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CONHECIMENTOS GERAIS  

 
Português 

 
Atenção:  As questões de números 1 a 20 referem-se ao tex-

to que segue. 
 

Num encontro pela liberdade de opinião 
 

Vimos aqui hoje para defender a liberdade de opinião 

assegurada pela Constituição dos Estados Unidos e também 

em defesa da liberdade de ensino. Por isso mesmo, queremos 

chamar a atenção dos trabalhadores intelectuais para o grande 

perigo que ameaça essa liberdade. 

Como é possível uma coisa dessas? Por que o perigo é 

mais ameaçador que em anos passados? A centralização da 

produção acarretou uma concentração do capital produtivo nas 

mãos de um número relativamente pequeno de cidadãos do 

país. Esse pequeno grupo exerce um domínio esmagador sobre 

as instituições dedicadas à educação de nossa juventude, bem 

como sobre os grandes jornais dos Estados Unidos. Ao mesmo 

tempo, goza de enorme influência sobre o governo. Por si só, 

isso já é suficiente para constituir uma séria ameaça à liberdade 

intelectual da nação. Mas ainda há o fato de que esse processo 

de concentração econômica deu origem a um problema ante-

riormente desconhecido – o desemprego de parte dos que es-

tão aptos a trabalhar. O governo federal está empenhado em 

resolver esse problema, mediante o controle sistemático dos 

processos econômicos – isto é, por uma limitação da chamada 

livre interação das forças econômicas fundamentais da oferta e 

da procura. 

Mas as circunstâncias são mais fortes que o homem. A 

minoria econômica dominante, até hoje autônoma e desobri-

gada de prestar contas a quem quer que seja, colocou-se em 

oposição a essa limitação de sua liberdade de agir, exigida para 

o bem de todo o povo. Para se defender, essa minoria está 

recorrendo a todos os métodos legais conhecidos a seu dispor. 

Não deve nos surpreender, pois, que ela esteja usando sua 

influência preponderante nas escolas e na imprensa para 

impedir que a juventude seja esclarecida sobre esse problema, 

tão vital para o desenvolvimento da vida neste país. 

Não preciso insistir no argumento de que a liberdade de 

ensino e de opinião, nos livros ou na imprensa, é a base do 

desenvolvimento estável e natural de qualquer povo. Possamos 

todos nós, portanto, somar as nossas forças. Vamos manter-

nos intelectualmente em guarda, para que um dia não se diga 

da elite intelectual deste país: timidamente e sem nenhuma 

resistência, eles abriram mão da herança que lhes fora 

transmitida por seus antepassados – uma herança de que não 

foram merecedores. 
 

(Albert Einstein, Escritos da maturidade. Conferência pronun-
ciada em 1936) 

1. Albert Einstein, além de ser o notabilíssimo físico, preocu-
pava-se também, como fica evidente no texto, com a 

 
(A) ameaça que representa a intervenção do poder esta-

tal, seja para o sistema econômico, seja para o siste-
ma de ensino. 

 
(B) concentração do poder econômico, quando este pas-

sa a ter influência sobre o debate e a livre circulação 
de idéias. 

 
(C) situação de alto índice de desemprego, que dese-

quilibra não apenas as regras do mercado como 
também o sistema educacional. 

 
(D) centralização da produção, quando ela passa a su-

bordinar-se a circunstâncias que fomentam debates 
pela imprensa. 

 
(E) influência do poder econômico sobre o governo, 

quando este deseja fazer valer as leis do livre co-
mércio. 

_________________________________________________________ 
 

2. Para se defender, essa minoria está recorrendo a todos os 
métodos legais conhecidos a seu dispor. (3o parágrafo) 

 
Contextualizada a frase acima Einstein está 

 
(A) alertando para a fragilidade de um sistema econômi-

co à mercê de debates e críticas permanentes. 
 
(B) admitindo que a concentração do poder econômico 

põe em risco os parâmetros constitucionais. 
 
(C) reconhecendo o poder institucional de que se vale a 

minoria econômica dominante para impor seus inte-
resses. 

 
(D) recusando a legitimidade dos métodos legais de que 

as minorias se valem para se oporem às leis do mer-
cado. 

 
(E) considerando o direito que têm as minorias de se de-

fenderem dos abusos do poder econômico. 
_________________________________________________________ 
 

3. Considere as seguintes afirmações: 
 
 I. A frase do texto que resume o fato problematizado 

por Einstein é: O governo federal está empenhado 
em resolver esse problema, mediante o controle 
sistemático dos processos econômicos (...). 

 
 II. Na frase as circunstâncias são mais fortes que o 

homem, o termo sublinhado refere-se ao movimen-
to de reação em que se estão empenhando os inte-
lectuais. 

 
 III. No contexto do último parágrafo, a afirmação de 

que eles abriram mão da herança denota a quebra 
de uma tradição histórica de defesa dos ideais de 
liberdade. 

 
Em relação ao texto, está correto o que se afirma em 

 
(A) I, II e III. 
(B) I e II, somente. 
(C) II e III, somente. 
(D) I, somente. 
(E) III, somente. 

_________________________________________________________ 
 

4. A expressão limitação de sua liberdade de agir, no terceiro 
parágrafo, refere-se aos limites em que se deve circunscrever 

 
(A) a intervenção do poder estatal sobre a economia. 
(B) a ação da imprensa e da elite intelectual. 
(C) o sistema jurídico em processo de institucionalização. 
(D) o funcionamento básico das leis do mercado. 
(E) a reação dos trabalhadores intelectuais. 
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5. Representa-se um encadeamento progressivo de fatos na 
seqüência: 

 
(A) centralização da produção  -  concentração do capi-

tal  -  influência preponderante nas escolas e na im-
prensa. 

 
(B) centralização da produção  -  domínio esmagador  -  

concentração do capital. 
 
(C) defesa da liberdade de ensino  -  interação das for-

ças econômicas  -  influência preponderante nas es-
colas. 

 
(D) grande perigo que ameaça a liberdade  -  controle 

sistemático das forças econômicas  -  processo de 
concentração econômica. 

 
(E) defesa da liberdade de ensino  -  desemprego de par-

te dos que estão aptos a trabalhar  -  desenvolvimen-
to da vida no país. 

_________________________________________________________ 
 

6. A centralização da produção acarretou uma concentração 

do capital produtivo nas mãos de um número relativamen-

te pequeno de cidadãos do país. 
 

As expressões sublinhadas podem ser substituídas, 
respectivamente, sem prejuízo para a correção e o sentido 
da frase acima, por: 

 
(A) estribou-se numa - comparavelmente  
(B) incluiu-se em uma - um tanto quanto 
(C) implicou-se numa - mais ou menos 
(D) deveu-se a uma - moderadamente 
(E) originou uma - em certa medida 

_________________________________________________________ 
 

7. Em respeito às normas de concordância, é preciso 
corrigir a seguinte frase: 

 
(A) Podem ser mais fortes do que as circunstâncias hu-

manas o interesse daqueles que estabelecem de 
vez a concentração do poder econômico. 

 
(B) Não se deve insistir nos argumentos que dão como 

essenciais a liberdade de ensino e a de opinião. 
 
(C) Não se resignem a imprensa e o ensino aos limites 

que lhes quer impor o poder econômico de uma mi-
noria. 

 
(D) Caso se desconsidere a herança dos valores que 

nos legaram os antepassados, não se preservará o 
significado de sua resistência moral. 

 
(E) É inútil empenharem-se os governos em disciplinar a 

economia quando os detentores do poder econômi-
co mantêm o controle do poder político. 

_________________________________________________________ 
 

8. Atente para as seguintes frases: 
 
 I. Einstein investe contra os empresários, que promo-

vem e manipulam a alta concentração do poder 
econômico. 

 
 II. Reconheça-se o esforço dos governantes, nessa 

precisa tentativa de resolver tão grave problema. 
 
 III. O grande físico dirige-se aos leitores, que identifica 

como trabalhadores intelectuais e em quem reco-
nhece capacidade de resistência. 

 
A supressão da vírgula alterará o sentido do que está em 

 
(A) I e II, somente. 
(B) III, somente. 
(C) II, somente. 
(D) I e III, somente. 
(E) I, II e III. 

9. Está correto o emprego de ambas as expressões subli-
nhadas na frase: 

 
(A) As pessoas com quem devemos prestar contas são 

aquelas cujos direitos os setores dominantes não 
costumam dar atenção. 

 
(B) Nem sempre conseguem os homens sobrepor-se 

diante de suas circunstâncias ou redimir-se perante 
seus fracassos. 

 
(C) Os direitos em cuja defesa devemos nos empenhar 

são os mesmos pelos quais os acumuladores de 
capital demonstram desprezo. 

 
(D) O alerta de Einstein de que nos mantenhamos em 

guarda é, de fato, um imperativo moral do qual não 
podemos deixar de atender. 

 
(E) Os métodos legais de cujos se valem os detentores 

do poder econômico reforçam a má distribuição de 
renda em que os trabalhadores são vítimas. 

_________________________________________________________ 
 

10. Há uma relação de causalidade entre os seguintes seg-
mentos: 

 
(A) influência preponderante nas escolas – impedir que 

a juventude seja esclarecida. 
 
(B) não se diga da elite intelectual deste país – herança 

de que não foram merecedores. 
 
(C) limitação da chamada livre interação das forças 

econômicas – recorrendo a todos os métodos legais. 
 
(D) defender a liberdade de opinião – também em de-

fesa da liberdade de ensino. 
 
(E) domínio esmagador sobre as instituições – desen-

volvimento estável e natural de qualquer povo. 
_________________________________________________________ 
 

11. Não ...... nos surpreender se a minoria econômica 
dominante ...... de prestar contas a quem mais ...... . 
 
Preenche corretamente as lacunas da frase acima a 
seguinte seqüência de formas verbais: 

 
(A) deveremos - deixou - venha a prejudicar 
(B) devemos - deixa - esteja prejudicando 
(C) deveríamos - deixou - prejudicaria 
(D) deveríamos - deixe - prejudicaria 
(E) devamos - deixasse - prejudicaria 

_________________________________________________________ 
 

12. Esses problemas? O governo federal está empenhado em 
resolver esses problemas, em reconhecer a gravidade 
desses problemas, bem como encarar essa gravidade 
com a coragem que ela está a exigir. 
 
Evitam-se as viciosas repetições do trecho acima subs-
tituindo-se os elementos sublinhados, respectivamente, 
por: 
 
(A) resolvê-los  -  reconhecer a gravidade sua  -  lhe en-

carar 
 
(B) resolvê-los  -  reconhecê-los a gravidade  -  a enca-

rar 
 
(C) resolvê-los  -  reconhecer a gravidade deles  -  en-

cará-la 
 
(D) resolver-lhes  -  reconhecer-lhes a gravidade  -  en-

cará-la 
 
(E) resolver-lhes  -  reconhecer-lhes a gravidade  -  en-

carar-lhe 
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13. Considere as seguintes afirmações: 
 
 I. Einstein defende a liberdade de opinião. 
 
 II. Um pequeno grupo dominante ameaça a liberdade 

de opinião. 
 
 III. Einstein convoca os intelectuais a defenderem essa 

liberdade. 
 

As frases acima articulam-se de modo claro, correto e 
coerente em: 

 
(A) Einstein, que defende a liberdade de opinião, con-

voca os intelectuais a defenderem a mesma, ao jul-
gar ameaçada por um pequeno grupo dominante. 

 
(B) Porquanto ameaçada a liberdade de opinião por um 

pequeno grupo dominante, Einstein defende-a, para 
o que também se convocam os intelectuais. 

 
(C) Tendo em vista que um pequeno grupo dominante 

ameaça a liberdade de opinião, Einstein convoca os 
intelectuais a também defendê-la. 

 
(D) Einstein convoca os intelectuais, em face da ameaça 

de um pequeno grupo dominante, a defenderem sua 
mesma liberdade de opinião. 

 
(E) Defendendo a liberdade de opinião, Einstein também 

convoca os intelectuais, tendo em vista a ameaça de 
um pequeno grupo dominante. 

_________________________________________________________ 
 

14. Admite-se a permanência do elemento sublinhado na fra-
se Esse pequeno grupo (...) goza de enorme influência 
sobre o governo no caso de substituição da forma verbal 
goza pela forma verbal 

 
(A) usufrui. 
(B) atribui-se. 
(C) empenha-se. 
(D) favorece. 
(E) alça-se. 

_________________________________________________________ 
 

15. Possamos todos nós, portanto, somar as nossas forças. 
 
Os mesmos tempos e modos verbais utilizados na frase 
acima representam-se em: 

 
(A) Preocupamo-nos todos, deste modo, em combater 

as injustiças com denodo. 
 
(B) Levantamo-nos todos nós, assim, ao patamar das 

altas aspirações. 
 
(C) Unimo-nos todos, desta forma, envidando nossos 

maiores esforços. 
 
(D) Intentemos todos, pois, fortalecer a nossa luta. 
 
(E) Devemos todos nós, portanto, aglutinar nossas ener-

gias. 
_________________________________________________________ 
 

16. Há ocorrências de incorreção ortográfica na frase: 
 

(A) Quando o poder econômico influi nas decisões go-
vernamentais, acaba por reservar-se privilégios in-
concebíveis. 

 
(B) Mão-de-obra ociosa ou paralizada pode decorrer de 

uma incidiosa e frustrante concentração do poder 
econômico. 

 
(C) Embora tenha sido escrito há tantas décadas, o tex-

to de Einstein mantém-se atualíssimo, dissipando 
assim uma possível alegação de anacronismo. 

 
(D) Os empreendimentos econômicos não podem obli-

terar os aspectos sociais intrínsecos a toda e qual-
quer mobilização de capital. 

 
(E) A arrogância inescrupulosa de alguns capitalistas 

presunçosos impede que haja não apenas distribui-
ção das riquezas, mas acesso às informações. 

17. Transpondo-se para a voz passiva a construção o grande 
perigo que ameaça essa liberdade, a forma verbal re-
sultante será 

 
(A) é ameaçado. 
(B) esteja ameaçando. 
(C) está ameaçando. 
(D) é ameaçada. 
(E) vem sendo ameaçada. 

_________________________________________________________ 
 

18. A frase A minoria econômica dominante (...) colocou-se 
em oposição a essa limitação de sua liberdade de agir 
deve ser entendida como A minoria econômica dominante 

 
(A) mostrou-se contrário a agir livremente. 
 
(B) manifestou-se contrariamente por sua limitada liber-

dade de ação. 
 
(C) opôs-se a essa restrição de sua liberdade de ação. 
 
(D) manteve oposição nesse limiar de sua liberdade de 

ação. 
 
(E) recusou restringir-se à liberdade de agir. 

_________________________________________________________ 
 

19. É preciso corrigir a má estruturação da seguinte frase: 
 

(A) Não esqueçamos que Einstein viveu longo tempo 
nos Estados Unidos – razão pela qual, nesse texto, 
mostra sua preocupação com esse país. 

 
(B) Questões políticas, históricas e culturais sempre preo-

cuparam Albert Einstein, como se pode verificar em 
seu livro Escritos da maturidade. 

 
(C) O segundo parágrafo abre-se com duas perguntas 

retóricas, ou seja, com indagações cujas respostas 
já são conhecidas por quem as formula. 

 
(D) As divinizadas leis do livre mercado podem atuar, 

como denuncia Einstein, em detrimento dos interes-
ses da maioria da população. 

 
(E) Einstein combate, em sua conferência, não apenas 

as restrições à imprensa, já que inclusive a liberdade 
de opinião dos intelectuais. 

_________________________________________________________ 
 

20. No segundo parágrafo, as frases iniciadas pelas expres-
sões Por si só e Mas ainda continuariam a articular-se 
com correção e coerência caso se substituíssem essas 
expressões, respectivamente, por: 

 
(A) Assim sendo - Também por isso  
(B) Neste caso  - Assim também 
(C) Em vista do que - Por outro lado 
(D) Em si mesmo - No entanto, também 
(E) Sendo assim - De outro modo 

_________________________________________________________ 
 

Noções de Direito Administrativo 
 

21. Sendo um dos poderes administrativos, o Poder Disci-
plinar é 

 
(A) a faculdade de que dispõem os Chefes de Executivo 

de explicar uma lei para a sua correta execução, ou 
de expedir decreto autônomo sobre matéria de sua 
competência ainda não disciplinada por lei. 

 
(B) o de que dispõe a Administração para distribuir e 

escalonar as funções dos seus órgãos. 
 
(C) o que permite à Administração Pública apurar infrações 

e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais 
pessoas sujeitas à disciplina administrativa. 

 
(D) exercido pelos Ministérios e Secretarias da Educa-

ção para distribuir as disciplinas do ano letivo. 
 
(E) o que a Administração exerce sobre todas as 

atividades e bens que afetam ou possam afetar a 
coletividade. 
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22. Das condutas abaixo indicadas, NÃO são apontados pela 
doutrina dominante como deveres básicos dos 
administradores públicos: 

 
(A) dever de probidade; dever de prestar contas; dever 

de atender ao público em geral com presteza. 
 
(B) dever de agir; dever de eficiência; dever de cumprir 

horário. 
 
(C) dever de eficiência; dever de probidade; dever de 

identificar a assinatura dos documentos com 
carimbo contendo o nome do servidor. 

 
(D) dever de atender o público em geral com presteza; 

dever de cumprir horário estabelecido para o 
trabalho; dever de probidade. 

 
(E) dever de cumprir horário estabelecido para o 

trabalho; dever de identificar a assinatura dos 
documentos com carimbo contendo nome do 
servidor; dever de atender o público em geral com 
presteza. 

_________________________________________________________ 
 

23. A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
prevista pela inexecução total ou parcial do contrato, 
conforme disposição expressa da Lei de Licitações, é de 
competência exclusiva 

 
(A) de Ministro de Estado, Secretário Estadual ou 

Municipal, conforme o caso. 
 
(B) da Comissão de Licitação. 
 
(C) dos Tribunais de Contas. 
 
(D) do Poder Judiciário. 
 
(E) do Ministério Público. 

_________________________________________________________ 
 

24. Em matéria de responsabilidades do servidor público 
federal, analise: 

 
 I. A responsabilidade penal abrange também as 

contravenções imputadas ao servidor, nessa 
qualidade. 

 
 II. A responsabilidade civil-administrativa resulta tam-

bém de ato comissivo praticado no desempenho do 
cargo ou função . 

 
 III. As sanções civis penais e administrativas não 

poderão cumular-se, mesmo quando dependentes 
entre si. 

 
 IV. A responsabilidade  administrativa do servidor não 

será afastada  no caso de absolvição criminal que 
negue a existência de sua autoria . 

 
Nesses casos, APENAS são corretos : 

 
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e IV. 
(D) I, III e IV. 
(E) II, III e IV. 

_________________________________________________________ 
 

25. De acordo com a Lei no 9.784/99, será devolvido o prazo 
para recurso na hipótese de interposição  

 
(A) após exaurida a esfera administrativa. 
 
(B) fora do prazo. 
 
(C) por pessoa sem legitimidade ativa. 
 
(D) perante órgão incompetente.  
 
(E) após transitada em julgado a decisão administrativa. 

 
Noções de Direito Constitucional  

26. Nas suas relações internacionais, a República Federativa 
do Brasil rege-se, dentre outros, pelo princípio da 

 
(A) dependência nacional e do pluralismo político. 
(B) intervenção e da cidadania. 
(C) autodeterminação dos povos. 
(D) solução bélica dos conflitos e da soberania. 
(E) vedação de asilo político. 

_________________________________________________________ 
 

27. É direito e garantia fundamental do cidadão que está 
sofrendo violência em sua liberdade de locomoção, por 
ilegalidade ou abuso de poder, se valer do 

 
(A) habeas corpus. 
(B) mandado de segurança. 
(C) mandado de injunção. 
(D) habeas data. 
(E) juízo ou tribunal de exceção. 

_________________________________________________________ 
 

28. Dentre outros, é privativo de brasileiro nato o cargo de 
 

(A) Ministro dos Tribunais Superiores. 
(B) Oficial das Forças Armadas. 
(C) Governador de Estado. 
(D) Presidente de Assembléias Legislativas. 
(E) Senador da República. 

_________________________________________________________ 
 

29. Quanto ao Poder Legislativo, considere: 
 
 I. O Senado Federal compõe-se de representantes do 

povo, eleitos, pelo sistema indireto, em cada 
Estado, Território e Distrito Federal.  

 II. Cada Território e o Distrito Federal elegerão dois 
deputados.  

 III. A Câmara dos Deputados compõe-se de 
representantes dos Estados e do Distrito Federal, 
eleitos segundo o princípio majoritário.  

 IV. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três 
Senadores, com mandato de oito anos.  

 V. A representação no Senado Federal de cada 
Estado e do Distrito Federal será renovada de 
quatro em quatro anos, alternadamente, por um e 
dois terços. 

 
Estão corretas APENAS as que se encontram em 

 
(A) I e II. 
(B) IV e V. 
(C) II, III e IV. 
(D) I, III e V. 
(E) I, II e IV. 

_________________________________________________________ 
 

30. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no 
 

(A) máximo, sete juízes nomeados pelo Presidente do 
Congresso Nacional dentre brasileiros natos com 
mais de trinta e menos de sessenta anos de idade.  

(B) mínimo, nove juízes nomeados pelo Presidente do 
Supremo Tribunal Federal dentre brasileiros natos 
com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e 
cinco anos de idade.   

(C) mínimo, cinco juízes nomeados pelo Presidente do 
Superior Tribunal de Justiça dentre brasileiros natos 
ou naturalizados, com mais de trinta e cinco e 
menos de sessenta anos de idade.   

(D) mínimo, sete juízes nomeados pelo Presidente da 
República dentre brasileiros com mais de trinta e 
menos de sessenta e cinco anos de idade.  

(E) máximo, nove juízes nomeados pelo Presidente do 
Conselho Nacional de Justiça dentre brasileiros 
natos com mais de trinta e cinco e menos de setenta 
anos de idade. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31. Entre um teste diagnóstico mais sensível ou mais 

específico, o de maior sensibilidade é desejado quando 
 

(A) o tratamento pode ter efeitos adversos graves. 
 
(B) o falso positivo pode acarretar problema psicológico 

sério para o paciente. 
 
(C) o conhecimento da não-existência da doença tem 

grande valor para a saúde pública. 
 
(D) a doença é séria e não pode passar despercebida. 
 
(E) a doença não tem tratamento. 

_________________________________________________________ 
 

32. Das infecções abaixo, a que só será encontrada num pa-
ciente com AIDS, quando a contagem de CD4 for inferior a 
50 células / mcL, é a 

 
(A) pneumocistose. 
(B) retinite por citomegalovírus. 
(C) neurotoxoplasmose. 
(D) tuberculose miliar. 
(E) criptococose. 

_________________________________________________________ 
 

33. Numa mulher de 35 anos que apresenta poliartralgia febril, 
seguida de tenosinovite com artrite em punhos e pápulas 
em extremidades, o tratamento empírico mais indicado é a 
introdução de 

 
(A) prednisona. 
(B) ceftriaxone. 
(C) indometacina. 
(D) penicilina G. 
(E) methotrexate. 

_________________________________________________________ 
 

34. Num homem de 60 anos que apresenta quadro súbito de 
dificuldade em fechar o olho direito e desvio de rima bucal 
para a esquerda, a principal hipótese diagnóstica e 
conduta terapêutica são, respectivamente: 

 
(A) acidente vascular em tronco cerebral e corticóide. 
(B) acidente vascular em hemisfério cerebral e aspirina. 
(C) acidente vascular em tronco cerebral e heparina. 
(D) paralisia de Bell e tiamina. 
(E) paralisia de Bell e corticóide. 

_________________________________________________________ 
 

35. Num paciente com enfisema pulmonar é freqüente encon-
trarmos 

 
(A) aumento do fluxo expiratório forçado de primeiro 

segundo. 
 
(B) volume residual diminuído. 
 
(C) capacidade pulmonar total aumentada. 
 
(D) aumento da trama vaso-brônquica na radiografia de 

tórax. 
 
(E) expectoração copiosa e purulenta. 

_________________________________________________________ 
 

36. Pressão arterial de 150 × 40 mmHg é encontrada com 
maior probabilidade nos portadores de 

 
(A) insuficiência aórtica. 
(B) estenose aórtica. 
(C) insuficiência mitral. 
(D) estenose mitral. 
(E) insuficiência tricúspide. 

37. Homem de 38 anos apresenta, nos últimos 6 meses,  
3 episódios de cólica nefrética. O exame físico é normal. 
Os exames laboratoriais mostram: calciúria de 24 horas de 
520 mg (normal até 300 mg/24h) e os níveis séricos de 
creatinina, cálcio, fósforo, fosfatase alcalina e ácido úrico 
normais. O médico que o avaliou orientará dieta pobre em 
proteína animal, sal e oxalato, normal na quantidade de 
cálcio, ingestão de 2 a 3 litros de água por dia e deverá 
prescrever 

 
(A) calcitonina. 
(B) alopurinol. 
(C) alendronato. 
(D) hidroclorotiazida. 
(E) bicarbonato de sódio. 

_________________________________________________________ 
 

38. Comparando a retocolite ulcerativa com a doença de 
Crohn evidenciamos que 

 
(A) a tendência à fistulização predomina na doença de 

Crohn. 
 
(B) a presença de granulomas predomina na retocolite 

ulcerativa. 
 
(C) nos fumantes predomina a retocolite ulcerativa. 
 
(D) na doença de Crohn o envolvimento do cólon é 

contínuo. 
 
(E) doença perianal predomina na retocolite ulcerativa. 

_________________________________________________________ 
 

39. Paciente de 15 anos apresenta petéquias disseminadas, he-
moglobina de 13 g / dL, 5.000 leucócitos / mm3 e 35.000 pla-
quetas / mm3. O mielograma é normal e fator antinuclear e 
anti-HIV são não-reagentes. A conduta terapêutica inicial 
deve ser: 

 
(A) transfusão de plaquetas. 
(B) corticóide. 
(C) folato. 
(D) imunoglobulina. 
(E) esplenectomia. 

_________________________________________________________ 
 

40. Paciente etilista que apresenta oftalmoplegia, ataxia e 
confusão mental com distúrbio de memória deve ser tra-
tado com 

 
(A) vitamina B12. 
(B) vitamina B6. 
(C) niacina. 
(D) vitamina B1. 
(E) vitamina E. 

_________________________________________________________ 
 

41. São formas de apresentação clínica de hemocromatose, 
EXCETO 

 
(A) miocardiopatia. 
(B) pneumopatia intersticial. 
(C) cirrose hepática. 
(D) diabetes mellitus. 
(E) hipogonadismo. 

_________________________________________________________ 
 

42. A insulina que apresenta início de ação imediata, pico em 
0,5 a 2 horas e duração de efeito de 4 a 6 horas é a 

 
(A) NPH. 
(B) regular. 
(C) lispro. 
(D) detemir. 
(E) glargina. 
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43. Dentre as inúmeras manifestações cutâneo-mucosas 
presentes em doenças sistêmicas, encontraremos sinal de 
Gottron, morféia, linhas de Pastia e manchas de Koplik, 
respectivamente, em 

 
(A) escarlatina, esclerodermia, dermatomiosite e saram-

po. 
 
(B) esclerodermia, dermatomiosite, sarampo e escarla-

tina. 
 
(C) dermatomiosite, esclerodermia, escarlatina e saram-

po. 
 
(D) sarampo, escarlatina, dermatomiosite e escleroder-

mia. 
 
(E) dermatomiosite, escarlatina, esclerodermia e saram-

po. 
_________________________________________________________ 
 

44. Homem de 55 anos é internado com febre, emagrecimen-
to e adenomegalia cervical. A tomografia de tórax e 
abdome mostra apenas adenomegalia peripancreática. O 
mielograma é normal e a biópsia do gânglio cervical 
mostra a presença de células de Reed-Sternberg. O tipo 
de linfoma e o estadiamento são, respectivamente: 

 
(A) Hodgkin e III - B. 
(B) Hodgkin e II - B. 
(C) Hodgkin e III - A. 
(D) não- Hodgkin e II - A. 
(E) não-Hodgkin e III - B. 

_________________________________________________________ 
 

45. Das situações clínicas abaixo, aquelas que com maior 
probabilidade estarão associadas a osteomielite por 
Staphylococcus epidermidis e Salmonella são, respecti-
vamente, 

 
(A) diabetes mellitus e anemia falciforme. 
(B) AIDS e diabetes mellitus. 
(C) prótese articular e diabetes mellitus. 
(D) anemia falciforme e AIDS. 
(E) prótese articular e anemia falciforme. 

_________________________________________________________ 
 

46. Considere três pacientes com alterações do exame 
psíquico: 

 

Paciente Consciência Atenção 
espontânea Pensamento 

I rebaixada reduzida confuso 
II preservada prejudicada empobrecido 
III preservada aumentada exaltado 

 
Hipomania, delirium e demência são as síndromes 
correspondentes, respectivamente,  aos pacientes 

 
(A) I, II e III. 
(B) II, I e III. 
(C) II, III e I. 
(D) III, I e II. 
(E) III, II e I. 

_________________________________________________________ 
 

47. Mulher de 65 anos, etilista e tabagista é internada por 
fratura de colo de fêmur esquerdo. No terceiro e quarto 
dias de internação passa a apresentar tremores, 
alucinações visuais, confusão mental, sudorese e midríase 
bilateral. A freqüência cardíaca é de 115 bpm e não há 
rigidez nucal nem déficit motor. O hemograma, sódio, 
potássio, creatinina e glicemia são normais. Os principais 
medicamentos que devem ser prescritos são 

 
(A) propranolol e tiamina. 
(B) tiamina e haloperidol. 
(C) tiamina e diazepam. 
(D) propranolol e haloperidol. 
(E) propranolol e diazepam. 

48. São dadas abaixo características de três antidepressivos. 
 
 I. Inibe a recaptação de serotonina e norepinefrina. É 

também indicado no tratamento de enurese, sín-
drome do pânico e transtorno obsessivo- compul-
sivo. 

 
 II. Inibe seletivamente a recaptação de serotonina. É 

também indicado no tratamento de migrânea e fo-
bia social. 

 
 III. Inibe a recaptação de norepinefrina e dopamina. É 

também indicado no tratamento de tabagismo e 
déficit de atenção. 

 
Bupropiona, paroxetina e imipramina são, respectiva-
mente, as drogas 
 
(A) III, II e I. 

(B) III, I e II. 

(C) II, I e III. 

(D) II, III e I. 

(E) I, II e III. 

_________________________________________________________ 
 

49. Paciente é admitido no Pronto-Socorro com história de 

polidipsia e poliúria há uma semana. Encontra-se confuso, 

desidratado, taquipnéico, com pulso de 120 bpm e PA de 

100 × 80 mmHg. Seus exames mostram glicemia de 

400 mg/dL, sódio de 130 mEq/L, potássio de 5,0 mEq/L, 

pH de 7,25, bicarbonato de 12 mEq/L, pCO2 de 30 mmHg 

e cetonúria ++. Nas primeiras horas de tratamento estão 

indicadas as condutas abaixo, EXCETO 
 

(A) cloreto de potássio. 

(B) cloreto de sódio. 

(C) insulina regular. 

(D) soro glicosado. 

(E) bicarbonato de sódio. 
_________________________________________________________ 
 

50. Os pontos fundamentais na avaliação primária da 
ressuscitação cardio-pulmonar-cerebral são: 

 
 I. desfibrilar se houver fibrilação ou taquicardia 

ventricular sem pulso. 
 
 II. realizar ventilação com pressão positiva. 
 
 III. fazer compressões torácicas. 
 
 IV. abrir vias aéreas. 
 

As condutas acima devem ser realizadas na seguinte 
seqüência: 
 
(A) I, III, IV e II. 

(B) III, I, IV e II. 

(C) III, IV, I e II. 

(D) IV, II, III e I. 

(E) IV, III, II e I. 
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51. O infarto do miocárdio decorrente de obstrução da artéria 
coronária direita mostra no ECG elevação do segmento 
ST nas derivações 

 
(A) II, III e aV F  
(B) I e aVL  
(C) V 1 e V 2  
(D) V 3 e V 4  
(E) V 5 e V 6. 

_________________________________________________________ 
 

52. Considere as seguintes recomendações de rastreamento: 
 
 I. adultos jovens com idade igual ou superior a 

18 anos, para hipertensão arterial. 
 
 II. mulheres grávidas na primeira visita de pré-natal, 

para hepatite B. 
 
 III. homens entre 65 e 75 anos para aneurisma de 

aorta abdominal, por ultrassonografia. 
 
 IV. homens com mais de 45 anos e mulheres com mais 

35 anos para dislipidemia. 
 

São corretas as recomendações 
 

(A) I e II.  
(B) III e IV.  
(C) I e III.  
(D) II e IV.  
(E) II e III. 

_________________________________________________________ 
 

53. 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 o rastreamento dessas 

neoplasias. 
_________________________________________________________ 
 

54. Os familiares de um paciente que apresenta meningite em 
cujo liquor são isolados diplococos Gram negativos, 
devem ser convocados para 

 
(A) receber ampicilina por uma semana.  
(B) receber ceftriaxone por 5 dias.  
(C) receber rifampicina por 2 dias.  
(D) ficar em isolamento para observação clínica.  
(E) submeter-se à colheita de liquor. 

_________________________________________________________ 
 

55. O ramo da saúde voltado para as questões que envolvem 
trabalho, saúde e sociedade congrega: 

 
(A) aspectos jurídicos da empresa em relação à saúde 

dos empregados. 
 
(B) médicos interessados na saúde dos diversos profis-

sionais. 
 
(C) diversos profissionais que atuam sobre à saúde de 

seus trabalhadores. 
 
(D) as necessidades médicas vinculadas à justiça. 
 
(E) médicos do trabalho que exercem sua função 

especificamente dentro das empresas. 

56. Um dos benefícios para o trabalhador, inscrito no regime 
geral da Previdência Social, é chamado de auxílio-doença 
acidentário que, quando há necessidade de afastamento 
do trabalho, é concedido a partir do 

 
(A) 1o dia do acidente. 
 
(B) 5o dia do acidente. 
 
(C) 15o dia do acidente. 
 
(D) 16o dia do acidente. 
 
(E) 30o dia do acidente. 

_________________________________________________________ 
 

57. São consideradas doenças do trabalho as que são 
entendidas como: 

 
(A) inerentes a grupos etários. 
 
(B) desencadeadas em função de condições especiais 

em que o trabalho é realizado e que constem do 
anexo II do regulamento da Previdência Social. 

 
(C) degenerativas. 
 
(D) doenças endêmicas adquiridas por segurado habi-

tante da região em que elas se desenvolveram. 
 
(E) que não produzam incapacidade laborativa. 

_________________________________________________________ 
 

58. As perícias médicas surgem em uma área da Medicina 
bem caracterizada. Assinale qual o ramo da Medicina que 
deu origem às perícias. 

 
(A) Clínica Geral. 
 
(B) Medicina do Trabalho. 
 
(C) Medicina Legal. 
 
(D) Medicina Previdenciária. 
 
(E) Medicina Infortunística. 

_________________________________________________________ 
 

59. As lesões por esforços repetitivos são muito comuns entre 
os trabalhadores que executam tarefas repetitivas e 
contínuas, incapacitando-os, muitas vezes para a função. 
O principal sintoma que incapacita os trabalhadores é: 

 
(A) aumento dos líquidos nas sinóvias comprometidas. 
 
(B) processo inflamatório local. 
 
(C) diminuição do movimento. 
 
(D) contraturas musculares. 
 
(E) dor. 

_________________________________________________________ 
 

60. As normas regulamentadoras relativas à segurança e 
medicina do trabalho são de observância obrigatória pelas 
empresas privadas e públicas e de fundamental 
importância para os trabalhadores além de reguladoras da 
saúde dos mesmos. Elas estão fundamentadas 

 
(A) no Manual de doenças relacionadas ao trabalho do 

Ministério da Saúde. 
 
(B) na Consolidação das Leis Trabalhistas, em portaria 

do Ministério do Trabalho. 
 
(C) na Lei Orgânica da Saúde 8080/90. 
 
(D) na Lei da Previdência Social. 
 
(E) nas leis do Sistema Único da Saúde.  
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PROVA DISSERTATIVA DE ESTUDO DE CASO 
 
 
 
Atenção: Analise o caso abaixo e responda as questões de números 1 e 2. 
 
 
 
Trabalhador de almoxarifado de uma indústria do ramo têxtil, admitido há 15 anos vem sofrendo dores nas costas nos últimos 10 anos 

com várias idas ao ambulatório da empresa e dificuldade para deambular e executar as suas funções. Já teve 3 afastamentos para 

tratamento fisioterápico e afastamento do trabalho, sendo um de 7 dias, outro de 10 dias e outro de 30 dias. Aos exames subsidiários 

foi achado uma hérnia cervical e osteófitos torácicos e lombares. O funcionário tem 49 anos, com pequeno sobrepeso, sedentário e já 

exerceu outras funções na empresa como serviços gerais, auxiliar administrativo, ajudante de produção. Entra com pedido de 

aposentadoria por invalidez acidentária.  

 

 

Questão 1 

Discuta o caso do ponto de vista médico pericial. 
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Questão 2 

O trabalhador faz jús à aposentadoria? Justifique 
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