998, p. 17 (com adaptações).

A partir da organização do texto acima, julgue os seguintes itens.

� O desenvolvimento da argumentação do texto permite que se empregue tanto “afetadas” (R.1) quanto a correspondente flexão de

masculino, afetados, sem que seja prejudicada a correção gramatical. 

� As regras de pontuação da língua portuguesa são respeitadas tanto substituindo-se os travessões, nas linhas 2 e 3, por parênteses,

como substituindo-se o primeiro deles por vírgula e eliminando-se o segundo. 

� Na linha 5, o emprego de “pelo”, regendo “estudo”, indica que está subentendida, antes dessa contração, a forma verbal

aprendem, como utilizado na linha 2.

	 Na linha 9, mesmo que o verbo que antecede a locução adverbial “à tona” não exigisse objeto regido pela preposição a, como

exige esse emprego do verbo “trazer”, o sinal indicativo de crase seria obrigatório nesse contexto.
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Os sistemas simbólicos e, particularmente, a língua exercem um papel fundamental na comunicação entre1

os sujeitos e no estabelecimento dos significados compartilhados, que permitem interpretações dos objetos, eventos

e situações do mundo real. Na ausência de um sistema de signos compartilhado e articulado, como a língua humana,

somente o tipo de comunicação mais primitivo e limitado é possível.4

O surgimento do pensamento verbal e da língua como sistema de signos é crucial no desenvolvimento da

espécie humana, momento mesmo em que o biológico transforma-se no histórico e em que emerge a centralidade

da mediação simbólica na constituição do psiquismo humano.7

Martha Kohl de Oliveira. História, consciência e educação. In: Viver Mente&Cérebro. Edição Especial, 2005, p. 10 (com adaptações).

Julgue os seguintes itens, a respeito da organização das idéias no texto acima.

�
 Na linha 1, a retirada do advérbio “particularmente” e das vírgulas que o demarcam preservaria a correção gramatical do texto,

mas prejudicaria suas relações semânticas, pois permitiria a interpretação de que a língua não faz parte dos “sistemas simbólicos”.

�� Na linha 2, o pronome relativo “que” retoma o antecedente “os sujeitos”; por essa razão, a forma verbal “permitem” está no plural.

�� A flexão de singular em “é crucial” (R.5) admite a substituição pelo plural correspondente, são cruciais, sem prejuízo da coerência

ou da correção do texto, porque o sujeito da oração é composto por dois núcleos, “pensamento verbal” e “língua”.

A economia mundial experimentou, nos últimos seis anos, um período de prosperidade rara. A guerra no Iraque

e a conseqüente alta no preço do petróleo não tiveram força suficiente para deter a velocidade de crescimento das

economias, em especial a dos países emergentes. Antes, fontes de dor de cabeça para seus cidadãos e para o mundo,

gigantes como a China e a Índia abraçaram o que a economia capitalista globalizada tem de melhor, a capacidade de

produzir riqueza, e incorporaram bilhões de pessoas ao mercado consumidor.

A globalização produziu ganhadores e perdedores, solidez e fragilidade. A maior de todas as fragilidades da

globalização é justamente o que lhe dá sustentação, a simultaneidade de processos e a interligação instantânea dos

mercados, via Internet. Essa situação propiciou o aumento da produção e o barateamento dos produtos, dando chance

aos países de crescer rapidamente sem despertar o dragão inflacionário. O lado negativo da integração é que a queda

de um grande parceiro pode arrastar todos os demais. Foi esse o perigo que o mundo correu e corre quando a economia

que responde por 25% de toda a riqueza planetária, os Estados Unidos da América (EUA), escorregou feio em uma

casca de banana que, paradoxalmente, estava à vista de todos havia muito tempo.

Veja, 30/1/2008, p. 64-7 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando os múltiplos aspectos que envolvem o tema por ele abordado, julgue os

itens que se seguem.

�� Uma das inovações trazidas pela globalização é o caráter autônomo da economia, ou seja, instabilidades políticas ou confrontações

bélicas deixaram de exercer influência sobre os mecanismos de produção, circulação e fixação de preços das mercadorias.

�� China e Índia, citadas como exemplos marcantes de países emergentes na atualidade, creditam parcela significativa de seu êxito

ao fato de terem promovido reformas políticas que as levaram a adotar o modelo de democracia ocidental.

�� Ainda que China e Índia tenham ampliando consideravelmente a capacidade produtiva e incorporado bilhões de pessoas ao

mercado consumidor, como assinalado no texto, não se pode afirmar que a globalização ocorra de maneira simétrica, reduzindo

as desigualdades entre os países.

�� O fato de um país poderoso entrar em crise econômica e arrastar consigo os demais parceiros é risco real trazido pela globalização,

situação desconhecida nas etapas anteriores da evolução histórica do capitalismo. 

�� Infere-se do texto que, na atual realidade econômica mundial, mais do que em qualquer outra época, crescimento e inflação são

faces da mesma moeda, em que uma não sobrevive sem a outra.

�� A “casca de banana” aludida no texto, referindo-se à atual crise norte-americana, relaciona-se à concessão irrestrita de crédito

— sobretudo imobiliário — a consumidores que se mostraram sem condições de pagar como fator relevante para o

desencadeamento de uma crise que afeta diversos setores da economia.

�	 Uma das principais razões que explicam a formação dos atuais blocos econômicos, entre os quais se situam a União Européia e

o Mercado Comum do Sul, é o fato de oferecerem aos seus integrantes condições mais favoráveis de inserção no competitivo

mercado global.

�
 Na atualidade, um dos clássicos sintomas de crise ou de instabilidade financeira é o comportamento volátil das bolsas de valores,

que, em escala planetária, tende a expressar a insegurança dos investidores.
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES

Acerca do Regimento Interno do TJDFT, cada um dos itens

subseqüentes apresenta uma situação hipotética, seguida de uma

assertiva a ser julgada.

�� Fábio foi nomeado, entre os desembargadores mais antigos,

para integrar o Conselho Especial do TJDFT. 

Nessa situação, nos afastamentos e impedimentos de Fábio,

a sua substituição se dará pelos suplentes na ordem

decrescente da votação obtida.

�� Durante o julgamento de um habeas corpus, pelo Conselho

Especial, certo desembargador pediu vista dos autos, para

melhor analisar a questão. Os demais desembargadores,

sentindo-se habilitados, proferiram seus votos. Na segunda

sessão subseqüente, o desembargador que havia pedido vista

afastou-se, razão pela qual foram computados apenas os

votos já proferidos, que resultaram no empate de 8 votos a

favor e 8 contra. 

Nessa situação, haverá a necessidade de adiamento da sessão

de julgamento, com sua continuidade na sessão mais próxima

possível.

�� Partido político com representação na Câmara Legislativa do

Distrito Federal ajuizou ação direta de inconstitucionalidade,

com pedido de liminar, pleiteando a suspensão da eficácia de

determinado dispositivo de lei distrital, até o julgamento do

mérito da questão. 

Nessa situação, se concedida a liminar, esta será dotada de

eficácia ex nunc, salvo se o Conselho Especial entender de

conceder-lhe eficácia retroativa.

�� O Distrito Federal (DF), devidamente intimado de decisão

que deferiu liminar em mandado de segurança, contra ato do

governador, requereu a suspensão da segurança, visando

evitar grave lesão à economia pública. O presidente do

TJDFT, ao analisar a questão, entendeu estarem presentes os

requisitos para a concessão de tal medida e deferiu a

suspensão da segurança. 

Nessa situação, da decisão caberá agravo regimental.

�� Paulo é desembargador presidente do TJDFT. 

Nessa situação, ao término de seu mandato, integralmente

cumprido, Paulo poderá participar do escrutínio subseqüente

e candidatar-se à reeleição para o mesmo cargo.

Cada um dos próximos itens apresenta uma situação hipotética,

seguida de uma assertiva a ser julgada com base na Lei de

Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios.

�� Roberto e Paula ocupam, respectivamente, os cargos de

vice-presidente e corregedora do TJDFT. 

Nessa situação, se faltarem menos de 6 meses para o término

dos mandatos e houver vacância do cargo de vice-presidente,

este será substituído por Paula.

�� Rogério foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de

homicídio. Em virtude de supostas irregularidades no ato da

prisão e outras nulidades, Rogério impetrou habeas corpus.

Nessa situação, a competência para processar e julgar o

habeas corpus é do tribunal do júri da circunscrição

judiciária do DF em que ocorreu o fato.

�� Alberto, menor de 17 anos de idade, praticou ato infracional

descrito pela legislação penal como crime de furto. Em

virtude da reiteração no cometimento de outras infrações de

mesma natureza, o juiz da Vara da Criança e do Adolescente

determinou a internação por prazo indeterminado, não

superior a 3 anos. 

Nessa situação, caso Alberto permaneça internado após

completar 18 anos de idade, a competência para prosseguir

a execução da referida medida passará a ser da Vara de

Execuções Criminais.

�	 Antônio desapareceu de seu domicílio, sem ter dado notícias

e sem ter deixado procurador ou representante para

administrar seus bens. Os familiares de Antônio, diante dessa

situação, decidiram requerer judicialmente a declaração de

ausência e a nomeação de um curador dos bens deixados por

Antônio.

Nessa situação, de acordo com a lei em apreço, a

competência para processar e julgar o aludido feito é da vara

de família.

�
 Sérgio, empregado público do DF, no exercício de suas

funções, sofreu acidente de trabalho que resultou na perda

parcial dos movimentos de um de seus membros. Em razão

desse fato, Sérgio ajuizou ação acidentária para obter a

devida reparação. 

Nessa situação, a competência para processar e julgar o

referido feito é de uma das varas de fazenda pública do DF.

Acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição

Federal de 1988, julgue os itens a seguir.

�� A expressão República Federativa enuncia, respectivamente,

uma forma de governo e uma forma de Estado.

�� A construção de uma sociedade livre, justa e solidária é um

objetivo, ao passo que a dignidade da pessoa humana é um

fundamento da República Federativa do Brasil.
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Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens

seguintes.

�� Considere a seguinte situação hipotética.

Giovani, brasileiro nato, que é jogador de futebol,

profissional, foi contratado por um clube italiano, pelo qual

atua há mais de 4 anos. No entanto, a lei italiana que

disciplina essa atividade passou a limitar a quantidade de

jogadores estrangeiros em cada clube. Para continuar a

residir na Itália e atuar como jogador profissional, Giovani

adquiriu a nacionalidade italiana. 

Nessa situação hipotética, com base na Constituição

brasileira em vigor, o referido atleta não perderá sua

nacionalidade brasileira. 

�� São imprescritíveis, conforme a Constituição brasileira em

vigor, os crimes hediondos, de racismo, de tortura, de tráfico

ilícito de drogas. 

�� O sindicato de trabalhadores tem legitimidade para impetrar

mandado de segurança coletivo na defesa de seus filiados.

�� Os direitos e garantias fundamentais previstos na

Constituição Federal de 1988 não comportam qualquer grau

de restrição, já que são considerados cláusulas pétreas. 

�� Conforme a doutrina majoritária, o princípio nemo tenetur se

detegere, de que ninguém é obrigado a produzir prova contra

si mesmo, só tem aplicação em relação ao réu preso e não ao

réu solto.

Fernanda, com 16 anos de idade, após participar das

últimas eleições municipais, resolveu propor ação popular

visando anular ato administrativo que entende ser violador da

regra de precedência da ordem de classificação para a nomeação

de candidatos aprovados em concurso público. 

Acerca dessa situação hipotética e das normas que regem os

concursos públicos, julgue os itens que se seguem.

�� Fernanda poderá ingressar com a ação popular mesmo não

possuindo ainda 18 anos de idade.

�	 O candidato aprovado em concurso público, em regra, não

tem direito subjetivo a ser nomeado. Se, porém, for

nomeado, tem direito subjetivo público a ser empossado.

Acerca da organização do Estado, julgue os próximos itens.

�
 O DF tem competência concorrente com a União para

legislar sobre matéria relacionada a procedimentos em

matéria processual.

�� Compete à União legislar, de forma privativa, sobre a

Defensoria Pública do Distrito Federal, podendo haver

delegação desse poder ao DF, desde que feita por meio de lei

ordinária.

�� O julgamento de crime político é de competência da justiça

federal, com recurso ordinário para o respectivo tribunal

regional federal. 

Acerca da organização do Poder Judiciário, julgue os itens

subseqüentes.

�� O ministro-corregedor do Conselho Nacional de Justiça, que

deve ser oriundo do Superior Tribunal de Justiça, tem

competência para receber reclamações e denúncias, de

qualquer interessado, relativas aos magistrados e aos

serviços judiciários.

�� O tribunal regional eleitoral é composto por sete juízes, dos

quais dois devem ser escolhidos e nomeados, pelo respectivo

tribunal de justiça, entre seis advogados de notável saber

jurídico e idoneidade moral, indicados pela respectiva seção

da Ordem dos Advogados do Brasil. 

�� O chamado quinto constitucional está presente nos tribunais

regionais federais, nos tribunais de justiça, no Tribunal

Superior do Trabalho e nos tribunais regionais do trabalho.

Acerca da Lei n.º 11.416/2006, que trata do Regime Jurídico das

Carreiras de Servidores do Poder Judiciário da União, e do

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis Federais previsto

na Lei n.º 8.112/1990 e na Constituição Federal, julgue os itens

seguintes.

�� Viola a Constituição a ascensão de um servidor que ocupe o

cargo de técnico judiciário, para o qual se exige o nível

médio de formação, ao cargo de analista, de nível superior,

como forma de provimento derivado, mesmo se assim for

previsto em lei. 

�� Nos quadros de pessoal dos órgãos do Poder Judiciário da

União, 80% dos cargos em comissão, no mínimo, devem ser

ocupados por servidores ocupantes de cargo efetivo. 

�� O servidor público que for nomeado em cargo público

efetivo e não tomar posse no prazo legal será exonerado do

cargo.

Acerca da Lei n.º 9.784/1999, que regula o processo

administrativo no âmbito da administração pública federal, julgue

os itens a seguir.

�	 O não-comparecimento do administrado intimado para se

defender importará na sua revelia e, conseqüentemente, no

reconhecimento da verdade dos fatos não impugnados.

�
 Se, para a prática de determinado ato, for obrigatória e

vinculante a emissão de um parecer pelo órgão consultivo,

a sua não-apresentação, dentro do prazo legal, não impedirá

o seguimento do processo. Nessa hipótese, haverá apenas a

responsabilização de quem se omitiu.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Considere a situação hipotética em que um município tenha sido

incluído na zona de risco de febre amarela, em decorrência do

número elevado de internações de pacientes com suspeita dessa

doença. Com relação a aspectos parasitológicos e diagnósticos e

a medidas preventivas de saúde pública dessa moléstia, julgue os

itens seguintes.

�� Suponha-se que José, morador da área rural do município,

internado com suspeita de febre amarela, relate ter passado

alguns dias em área coberta por vegetação natural. Nessa

situação, caso seja confirmado o diagnóstico de febre

amarela, é correto inferir que José pode ter entrado no ciclo

silvestre acidentalmente, ao ser picado por mosquito da

espécie Haemagogus janthinomys, o principal reservatório

da febre amarela silvestre no Brasil, portador do vírus

amarílico de macacos.

�� Considere-se que a Secretaria Municipal de Saúde tenha

decidido fazer uma investigação quanto às espécies de

mosquito presentes na área urbana do município e tenha

encontrado focos de Aedes aegypti. Nesse caso, a

preocupação das autoridades médicas com a saúde da

população é justificável, pois este é o principal hospedeiro

da forma urbana da febre amarela no Brasil.

�� Suponha-se que, no sangue de certo paciente com suspeita de

febre amarela, tenha sido identificado um tipo de vírus cujo

material genético é o RNA. Nesse caso, os técnicos

deveriam, se possível, proceder a exames complementares

que permitissem a identificação do vírus ao nível de gênero,

pois o vírus amarílico é um arbovírus de RNA, da família

Flaviviridae, gênero Flavivirus.

�� Considere-se que Antônio, paciente internado com suspeita

de febre amarela, se encontre em fase aguda da doença.

Nessa situação, a confirmação do diagnóstico de febre

amarela poderia ser feita pela detecção de antígeno viral em

amostra de sangue pelo método de ensaio imunoabsorvente

ligado à enzima (ELISA) com captura de antígeno.

�� Considere-se que a Secretaria Municipal de Saúde tenha

tomado as providências necessárias para informar a

população acerca da ocorrência de febre amarela e dos meios

para evitá-la. Nessa situação, essas ações poderiam ser

corretamente definidas como medidas de prevenção

secundária, com nível de prevenção de limitação do dano à

saúde.

�� Suponha-se que, devido ao aumento no número de casos de

febre amarela nos municípios vizinhos, a Secretaria Estadual

de Saúde recomendou às secretarias municipais a adoção de

medidas, no âmbito da saúde pública, que incluíssem ação

preventiva do tipo primária, com nível de proteção

específica. Nesse caso, a Secretaria Municipal de Saúde deve

implementar, entre outras medidas, campanha de vacinação.

Amélia, com 32 anos de idade, foi submetida a

intervenção cirúrgica e, como ocorre com freqüência,

observaram-se alterações no equilíbrio hidreletrolítico e na

fisiologia renal da paciente. 

Considerando esse quadro hipotético, julgue os itens

subseqüentes.

�� Suponha-se que tenha sido verificada a redução do volume

sanguíneo efetivo circulante de Amélia. Nesse caso, a

hipovolemia pode ser associada às lesões teciduais causadas

pelo traumatismo cirúrgico, pois este acarreta o seqüestro

localizado de água, eletrólitos, proteínas e elementos

figurados do sangue.

�� No caso citado, uma vez que a agressão cirúrgica acarreta

lesão celular, é de se esperar que Amélia apresente um

quadro de liberação de grande quantidade de íons potássio e

um conseqüente aumento transitório dos níveis plasmáticos

desse eletrólito.

�	 A administração de líquidos no pós-operatório deve ser

cautelosa e levar em consideração, entre outros fatores, que,

no adulto, a perspiração insensível é de cerca de 600 mL a

1.000 mL a cada 24 horas e que a produção de água

endógena é de aproximadamente 500 mL a 4.000 mL a cada

24 horas.

�
 O traumatismo cirúrgico tende a causar diminuição do fluxo

sanguíneo renal. Esse estímulo induz aumento da produção

de renina, que atua sobre o angiotensinogênio, produzindo

angiotensina I, a qual é convertida pela enzima conversora

de angiotensina em angiotensina II, um potente

vasoconstritor que, ao atuar sobre o córtex da glândula

adrenal, promove aumento da aldosterona e, em decorrência

desse conjunto de alterações, verifica-se polúria, aumento da

excreção de sódio e retenção de potássio.

A necessidade de manejo adequado e racional de antimicrobianos

é crescente, pois um dos grandes problemas relativos ao uso

indiscriminado desses medicamentos é a seleção de

microrganismos multirresistentes, o que limita as possibilidades

terapêuticas e aumenta as taxas de letalidade, assim como os

custos do tratamento. Em cada um dos próximos itens, é

apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a

ser julgada, relativa ao uso de antimicrobianos.

�� Depois de aplicações de penicilina, durante tratamento

médico de paciente portador de sífilis, foi observada a

ocorrência da reação de Jarisch-Herxheimer.

Nessa situação, verificou-se a ocorrência de uma típica

reação imunológica do tipo hipersensibilidade imediata com

maciça liberação de anticorpos do tipo IgE. 

�� No tratamento de paciente acometido de pneumonia pós-

operatória causada por pneumococo, um médico decidiu pelo

tratamento antimicrobiano.

Nessa situação, é recomendável o uso de cefepima, uma

cefalosporina de primeira geração fortemente indicada para

pacientes com o quadro descrito.

�� Uma criança de 12 anos de idade, com diagnóstico de dupla

lesão mitral reumática, será submetida a extração dentária.

Nessa situação, como forma de prevenção primária de

endocardite infecciosa, as diretrizes nacionais e

internacionais recomendam que a criança receba, por via

intramuscular, ampicilina associada a gentamicina,

30 minutos antes do procedimento dentário e 6 horas após a

extração.
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A anestesia regional é caracterizada pela realização de bloqueio

reversível dos impulsos nervosos de determinada região do corpo,

sem alterações sistêmicas importantes. Acerca desse tipo de

procedimento, julgue os itens subseqüentes.

�� Considere-se que, na preparação de um paciente que será

submetido a uma cirurgia, o médico decida realizar uma

anestesia de condução. Nessa situação, o médico deve injetar

o agente anestésico nas raízes nervosas de região situada em

local distante de onde será realizado o procedimento

cirúrgico.

�� Considere-se que o procedimento adotado por determinada

equipe médica requeira o bloqueio anestésico periférico do

nervo mediano. Nesse caso, o médico deve localizar

anatomicamente esse nervo, que passa logo abaixo dos

tendões dos músculos palmar longo e flexor radial do carpo.

Acidentes com animais peçonhentos constituem importante

problema de saúde pública, tanto pelo número de atendimentos

emergenciais como pela mortalidade e morbidade que podem

determinar, quando não são tratados de forma adequada. Em cada

item subseqüente, é apresentada uma situação hipotética seguida

de uma assertiva a ser julgada, relativa a esse tema.

�� Ao preparar uma cartilha escolar visando disseminar entre

as crianças atitudes preventivas contra acidentes com

escorpiões, a equipe pedagógica decidiu focar seu trabalho

no agente responsável pelos acidentes mais freqüentes e mais

graves envolvendo o público-alvo da cartilha. 

Nessa situação, a escolha deve recair sobre a espécie Tityus

serrulatus — o escorpião amarelo.

�� Uma criança foi picada por escorpião e, pouco tempo depois,

apresentou as manifestações clínicas típicas da toxina

escorpiônica.

Nessa situação, é correto inferir que houve resposta

imunológica do tipo hipersensibilidade retardada, cujo

resultado é a liberação de citocinas por linfócitos T CD4+,

as quais atraem e ativam macrófagos no local da picada.

�� Um adulto, vítima de acidente com animal peçonhento, não

foi capaz de identificar o animal que o atacou. A equipe

médica que atendeu esse paciente observou, então, a

associação de anestesia total (e ausência de parestesias) no

local da picada com manifestações sistêmicas, como

arritmias cardíacas, hipotensão arterial, insuficiência

cardíaca congestiva, vômitos, choque circulatório e edema

pulmonar agudo.

Nessa situação, seria correto a equipe médica concluir que

esse adulto foi vítima de acidente escorpiônico.

Com relação a problemas e cuidados de saúde da criança e do

adolescente, julgue os itens seguintes.

�	 Suponha-se que, ao examinar uma criança de 3 meses de

vida, o pediatra tenha constatado ausência unilateral de

testículo dentro do saco escrotal. Nesse caso, o pediatra deve

indicar cirurgia para posicionar o testículo na bolsa escrotal

o mais rapidamente possível, de preferência antes do sexto

mês de vida.

�
 A varicocele, que decorre de aumento da pressão e

incompetência das válvulas venosas das veias espermáticas,

pode ser diagnosticada durante o exame físico em

adolescentes.

Uma criança do sexo masculino, com cinco meses de

vida, em aleitamento materno exclusivo, foi levada a sua primeira

consulta pediátrica em um centro de saúde público. Ela nasceu

com 40 semanas gestacionais, pesando 3,2 kg , medindo 50 cm

em comprimento e 34 cm no perímetro cefálico. O pai mede em

altura 1,70 m, e a mãe, 1,60 m. Não havia recebido nenhuma

vacina. No exame antropométrico, a criança apresentou as

seguintes medidas: 6 kg de peso, 65 cm em altura e perímetro

cefálico de 41 cm. A criança fazia movimentos para pegar

brinquedos ou objetos fora do seu alcance, voltava-se ao ser

chamada, rolava na mesa e sorria ao ser estimulada pela mãe.

Com relação a essa situação hipotética, julgue os seguintes itens.

�� Essa criança sofreu um processo de desnutrição intra-uterina.

�� A criança deve receber as seguintes vacinas: BCG

intradérmico, 1.ª dose das vacinas hepatite B, DPT +

hemófilos B (tetra), PVO (antipoliomielite oral), VORH

(anti-rotavirus) e antipneumocócica 23 valente.

�� Deve-se recomendar à mãe que mantenha a amamentação

exclusiva até o sexto mês de vida da criança.

�� O desenvolvimento neuropsicomotor da criança é compatível

com sua idade cronológica.

�� O alvo genético da altura para essa criança situa-se entre

161,5 cm e 172,5 cm.

��������
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Uma criança de seis meses, procedente do DF, até então

saudável, foi levada ao serviço de pronto-socorro com história de

febre, tosse e diarréia sem sangue nas fezes, que persiste há

três dias. O médico perguntou à mãe se a criança conseguia

mamar ou beber líquidos sem vomitar tudo e a resposta foi que

sim. A mãe também negou a presença de convulsão. No exame

físico, observou-se que a temperatura axilar era de 38º C; que a

criança estava consciente, não chorava e mamava no peito da

mãe; quando pinçada, a pele voltava rapidamente ao estado

anterior; a freqüência respiratória era de 55 incursões

respiratórias por minuto, com tiragem intercostal, sem estridor; e

havia secreção amarelada no ouvido, sem tumefação dolorosa

atrás da orelha.

Considerando as normas do Programa Nacional de Atenção às

Doenças Prevalentes na Infância, julgue os itens a seguir,

relativos ao quadro clínico descrito acima.

�� Deve-se classificar esse quadro clínico como o de uma

doença febril muito grave.

�� Como a criança apresentava freqüência respiratória de 55

incursões respiratórias por minuto e retrações intercostais,

deve-se classificar o quadro respiratório como pneumonia.

�� O quadro diarréico deve ser classificado como diarréia

persistente com desidratação.

�	 A presença de secreção amarelada no ouvido indica que a

criança tem infecção crônica do ouvido.

�
 Essa criança deve receber um antibiótico por via oral por

10 dias e retornar, após 2 dias, para reavaliação.

Meningite é a inflamação das membranas que revestem o sistema

nervoso central, que pode ser causada por vírus, bactéria, fungo

ou protozoário. A etiologia e o quadro clínico dessa doença, na

qual é freqüente a ocorrência de complicação, seqüela e morte,

varia de acordo com a faixa etária. Acerca da meningite na

infância, julgue os itens que se seguem. 

�� Em crianças entre 3 meses e 5 anos de vida, o agente

etiológico mais freqüente nos dias atuais é o Haemophilus

influenzae B.

�� Abaulamento de fontanela e convulsões são sintomas

precoces e presentes em 60% dos casos de meningite no

período neonatal.

�� Se uma criança com sinais e sintomas de meningite há 6

horas apresentou exame citobioquímico do líquor normal e

o bacterioscópico negativo, estará excluído o diagnóstico de

meningite bacteriana.

�� Em casos compatíveis com meningite bacteriana, o

tratamento antibiótico inicial se faz com ampicilina e um

aminoglicosídeo.

�� Caso uma criança em idade pré-escolar que passe oito horas

diárias em uma creche tenha o diagnóstico de meningite por

meningococo, apenas os indivíduos que estiveram por mais

de 20 horas em contato com o caso-índice na última semana

deve receber quimioprofilaxia com rifampicina.

Um recém-nascido apresentou quadro de abdome agudo

obstrutivo, com a radiografia do abdome mostrando distensão de

alças de intestino delgado. À cirurgia, diagnosticou-se como

causa da obstrução um íleo meconial. O médico assistente

imediatamente estabeleceu como causa básica a mucoviscidose

ou fibrose cística do pâncreas.

Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens

subseqüentes.

�� A doença de base deve-se a uma mutação num gene

localizado no braço longo do cromossomo 7, que codifica

um polipeptídio regulador da condutância transmembrana.

�� Um único teste do suor, com dosagem de cloro acima de

40 mEq/L, confirma o diagnóstico de mucoviscidose. 

�� A ocorrência de íleo meconial sugere insuficiência

pancreática, e, nesse caso, o tratamento indicado para a

criança deve ser a terapia de reposição enzimática.

�	 Essa criança tem indicação para receber as vacinas anti-

pneumocócica heptavalente aos dois, quatro e seis meses de

vida e reforço aos quinze meses de vida, e a vacina anti-

influenza no período que antecede o outono.

	
 A mucoviscidose evolui para cor pulmonale em praticamente

100% dos casos até a vida adulta.

Na prática médica, freqüentemente, o pediatra encontra situações

clínicas relativas ao aparelho cardiovascular que devem ser

resolvidas por ele primeiramente e depois encaminhadas ao

especialista. Acerca dos distúrbios cardiológicos em crianças,

cada um dos próximos itens apresenta um quadro clínico

hipotético, seguido de uma assertiva a ser julgada.

	� Um pediatra auscultou um sopro contínuo em foco aórtico

acessório, com B2 hiperfonética, sem outras manifestações

ou sinais, em um recém-nascido de termo, adequado para a

idade, nascido de parto eutócico, vigoroso, aparentemente

bem, que apresentou no primeiro exame físico, com 1 hora

de vida, o precórdio calmo e o íctus situado no quarto espaço

intercostal, na linha hemiclavicular. 

Nessa situação, o pediatra deve chegar ao diagnóstico clínico

de canal arterial patente, e a criança deve ser apenas

observada clinicamente.
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	� Durante consulta de rotina de um paciente em idade escolar

e saudável, o pediatra auscultou um sopro sistólico 1+/6, sem

irradiação, em foco aórtico.

Nessa situação, o pediatra deverá solicitar um

ecocardiograma e encaminhar a criança para o cardiologista-

pediátrico, ainda que a história clínica esteja bem feita e não

haja outros sinais ou manifestações.

	� Um adolescente, aparentemente saudável, apresentou uma

parada cardíaca durante uma competição esportiva.

Nessa situação, o diagnóstico mais provável é o de

miocardiopatia hipertrófica.

	� Um lactente de seis meses, previamente saudável, passou a

apresentar, segundo a mãe, progressiva e rapidamente nos

últimos dois dias, dificuldade para amamentar-se e respirar,

moleza no corpo e aumento das batidas do coração. Um

ecocardiograma bidimensional evidenciou dilatação

importante do ventrículo esquerdo, com déficit contrátil

difuso.

Nessa situação, o diagnóstico etiológico mais provável é de

miocardite provocada por vírus sincicial respiratório.

	� Uma criança com valvulopatia reumática apresenta febre de

39º C, duas hemoculturas positivas para Staphylococcus

aureus e hemorragia conjuntival.

Nessa situação, a criança tem como diagnóstico clínico

endocardite infecciosa provável.

O pediatra é o clínico da criança. Na sua prática, depara-se com

diversas situações clínicas, que devem resultar em hipotéticos

diagnósticos clínicos, propostas de investigação diagnóstica e

administração de terapêuticas. Acerca dessas situações, cada um

dos itens subseqüentes apresenta um quadro clínico hipotético

seguido de uma assertiva a ser julgada.

	� Uma criança do sexo masculino, com 10 anos de idade, foi

levada ao pediatra por sua mãe, apresentando baixa estatura.

Sua altura correspondia à de uma criança de 5 anos, sendo

seu peso proporcional à sua altura. Uma radiografia das

mãos e punhos mostrou uma idade óssea de 6 anos e a idade

mental estava situada na faixa dos nove anos. 

Nessa situação, o diagnóstico mais provável é de nanismo

hipofisário.

	� Uma criança de três meses foi levada ao pediatra porque a

mãe notava que a criança tinha desinteresse ou dificuldade

em sugar ao seio, estava com ganho de peso insuficiente e

dormia muito. Na história pregressa, a mãe relatou icterícia

prolongada e constipação intestinal. Ao exame físico, a

criança apresentava-se hipotônica, letárgica, pálida e com

pele fria, seca e marmórea. No abdome, percebia-se hérnia

umbilical.

Nessa situação, o diagnóstico clínico é de hipotireoidismo

congênito e o caso representa uma emergência médica.

	� Uma pré-escolar com queixa de astenia e emagrecimento tem

a suspeita médica de diabetes melito. Uma glicemia de jejum

teve como resultado 110 mg/dL. O médico, então, solicitou

o teste de tolerância oral à glicose, cujo resultado foi

150 mg/dL. 

Nessa situação, segundo a Organização Mundial de Saúde

(OMS), o diagnóstico de diabetes melito é confirmado.

		 Um adolescente deu entrada na emergência de um hospital

com dor abdominal e vômitos há poucas horas. Relatava

fraqueza, polidipsia e poliúria há alguns dias. No exame,

estava com desidratação leve e discreta taquipnéia. Os

exames complementares de diagnóstico mostraram: glicemia

400 mg/dL; cetonúria de 0,3 g/L; gasometria arterial com pH

de 7,35 e bicarbonato de 18 mEq/L. 

Nessa situação, está caracterizado o quadro de cetoacidose

diabética.

�

 Um lactente masculino, saudável, com três semanas de vida,

passou a vomitar após cada mamada, sem motivação maior.

O exame clínico mostrava mucosas secas, uma avidez por

mamar e um abdome superior com maior motilidade. Os

resultados dos exames complementares mostraram:

radiografia do abdome — distensão gástrica, com

diminuição dos gases no intestino delgado; hemograma

completo — normal; eletrólitos — sódio 138 mEq/L,

potássio 4,5 mEq/L, cloretos 80 mEq/L; — gasometria

arterial — pH 7,5, bicarbonato 25 mEq/L. 

Nessa situação, o diagnóstico é de suboclusão duodenal por

membrana.

�
� Um pediatra recebeu em serviço de pronto atendimento de

nível primário um lactente de 4 meses, pesando 6 kg, com

história de diarréia sem sangue há 2 dias. O lactante

encontrava-se irritado e bebia avidamente, tendo sido

considerado como portador de desidratação, segundo o

Programa de Atenção às Doenças Prevalentes na Infância.

Nessa situação, a criança deve permanecer no serviço

médico e receber de 200 mL a 400 mL de sais de reidratação

oral, por um período de 4 h, quando deverá ser novamente

reavaliada e classificada.

�
� Um recém-nascido do sexo masculino não urinou durante as

primeiras 24 horas de vida. Na história, havia a informação

de ultra-sonografia gestacional mostrando dilatação

pielocalicial com hidronefrose bilateral. 

Nessa situação, no manuseio clínico, a criança deve ser

submetida a sondagem vesical e a exames de imagem (ultra-

sonografia de vias urinárias e uretrocistografia miccional),

obrigatoriamente.

�
� Um pré-escolar com quadro clínico de calazar foi submetido

à punção de medula óssea para o diagnóstico e o resultado

do esfregaço foi negativo para formas amastigotas. 

Nessa situação, o diagnóstico de calazar está descartado.
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Com relação a cetoacidose diabética e infecção por HIV, julgue

os itens seguintes.

�
� Frente a um quadro definido de cetoacidose diabética, uma

proposta terapêutica aceitável será: corrigir a depleção do

espaço extracelular com soro fisiológico em até 6 horas;

corrigir a acidose metabólica grave, quando o base excess

for menor que !18; corrigir a potassemia precocemente,

após diurese abundante, uma vez que o paciente apresenta

hipopotassemia que pode complicar seu quadro clínico;

repor glicose quando a glicemia estiver abaixo de

300 mg/dL, na fase de reposição das perdas; iniciar insulina

regular na dose de 0,1 U/kg/h, até que a glicemia atinja

200 mg/dL e a acidose esteja resolvida, quando deve passar

a ser de 4 h em 4 h, conforme a glicemia.

�
� No manejo da prevenção da transmissão vertical da infecção

pelo HIV, um recém-nascido de termo, de mãe soropositiva,

deve receber zidovudina por via oral, na dose de

1 mg/kg/dose, de 4 h em 4 h, durante 8 semanas, a partir da

8.ª hora de vida.

Um escolar com 7 anos de idade, do sexo masculino, foi

levado a consulta porque sua mãe vinha percebendo há

poucos dias um inchaço na face e que os sapatos não lhe cabiam

mais nos pés. Na revisão dos sinais e sintomas, afirmou que

percebeu diminuição no volume urinário, e que a criança estava

respirando mais rápido e, nas últimas horas, vinha apresentando

dor de cabeça. Referiu, ainda, que, há duas semanas, a criança

apresentou uma dor de garganta com febre que se resolveu

espontaneamente. No exame físico, após pesagem, verificou-se

que tinha aumentado de peso em 3 kg, estava taquipnéica,

taquicárdica, com edema generalizado, e sua pressão arterial era

de 150 mmHg × 100 mmHg. 

Considerando o diagnóstico mais provável de glomerulonefrite

difusa aguda para o quadro clínico acima, julgue os itens que se

seguem.

�
� Trata-se de uma doença de base imunológica, caracterizada

por processo inflamatório supurativo de glomérulos corticais

de ambos os rins, não associada a infecção bacteriana prévia.

�
� Um EAS com hematúria e leucocitúria confirma o

diagnóstico de GNDA.

�
� A fração C3 do complemento sérico se normaliza entre 4 e

8 semanas do início do quadro.

�
	 Na terapêutica dietética, o médico deve restringir a ingesta

hídrica a 20 mL/kg/dia, enquanto houver oligúria e edema

importante. A ingestão de sódio deve-se limitar a 2 g/dia.

��
 O médico deve administrar um anti-hipertensivo, como a

hidralazina, haja vista a presença de hipertensão com

cefaléia.

Acerca da indicação e interpretação dos resultados de exames

complementares de diagnóstico em diversas situações clínicas em

pediatria, julgue os itens a seguir.

��� Ante o quadro de um lactente de 30 dias, nascido de parto

vaginal, com história de conjuntivite e tosse seca, leve

dispnéia e ausência de febre, o resultado mais provável de

uma radiografia do tórax é de infiltrado intersticial ou

retículo nodular bilateral, com hiperinsuflação difusa.

��� Uma pré-escolar de 3 anos de idade, com um nível de

hemoglobina de 11,5 g/dL, segundo a OMS, deve ser

diagnosticada como tendo anemia.

��� Se, durante uma consulta de rotina, o pediatra solicitar uma

série de exames para triagem de anemia, e os resultados

forem os de hemoglobina normal, VCM normal, HCM

normal, RDW normal, ferro sérico diminuído, ferritina sérica

diminuída e capacidade total de ligação do ferro aumentada,

o diagnóstico será de depleção de ferro sem anemia.

��� Em uma criança com suspeita de doença celíaca em que

forem dosados os marcadores sorológicos antigliadina,

anticorpo antiendomísio e anticorpo antitransglutaminase, se

os resultados forem positivos, o diagnóstico de doença

celíaca estará confirmado, dispensando-se a realização de

biópsia intestinal.

��� Se um lactente com macrocefalia e convulsão tem uma

suspeita de neurotoxoplasmose congênita, nesse caso, um

resultado compatível com o diagnóstico, visto em uma

tomografia computadorizada do crânio, serão calcificações

periventriculares, com hidrocefalia. 

��� Um lactente filho de mãe soropositiva para o HIV, em

aleitamento artificial, com carga viral não detectável em duas

amostras, aos 2 e 4 meses de vida, caracteriza uma criança

provavelmente não infectada. 

��� Cultura de urina, obtida por sondagem vesical em

crianças sem controle esfincteriano, com resultados de

1.000 colônias/mL, deve ser considerada como positiva para

infecção do trato urinário.

��� Caso um recém-nascido prematuro, submetido à punção

lombar por suspeita diagnóstica de meningite, tiver como

resultado da análise do liquor cefalorraquidiano: células

20/mm³, 60% polimorfonucleares, glicose 60 mg/dL,

cloretos 99 mEq/L, proteínas 90 mg/dL, nessa situação,

estará confirmado o diagnóstico de meningite bacteriana.

��	 Considere-se que uma criança com febre, mal-estar, letargia,

dores abdominais, diarréia e mialgia há uma semana, e em

cujo exame físico se destaca anemia e hepatoesplenomegalia,

tem como hipótese diagnóstica, entre outras, a febre tifóide.

Nessa situação, o exame mais indicado para confirmar o

diagnóstico é a reação de Widal.

��
 O quadro de uma criança de dois anos, assintomática, com

um teste de PPD igual a 9 mm, pode ser resultado da

vacinação BCG.
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, que vale dez pontos, faça o que se pede, usando os espaços indicados no presente caderno para rascunho. Em

seguida, transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois

não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido.

• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de trinta linhas 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.
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Considerando que os textos acima têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo a respeito do tema a seguir.

��������������	
��	��������������	������������������������

Em seu texto, aborde, sintética e necessariamente, os seguintes tópicos:

< Carta de 1988 como marco jurídico-político da redemocratização brasileira;

< papel do Poder Judiciário em face das demandas da sociedade e dos demais poderes;

< liberdade como fundamento da democracia.
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