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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
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As indústrias culturais, e mais especificamente a do 

cinema, criaram uma nova figura, “mágica”, absoluta-

mente moderna: a estrela. Depressa ela desempenhou 

um papel importante no sucesso de massa que o cinema 

alcançou. E isso continua. Mas o sistema, por muito 

tempo restrito apenas à tela grande, estendeu-se 

progressivamente, com o desenvolvimento das indústrias 

culturais, a outros domínios, ligados primeiro aos setores 

do espetáculo, da televisão, do show business. Mas 

alguns sinais já demonstravam que o sistema estava 

prestes a se espalhar e a invadir todos os domínios: 

imagens como as de Gandhi ou Che Guevara, indo de 

fotos a pôsteres, no mundo inteiro, anunciavam a plane-

tarização de um sistema que o capitalismo de hipercon-

sumo hoje vê triunfar. 

O que caracteriza o star-system em uma era hiper-

moderna é, de fato, sua expansão para todos os do-

mínios. Em todo o domínio da cultura, na política, na 

religião, na ciência, na arte, na imprensa, na literatura, na 

filosofia, até na cozinha, tem-se uma economia do 

estrelato, um mercado do nome e do renome. A própria 

literatura consagra escritores no mercado internacional, 

os quais negociam seus direitos por intermédio de 

agentes, segundo o sistema que prevalece nas indústrias 

do espetáculo. Todas as áreas da cultura valem-se de 

paradas de sucesso (hit-parades), dos mais vendidos 

(best-sellers), de prêmios e listas dos mais populares, 

assim como de recordes de venda, de frequência e de 

audiência destes últimos. 

A extensão do star-system não se dá sem uma forma 

de banalização ou mesmo de degradação − da figura pura 

da estrela, trazendo consigo uma imagem de eternidade, 

chega-se à vedete do momento, à figura fugidia da 

celebridade do dia; do ícone único e insubstituível, passa-

se a uma comunidade internacional de pessoas conheci-

das, “celebrizadas”, das quais revistas especializadas di-

vulgam as fotos, contam os segredos, perseguem a in-

timidade. Da glória, própria dos homens ilustres da 

Antiguidade e que era como o horizonte resplandecente 

da grande cultura clássica, passou-se às estrelas − forma 

ainda heroicizada pela sublimação de que eram portado-

ras − , depois, com a rapidez de duas ou três décadas de 

hipermodernidade, às pessoas célebres, às personalida-

des conhecidas, às “pessoas”. Deslocamento progressivo 

que não é mais que o sinal de um novo triunfo da forma-

moda, conseguindo tornar efêmeras e consumíveis as 

próprias estrelas da notoriedade. 
(Adap. de Gilles Lipovetsky e Jean Serroy. Uma cultura de 
celebridades: a universalização do estrelato. In A cultura – 
mundo : resposta a uma sociedade desorientada. Trad: 
Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 
2011, p.81 a 83) 

1. No texto, os autores 
 
(A) tecem elogios às indústrias culturais, assinalando 

como positivo o desempenho delas na constituição 
de sociedades modernas. 

 

(B) advogam o reconhecimento do papel exclusivo do ci-
nema na criação e disseminação da figura da es-
trela. 

 

(C) atribuem às estrelas do cinema a massificação des-
sa arte, em um sistema que permanece unicamen- 
te por força da atuação das atrizes de alta catego-
ria. 

 

(D) condenam a expansão do sistema que equivocada-
mente se constituiu no passado em torno da figura 
da estrela, porque ele tornou obrigatória a figura 
intermediária do agente. 

 

(E) apontam a hipermodernidade como era que adota, de 
modo generalizante, práticas que na modernidade 
mais se associavam às indústrias do espetáculo. 

_________________________________________________________ 
 

2. Os autores referem-se a Gandhi ou Che Guevara com o 
objetivo de 
 
(A) insinuar que, na modernidade, a imagem indepen- 

de do valor que efetivamente um homem represen-
ta. 

 

(B) recriminar, em aparte irrelevante para a argumen-
tação principal, a falta de critério na exposição da 
figura de um líder, que acarreta o uso corriqueiro de 
sua imagem − numa foto ou pôster. 

 

(C) comprovar que o sistema associado à figura da 
estrela estava ligado aos setores do espetáculo, da 
televisão, do show business. 

 

(D) conferir dignidade à indústria cultural, demonstrando 
que essa indústria tem também a função de dar 
visibilidade à imagem de grandes líderes. 

 

(E) demonstrar, por meio de particularização, que antes 
da era hipermoderna já havia sinais de que o star-
system invadiria todos os domínios. 

_________________________________________________________ 
 

3. Mas o sistema, por muito tempo restrito apenas à tela 

grande, estendeu-se progressivamente, com o desenvol-

vimento das indústrias culturais, a outros domínios, liga-

dos primeiro aos setores do espetáculo, da televisão, do 

show business. 

 
 Na frase acima, o segmento destacado equivale a: 

 
(A) por conta de ter ficado muito tempo restrito. 
 

(B) ainda que tenha ficado muito tempo restrito. 
 

(C) em vez de ter ficado muito tempo restrito. 
 

(D) ficando há muito tempo restrito. 
 

(E) conforme tendo ficado muito tempo restrito. 
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4. A extensão do star-system não se dá sem uma forma de 

banalização ou mesmo de degradação − da figura pura da 

estrela, trazendo consigo uma imagem de eternidade, 

chega-se à vedete do momento, à figura fugidia da cele-

bridade do dia; do ícone único e insubstituível, passa-se a 

uma comunidade internacional de pessoas conhecidas, 

“celebrizadas”, das quais revistas especializadas divulgam 

as fotos, contam os segredos, perseguem a intimidade. 

 
Considerado o fragmento acima, em seu contexto, é 
correto afirmar: 
 
(A) A expressão ou mesmo indica que os autores atri-

buem à palavra degradação um sentido de rebai-
xamento mais intenso do que atribuem à palavra 
banalização. 

 
(B) A substituição de não se dá sem uma forma de 

banalização por “procede de um tipo de atitude 
trivial” mantém o sentido original. 

 
(C) A forma trazendo expressa, na frase, sentido de 

condicionalidade, equivalendo a “se trouxer”. 
 
(D) O contexto exige que se compreendam os segmen-

tos da figura pura da estrela e do ícone único e 
insubstituível como expressões de sentidos opostos. 

 
(E) A substituição de das quais por “cujas” mantém a 

correção e o sentido originais.  
_________________________________________________________ 
 

5. Da glória, própria dos homens ilustres da Antiguidade e 

que era como o horizonte resplandecente da grande 

cultura clássica, passou-se às estrelas − forma ainda 

heroicizada pela sublimação de que eram portadoras − , 

depois, com a rapidez de duas ou três décadas de 

hipermodernidade, às pessoas célebres, às personalida-

des conhecidas, às “pessoas”. Deslocamento progressivo 

que não é mais que o sinal de um novo triunfo da forma-

moda, conseguindo tornar efêmeras e consumíveis as 

próprias estrelas da notoriedade. 

 
Levando em conta o acima transcrito, em seu contexto, 
assinale a afirmação correta. 
 
(A) No segmento que se encontra entre vírgulas, imedia-

tamente depois de Da glória, somente uma das 
declarações destina-se a caracterizar “glória”. 

 
(B) É legítimo entender-se do fragmento: as estrelas 

ostentavam, e pelas mesmas razões, a aura de he-
roísmo que representava a glória dos homens ilus-
tres da Antiguidade. 

 
(C) No segmento que descreve a segunda parte do 

processo de deslocamento, introduzida por depois, a 
expressão que está subentendida é Da glória. 

 
(D) As aspas, em “pessoas”, chamam a atenção para o 

particular sentido em que a palavra foi usada: como 
sinônimo das duas expressões imediatamente an-
teriores. 

 
(E) A forma efêmeras e consumíveis obtém sua força 

expressiva pela repetição de uma mesma ideia, re-
petição que se dá sem acréscimo de traço de sen-
tido. 

6. Em certas passagens do primeiro parágrafo, os autores 
referem-se a certas ações pretéritas que consideravam 
contínuas. A forma verbal que demonstra essa atitude é 
 
(A) (linha   2) criaram. 
(B) (linha   5) alcançou. 
(C) (linha   5) continua. 
(D) (linha 13) anunciavam. 
(E) (linha 15) vê triunfar. 

_________________________________________________________ 
 

7. Considere as afirmações que seguem. 
 

 I. A sequência na política, na religião, na ciência, na 
arte, na imprensa, na literatura, na filosofia, até na 
cozinha constitui elenco de profissões que tiveram 
de se associar ao domínio da cultura para atingir a 
economia do estrelato. 

 
 II. Em A própria literatura consagra escritores no mer-

cado internacional, os quais negociam seus direi-
tos por intermédio de agentes, segundo o sistema 
que prevalece nas indústrias do espetáculo, a 
expressão em destaque foi obrigatoriamente em-
pregada para evitar a ambiguidade que ocorreria 
se, em seu lugar, fosse usado o pronome “que”. 

 
 III. Em A própria literatura consagra escritores no mer-

cado internacional, os quais negociam seus direitos 
por intermédio de agentes, segundo o sistema que 
prevalece nas indústrias do espetáculo, o seg-
mento destacado poderia ser substituído por “pre-
valecente”, sem prejuízo do sentido e da correção 
originais. 

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

_________________________________________________________ 
 

8. ...imagens como as de Gandhi ou Che Guevara, indo de 
fotos a pôsteres, no mundo inteiro, anunciavam a pla-
netarização de um sistema que o capitalismo de hiper-
consumo hoje vê triunfar. 
 
Outra redação, clara e correta, para o segmento acima é: 
 
(A) ...no mundo inteiro, Gandhi ou Che Guevara em ima-

gens de fotos ou pôsteres, anunciavam a plane-
tarização do sistema que hoje se vê triunfar segundo 
o capitalismo de hiperconsumo. 

 
(B) ...tanto Gandhi e também Che Guevara, com ima-

gens indo de fotos a pôsteres no mundo inteiro 
anunciavam aquilo que o capitalismo de hipercon-
sumo chama planetarização de um sistema. 

 
(C) ...indo de fotos a pôsteres, no mundo inteiro, ima-

gens tais como a de Gandhi ou Che Guevara anun-
ciavam que havia se planetarizado o sistema que o 
capitalismo de hiperconsumo, hoje, vê triunfar. 

 
(D) ...planetarizou-se o sistema − aquele que o capitalis-

mo de consumo hoje vê o triunfo − o que foi anun-
ciado com as imagens de Gandhi e Che Guevara 
indo pelo mundo com fotos a pôsteres. 

 
(E) ...um sistema que o capitalismo de hiperconsumo 

hoje vê seu triunfo teve anunciado sua planetariza-
ção por Gandhi ou também Che Guevara, com sua 
ida pelo mundo, por fotos e pôsteres. 
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9. Está correta a seguinte frase:  
(A) Ainda que os méritos pela execução do projeto não 

coubessem àquele engenheiro, foram-lhe logo atri-
buídos, mas ele, com humildade, não hesitou em 
recusá-los.  

(B) Parecia haver muitas razões para que seus estudos 
de metereologia não convencesse, mas a mais 
excêntrica era inventar pretextos inverossímeis para 
seus erros.  

(C) Devem fazer mais de seis meses que ele não cons-
troe nenhuma maquete, talvez por estresse; por 
isso, muitos são a favor de que lhe seja concedido 
as férias acumuladas.  

(D) Ele é especialista em vegetais euros-siberianos, mo-
tivo das suas análizes serem feitas em extensa faixa 
da Europa e dele viajar tão à vontade.  

(E) Ao que me disseram, tratam-se de questões total-
mente irrelevante para o pesquisador, mas, mesmo 
assim, jornalistas tentam assessorá-lo na divulgação 
delas. 

_________________________________________________________ 
 

10. A alternativa que apresenta frase correta é:  
(A) − Senhor Ministro, peço sua licença para advertir 

que Vossa Excelência se equivocais no julgamento 
dessa lei tão polêmica.  

(B) Seus companheiros, até os recém-contratados, não 
lhe atribuem nenhum deslize e creem que esse é 
mais um injusto empecilho entre tantos com que ele 
já se defrontou.  

(C) Se eles não satisfazerem todas as exigências, não 
se têm como contratá-los sem enveredar pelo ca-
minho da irregularidade.  

(D) O traumático episódio gerou grande ansiedade, exci-
tação desmedida que lhe fez xingar e investir contra 
a pessoa mais cumpridora com seus deveres.  

(E) Caso ele venha a se opor, será uma compulsão a 
que ninguém deve compartilhar, sob perigo de todos 
os envolvidos se virem em situação de risco na 
empresa. 

_________________________________________________________ 
 

Regimento Interno do Tribunal 
Regional Eleitoral do Amapá 

 
11. Em matéria de distribuição dos processos, os feitos serão 

registrados mediante numeração contínua, em cada uma 
das classes previstas no Regimento Interno, entre outras, 
o Recurso Eleitoral (RE), código 30. Nesse caso, é certo 
que   
(A) o agravo de instrumento não poderá ser autuado  

com a indicação do feito no qual foi interposto, sen-
do facultado seu apensamento a este quando devol-
vido pela Instância superior.  

(B) o registro na respectiva classe processual terá como 
parâmetro a classe eventualmente indicada pela par-
te no recurso, não cabendo sua alteração pela Se-
cretaria Judiciária.  

(C) caberá ao Relator solucionar as dúvidas que surgi-
rem na classificação do feito e o Vice-Presidente do 
Tribunal fará o controle do andamento e das deci-
sões do feito mediante sistema eletrônico.  

(D) os recursos e pedidos incidentes ou acessórios po-
derão ser juntados aos autos principais, mediante 
termo genérico, porém alterando-se a classe e a nu-
meração do feito.  

(E) se o processo for de competência da Corregedoria 
Regional Eleitoral e que deva ser apreciado pelo 
Tribunal será registrado em outra classe processual 
e distribuído pela Secretaria Judiciária ao respectivo 
Relator. 

12. No que se refere aos recursos de decisão do Presidente e 
do Relator, é correto afirmar que 

 
(A) é vedado à parte prejudicada por tais despachos 

requerer que se apresentem os autos em mesa para 
que a decisão seja alterada ou confirmada. 

 
(B) o prazo para a interposição desses recursos será de 

3 (três) dias, contados da publicação ou da intima-
ção do despacho. 

 
(C) esse recurso regimental, por sua natureza, é sempre 

administrativo  e sem quaisquer restrições. 
 
(D) as partes e o Ministério Público disporão de 10 (dez) 

minutos, improrrogáveis, para fins de sustentação oral. 
 
(E) se apresentada a petição, e for confirmado o despa-

cho recorrido, o Relator não poderá tomar parte do 
julgamento na sessão oportuna. 

_________________________________________________________ 
 

13. Com relação às competências, analise: 
 
 I. Convocação à sua presença do Juiz Eleitoral da 

Zona que deva pessoalmente prestar informações 
de interesse para a Justiça Eleitoral, ou indispensá-
veis à solução do caso concreto. 

 
 II. Propor ao Tribunal o arquivamento do processo da 

originária competência deste, se a resposta ou de-
fesa prévia do acusado, nos casos em que for admi-
tida, convencer da improcedência da acusação. 

 
 III. Presidir a Comissão Apuradora do Tribunal. 

 
 IV. Defender a jurisdição do Tribunal. 
 

São atribuições, respectivamente, do  
 

(A) Presidente, Procurador-Regional, Corregedor-Regio-
nal Eleitoral e Relator. 

 
(B) Corregedor-Regional Eleitoral, Procurador-Regional, 

Presidente e Relator. 
 
(C) Corregedor-Regional Eleitoral, Relator, Vice-Presi-

dente e Procurador-Regional. 
 
(D) Presidente, Relator, Vice-Presidente e Revisor. 
 
(E) Relator, Revisor, Presidente e Corregedor-Regional 

Eleitoral. 
_________________________________________________________ 
 

14. No que tange aos recursos em geral é INCORRETO afir-
mar que  

 
(A) os recursos serão distribuídos a um Relator, em 

24 (vinte e quatro) horas, pela ordem rigorosa de 
antiguidade dos respectivos membros, esta última 
exigência, sob pena de nulidade de qualquer ato ou 
decisão do relator ou Tribunal. 

 
(B) os recursos parciais, dentre os quais não se incluem 

os que versarem matéria referente ao registro de 
candidatos, interpostos para o Tribunal, serão julga-
dos à medida que derem entrada na Secretaria. 

 
(C) os recursos administrativos serão interpostos no 

prazo de 10 (dez) dias e processados na forma dos 
recursos eleitorais, funcionando como Relator o Vice 
Presidente, ficando o Presidente sem direito a voto. 

 
(D) o Relator devolverá os autos à Secretaria no prazo 

de 10 (dez) dias para, nas 24 (vinte e quatro) horas 
seguintes, ser encaminhado ao Revisor e após 
incluído na pauta de julgamento. 

 
(E) dos atos, resoluções, ou decisões dos membros do 

Tribunal e dos Juízes ou Juntas Eleitorais, caberá 
recurso para o Tribunal e, sempre que a lei não fixar 
prazo especial, o recurso deverá ser interposto em 
03 (três) dias da publicação do ato, resolução ou de-
cisão. 

Caderno de Prova ’F06’, Tipo 001



 

TREAP-Conhecimentos-Básicos1 5 

15. Dentre as atribuições da Corregedoria Regional Eleitoral, consta a de  
 

(A) conhecer, em grau de recurso, das decisões administrativas da Secretaria e impor aos funcionários desta penas de 
suspensão. 

 
(B) assistir às sessões, de qualquer natureza, do Tribunal, tomando parte nas discussões, assinando suas resoluções e 

acórdãos. 
 
(C) representar ao Tribunal sobre a fiel observância das leis eleitorais e sua aplicação uniforme em toda a Circunscrição. 
 
(D) levar os processos judiciais e administrativos à mesa para julgamento de incidentes por ela ou pelas partes suscitadas. 
 
(E) investigar se há crimes eleitorais a reprimir e se as denúncias já oferecidas têm curso normal. 

 
 

Noções de Informática 
 

16. O mesmo modo de exibição (Listas, Lado a lado, Detalhes, etc) que está sendo apresentado na pasta atual, pode ser aplicado a 
todas as pastas do Windows XP, na janela Meu computador, clicando-se com o mouse em 

 
(A) Tarefas do sistema → Modo de exibição. 
(B) menu Arquivo → Opções de pastas → Modo de exibição. 
(C) menu Ferramentas → Opções de pastas → Modo de exibição.  
(D) menu Ferramentas → Mapear opções de pasta → Modo de exibição. 
(E) Tarefas do sistema → Mapear opções de pasta → Modo de exibição. 

 
 
17. Em relação ao BrOffice.org 3.1, considere: 
 
 I. Em um arquivo aberto no Writer quando o cursor está em qualquer linha de qualquer parágrafo, ao se pressionar a tecla 

Home ele irá se posicionar no início do texto. 
 

 II. Em uma planilha do Calc, se a célula E8, que contém a fórmula =($D$2+SOMA(C3:C7))/$D$1, for copiada para a célula 
F9, através de Ctrl+C e Ctrl+V, a célula F9 conterá a fórmula =($D$2+SOMA(D4:D8))/$D$1. 

 
 III. No Writer as ações das teclas F7, Ctrl+F12 e Ctrl+F4 correspondem, respectivamente, verificar ortografia, inserir tabela e 

fechar documento. 
 

 IV. No Calc a fórmula =SOMA(A1:B2;B4) irá executar a soma de A1, B2 e B4. 
 

Está correto o que se afirma, SOMENTE em 
 

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

 
 
18. No Internet Explorer 8 o internauta pode navegar por: 
 

(A) guias, janelas, guias duplicadas e sessões. 
(B) janelas, guias e guias duplicadas, somente. 
(C) janelas e sessões, somente.  
(D) janelas e janelas duplicadas, somente. 
(E) guias, guias duplicadas e sessões, somente. 

 
 
19. Para se criar uma nova mensagem no Thunderbird 2, basta clicar no ícone da barra de ferramentas Nova MSG, ou clicar no 

menu 
 

(A) Editar → Nova mensagem. 
(B) Arquivo → Novo →Mensagem. 
(C) Mensagem → Editar como nova. 
(D) Exibir → Opções de nova mensagem. 
(E) Ferramentas → Editar → Mensagem. 

 
 
20. Em termos de componentes básicos do computador, é um elemento que, no final das contas, funciona como uma mesa de 

trabalho que a todo o momento tem seu conteúdo alterado e, até mesmo, descartado quando ela não está energizada:  
 

(A) Placa mãe. 
(B) Processador. 
(C) HD. 
(D) Placa de vídeo. 
(E) Memória RAM. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

21. Após 10 dias da aplicação da vacina contra febre amarela 
o percentual de proteção e o tempo de proteção são, 
respectivamente, 
 
(A)   90 a 100% e 10 anos. 
(B)   50 a 75% e 5 anos. 
(C) 100% e por toda vida. 
(D)   80 a 100% e 8 anos. 
(E) 100% e 5 anos. 

_________________________________________________________ 
 

22. Na endocardite infecciosa precoce em prótese valvar o 
agente etiológico mais frequentemente isolado é 
 
(A) Staphylococcus aureus. 
(B) fungo. 
(C) enterococo. 
(D) bacilo gram-negativo. 
(E) estafilococo coagulase negativo. 

_________________________________________________________ 
 

23. Quando iniciados nas primeiras 24 horas até o 16o dia 
após infarto agudo do miocárdio produzem limitação na di-
latação ventricular, aumento da fração de ejeção e melho-
ra na sobrevida. São vantagens do uso pós-IAM de 
 
(A) estatinas. 
(B) betabloqueadores. 
(C) inibidores da ECA. 
(D) espironolactona. 
(E) antagonistas de canais de cálcio. 

_________________________________________________________ 
 

24. São medicações indicadas no tratamento de pacientes 
com infarto agudo do miocárdio evoluindo com edema 
agudo de pulmão, EXCETO 
 
(A) nitroprussiato de sódio. 
(B) metoprolol. 
(C) morfina. 
(D) furosemida. 
(E) nitroglicerina. 

_________________________________________________________ 
 

25. Os antagonistas de canais de cálcio são amplamente utili-
zados como antiarrítmicos, antianginosos e anti-hipertensi-
vos. Exercem também efeitos inotrópicos e cronotrópicos 
negativos no miocárdio, na seguinte ordem de potência: 
 
(A) verapamil > diltiazem > amlodipina. 
(B) verapamil > amlodipina > diltiazem. 
(C) diltiazem > verapamil > amlodipina. 
(D) amlodipina > diltiazem > verapamil. 
(E) diltiazem > amlodipina > verapamil. 

_________________________________________________________ 
 

26. Aumento de CEA pode ocorrer em situações sem relação 
com câncer de cólon, como as abaixo, EXCETO 
 
(A) gastrite. 
(B) úlcera péptica. 
(C) hepatopatia crônica. 
(D) colecistopatia crônica calculosa. 
(E) doença pulmonar obstrutiva crônica. 

_________________________________________________________ 
 

27. Em pacientes com diarreia crônica a presença de anticor-
pos antigliadina e antitransglutaminase tecidual estão as-
sociados à presença de 
 
(A) doença de Crohn. 
(B) pancreatite alcoólica crônica. 
(C) retocolite ulcerativa. 
(D) colite pseudomembranosa. 
(E) doença celíaca. 

28. Na pancreatite aguda espera-se encontrar aumento de 
amilase e de lípase. O aumento concomitante dessas en-
zimas ocorre também em casos de 
 
(A) perfuração de úlcera duodenal e parotidite. 
 
(B) parotidite e insuficiência renal. 
 
(C) obstrução intestinal e perfuração de úlcera duode-

nal. 
 
(D) macroamilasemia e insuficiência renal. 
 
(E) obstrução intestinal e doença tubo-ovariana. 

_________________________________________________________ 
 

29. Infecção por enterovírus B-19 em pacientes imunedepri-
midos pode acarretar, com frequência, intensa 
 
(A) aplasia seletiva de linfócitos.  
(B) destruição periférica de plaquetas.  
(C) coagulação intravascular disseminada.  
(D) anemia hipoproliferativa.  
(E) reação leucemoide. 

_________________________________________________________ 
 

30. As anemias sideroblásticas decorrem basicamente de 
 
(A) sequestro e destruição de hemácias no SRE.  
(B) síntese reduzida de hemoglobina.  
(C) destruição intramedular de hemácias.  
(D) diminuição da absorção intestinal de ferro.  
(E) incapacidade de transporte de ferro para a medula. 

_________________________________________________________ 
 

31. A absorção diminuída do complexo vitamina B12-fator in-
trínseco pode resultar em anemia macrocítica. A porção 
do trato digestório responsável por essa absorção é o 
 
(A) íleo terminal.  
(B) intestino delgado todo.  
(C) antro gástrico.  
(D) duodeno proximal.  
(E) cólon proximal. 

_________________________________________________________ 
 

32. A doença de von Willebrand, o mais comum distúrbio con-
gênito de hemostasia decorre primariamente de 
 
(A) aumento dos níveis de atividade anticoagulante do 

fator VIII. 
 
(B) defeito de adesividade de plaquetas. 
 
(C) deficiência de antitrombina III. 
 
(D) defeito da agregação plaquetária. 
 
(E) deficiência de fator X. 

_________________________________________________________ 
 

33. Em um paciente HIV positivo com sintomas respiratórios o 
diagnóstico de pneumocistose será considerado de baixa 
probabilidade na presença dos achados abaixo, EXCETO 
 
(A) DHL normal. 
 
(B) capacidade de difusão de CO normal. 
 
(C) tomografia de tórax de alta resolução sem infiltrado 

intersticial. 
 
(D) contagem de CD4 acima de 250 células/microL. 
 
(E) ausência de derrame pleural. 
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34. Uma mulher de 69 anos, em uso de metformina e gliben-
clamida, apresenta disúria, hematúria, febre e dor no flan- 
co esquerdo. A urocultura é positiva para Enterococcus 
faecalis e não se dispõe ainda do antiobiograma. São indi-
cados os antibióticos abaixo, EXCETO 
 
(A) penicilina G. 
 
(B) ampicilina + gentamicina. 
 
(C) ceftriaxona. 
 
(D) ampicilina. 
 
(E) vancomicina. 

_________________________________________________________ 
 

35. Após a detecção de uma parada cardiorrespiratória deve-se 
iniciar imediatamente o suporte básico de vida, com compres-
sões torácicas e ventilação assistida na seguinte proporção: 
 
(A) 100 compressões por minuto e 1 ventilação a cada 

15 compressões. 
 
(B) 60 compressões por minuto e 1 ventilação a cada  

10 compressões. 
 
(C) 100 compressões por minuto e 2 ventilações a cada 

30 compressões. 
 
(D) 30 compressões por minuto e 2 ventilações a cada 

30 compressões. 
 
(E) 60 compressões por minuto e 1 ventilação a cada  

30 compressões. 
_________________________________________________________ 
 

36. São diferenças entre síndrome do desconforto respiratório 
agudo (SDRA) primária (pulmonar) e secundária (extrapul-
monar): 
 

 Característica 
SDRA 

primária 
SDRA 

secundária 

(A) histopatologia colapso alveolar edema intersticial 

(B) patogênese 
lesão endotélio 

pulmonar 
lesão epitélio 

alveolar 

(C) mecânica 
queda da com-

placência torácica 
queda da compla-
cência pulmonar 

(D) causa sepse embolia gordurosa

(E) 
resposta a re-
crutamento e 
posição prona 

+++ ++ 

_________________________________________________________ 
 

37. Em um paciente que apresenta o pH do sangue venoso de 
7,57 são prováveis os seguintes achados: 

 
 Potássio 

sérico 
intervalo 

QTc Dado clínico 

(A) diminuído alargado sinal de Chvostek 

(B) aumentado encurtado respiração de Kussmaul 

(C) diminuído encurtado sinal de Chvostek 

(D) aumentado alargado respiração de Kussmaul 

(E) diminuído alargado respiração de Kussmaul 

_________________________________________________________ 
 

38. Potássio sérico de 6,2 mEq/L estará associado com maior 
probabilidade a 
 
(A) hipertireoidismo. 
 
(B) uso de anfotericina B. 
 
(C) hiperaldosteronismo. 
 
(D) uso de beta agonista inalatório. 
 
(E) rabdomiólise. 

39. Considerando-se a microbiologia das rinossinusites bacteri-
anas, as formas crônicas são causadas, principalmente, por 
 
(A) anaeróbios.  
(B) Streptococcus pneumoniae.  
(C) Haemophilus influenzae.  
(D) Moraxella catarrhalis.  
(E) Mycoplasma pneumoniae. 

_________________________________________________________ 
 

40. Otite externa maligna é uma infecção erosiva e necroti-
zante que na maioria dos casos tem as seguintes carac-
terísticas: 
 

 Grupo de risco Etiologia 

(A) S.I.D.A. Criptococcus neoformans 

(B) insuficiência renal crônica Staphylococcus aureus 

(C) linfoma Bacteroides fragilis 

(D) diabetes mellitus  Pseudomonas aeruginosa  

(E) tumor de cabeça e pescoço Klebsiella pneumoniae 
_________________________________________________________ 
 

41. Dos fatores associados a trombose venosa profunda e 
embolia de pulmão, abaixo citados, o de MAIOR risco é 
 
(A) insuficiência cardíaca congestiva.  
(B) restrição ao leito por mais de 48 horas.  
(C) uso de contraceptivo oral.  
(D) síndrome nefrótica.  
(E) diálise crônica. 

_________________________________________________________ 
 

42. São características clínicas do diabetes mellitus (DM) no 
momento do diagnóstico: 

 
 Característica DM tipo 1 DM tipo 2 

(A) enurese noturna ausente presente 

(B) neuropatia periférica frequente rara 

(C) perda de peso ausente presente 

(D) assintomático raro frequente 

(E) polidipsia e poliúria discreta intensa 

_________________________________________________________ 
 

43. Homem de 65 anos apresenta dosagem de TSH superior 
a 60 mcU/mL. Dos dados abaixo, o que tem MENOR 
probabilidade de ser encontrado neste paciente é 
 
(A) frequência cardíaca de 52 bpm. 
 
(B) LDL-colesterol de 185 mg/dL. 
 
(C) hemoglobina glicada de 8,2%. 
 
(D) elevação dos níveis de aldolase e CPK. 
 
(E) eletrocardiograma com complexos de baixa vol-

tagem. 
_________________________________________________________ 
 

44. Mulher de 60 anos apresenta ganho de peso, estrias em 
abdome e axilas, humor depressivo, hipertensão arterial e 
hiperglicemia. Na investigação detecta-se ACTH plasmá-
tico extremamente elevado, que não é suprimido com do-
se alta de dexametasona. Para o planejamento terapêu-
tico, o mais indicado é realizar 
 
(A) investigação sobre uso crônico de corticosteroides. 
(B) ressonância magnética de hipófise. 
(C) tomografia computadorizada de adrenais. 
(D) tomografia computadorizada de tórax. 
(E) dosagem de cortisol urinário livre. 
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45. O fenômeno de Raynaud é encontrado em 95% dos pa-
cientes que apresentam 
 
(A) aftas orais, aftas genitais e eritema nodoso. 
 
(B) eritema malar, poliartrite e anticorpo anti-Sm. 
 
(C) disfagia, rabdomiólise e anticorpo anti-Jo 1. 
 
(D) espessamento de pele, disfagia e anticorpo anti-SCL-70. 
 
(E) sinusite, pneumonite glomerulite e anticorpo anticito-

plasma de neutrófilo. 
_________________________________________________________ 
 

46. Das pacientes abaixo, a que tem maior risco para câncer 
de mama, é a que apresenta história reprodutiva, menarca 
e menopausa caracterizadas como, respectivamente: 
 
(A) multípara, precoce e precoce. 
(B) multípara, tardia e precoce. 
(C) nulípara, tardia e precoce. 
(D) multípara, precoce e tardia. 
(E) nulípara, precoce e tardia. 

_________________________________________________________ 
 

47. Mulher de 57 anos apresenta anasarca associada a pro-
teinúria de 3,8 gramas em 24 horas. A ressonância pélvica 
revelou aumento importante de ovário esquerdo e aumen-
to de 20 vezes no marcador CA-125. A biópsia renal 
mostrará com maior probabilidade o seguinte padrão 
histológico: 
 
(A) nefropatia de lesões mínimas. 
(B) glomerulonefrite membranosa. 
(C) glomeruloesclerose segmentar e focal. 
(D) glomerulonefrite membranoproliferativa. 
(E) glomerulonefrite mesangial. 

_________________________________________________________ 
 

48. São medidas preventivas de insuficiência renal aguda 
associada a procedimentos contrastados, EXCETO 
 
(A) hidratação com cloreto de sódio 0,9%. 
(B) evitar diuréticos. 
(C) uso de contraste de alta osmolaridade. 
(D) utilização de N-acetilcisteína. 
(E) infusão de bicarbonato de sódio. 

_________________________________________________________ 
 

49. No diagnóstico diferencial das síndromes medulares agu-
das não traumáticas, a presença de déficit piramidal e 
sensorial profundo ipsilaterais à lesão e perda sensitiva 
espinotalâmica contralateral à lesão caracterizam a sín-
drome de 
 
(A) Brown-Séquard. 
(B) Claude-Bernard-Horner. 
(C) Wernicke-Korsakoff. 
(D) Guillain-Barré. 
(E) Eaton-Lambert. 

_________________________________________________________ 
 

50. A mais importante causa de mielopatia metabólica no ho-
mem, conhecida como degeneração combinada subaguda 
da medula (acometimento das colunas posteriores e laterais 
principalmente em nível cérvico-torácico), decorre da de-
ficiência de 
 
(A) tocoferol. 
(B) cobalamina. 
(C) folato. 
(D) piridoxina. 
(E) tiamina. 

 
Noções de Direito Eleitoral 

 
51. O Tribunal Superior Eleitoral compõe-se de sete membros. 

Dentre os seus integrantes, 
 
(A) um juiz é escolhido, mediante eleição e pelo voto 

secreto, dentre os membros do Ministério Público. 
 
(B) dois juízes são nomeados pelo Presidente da Repú-

blica dentre os Ministros do Supremo Tribunal Fe-
deral. 

 
(C) dois juízes são escolhidos, mediante eleição e pelo 

voto secreto, dentre os Ministros do Superior Tri-
bunal de Justiça. 

 
(D) um juiz é nomeado pelo Presidente da República 

dentre os juízes do Tribunal Regional Federal com 
sede no Distrito Federal. 

 
(E) um juiz é escolhido, mediante eleição e pelo voto 

secreto, dentre os advogados que dirigem a Ordem 
dos Advogados do Brasil. 

_________________________________________________________ 
 

52. NÃO poderá, de acordo com a legislação constitucional 
vigente, vir a integrar o Tribunal Regional do Estado do 
Amapá 
 
(A) Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do 

Amapá. 
 
(B) membro do Ministério Público do Estado do Amapá. 
 
(C) Juiz de Direito do Estado do Amapá. 
 
(D) Juiz Federal, em condições de ser indicado pelo 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região. 
 
(E) Advogado de notável saber jurídico e idoneidade 

moral militante no Estado do Amapá. 
_________________________________________________________ 
 

53. Compete ao Tribunal Superior Eleitoral 
 
(A) aplicar as penas disciplinares de advertência e de 

suspensão, até 30 dias, aos Juízes Eleitorais. 
 
(B) nomear os Juízes dos Tribunais Regionais Eleitorais. 
 
(C) aumentar, através de Resolução, o número dos 

Juízes de qualquer Tribunal Regional Eleitoral. 
 
(D) conceder aos seus membros licença e férias, assim 

como afastamento do exercício dos cargos efetivos. 
 
(E) enviar lista tríplice ao Presidente da República, para 

escolha e nomeação do Presidente do Tribunal. 
_________________________________________________________ 
 

54. Compete aos Tribunais Regionais Eleitorais 
 
(A) processar e julgar originariamente as impugnações à 

apuração do resultado geral, proclamação dos elei-
tos e expedição de diploma na eleição de Presidente 
e Vice-Presidente da República. 

 
(B) ordenar o registro e a cassação do registro dos 

candidatos aos cargos eletivos municipais. 
 
(C) julgar os conflitos de jurisdição entre Juízes Eleito-

rais de Estados diferentes. 
 
(D) fornecer aos que não votaram por motivo justificado 

e aos não alistados, por dispensados do alistamento, 
um certificado que os isente das sanções legais. 

 
(E) constituir as Juntas Eleitorais e designar a respectiva 

sede e jurisdição. 
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55. A respeito da competência do Tribunal Superior Eleitoral e 
dos Tribunais Regionais Eleitorais, considere: 

 
 I. Compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e 

julgar originariamente os crimes eleitorais e os 
comuns que lhes forem conexos cometidos pelos 
seus próprios Juízes. 

 
 II. Compete aos Tribunais Regionais Eleitorais proces-

sar e julgar originariamente os crimes eleitorais e os 
comuns que lhes forem conexos cometidos pelos 
seus próprios Juízes. 

 
 III. Compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e 

julgar originariamente os crimes eleitorais cometi-
dos pelos Juízes Eleitorais. 

 
Está correto o que se afirma SOMENTE em  

 
(A) I. 
 

(B) I e II. 
 

(C) I e III. 
 

(D) II e III. 
 

(E) III. 
_________________________________________________________ 
 

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos Federais 
 
56. Crisela, servidora pública civil federal efetiva, valeu-se de 

seu cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da 
dignidade da função pública. Neste caso, a demissão 
 
(A) incompatibiliza-a para nova investidura em cargo 

público federal, pelo prazo de 8 anos. 
 

(B) gera a penalidade para Crisela de proibição de re-
tornar ao serviço público federal. 

 

(C) incompatibiliza-a para nova investidura em cargo pú-
blico federal, pelo prazo de 6 anos. 

 

(D) incompatibiliza-a para nova investidura em cargo pú-
blico federal, pelo prazo de 5 anos. 

 

(E) incompatibiliza-a para nova investidura em cargo pú-
blico federal, pelo prazo de 10 anos. 

_________________________________________________________ 
 

57. A Lei no 8.112/90 estabelece que prescreverá em cinco e 
dois anos a ação disciplinar quanto às penalidades, res-
pectivamente, de  
 
(A) demissão e cassação de aposentadoria. 
 

(B) cassação de aposentadoria e suspensão. 
 

(C) suspensão e advertência. 
 

(D) suspensão e cassação de aposentadoria. 
 

(E) demissão e destituição de cargo em comissão. 

58. Considere as seguintes assertivas a respeito do provi-
mento de cargo público: 

 
 I. A nomeação far-se-á em comissão, exceto na con-

dição de interino, para cargos de confiança va-
gos. 

 
 II. O concurso público terá validade de até 2 anos, po-

dendo ser prorrogado uma única vez, por igual 
período. 

 
 III. A posse, em regra, ocorrerá no prazo de no-

venta dias contados da publicação do ato de pro-
vimento. 

 
 IV. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do 

exercício serão registrados no assentamento indi-
vidual do servidor. 

 
De acordo com a Lei no 8.112/90, está correto o que se 
afirma SOMENTE em 
 
(A) II e IV. 

(B) I, II e III. 

(C) II, III e IV. 

(D) I e IV. 

(E) II e III. 

_________________________________________________________ 
 

59. Clotilde, servidora pública civil federal, está aposentada 
por invalidez. Na última perícia realizada para avaliação 
das condições de sua saúde, uma junta médica oficial de-
clarou insubsistentes os motivos de sua aposentadoria 
determinando o retorno de Clotilde à atividade. Neste 
caso, ocorreu 
 
(A) a transferência. 

(B) a readaptação. 

(C) a recondução. 

(D) o aproveitamento. 

(E) a reversão. 

_________________________________________________________ 
 

60. Romilda, é interessada em processo administrativo no âm-
bito da Administração Pública Direta. Neste processo foi 
intimada para comparecer em determinada diligência na 
véspera de sua realização. Neste caso, 
 
(A) a Lei no 9.784/99 foi desrespeitada, tendo em vista 

que a intimação observará a antecedência mínima 
de cinco dias úteis quanto à data de compareci-
mento. 

 
(B) Romilda deverá comparecer em razão da legalidade 

de sua intimação, uma vez que a Lei no 9.784/99 
prevê que esta poderá ocorrer até a véspera da data 
de comparecimento. 

 
(C) a Lei no 9.784/99 foi desrespeitada, tendo em vista 

que a intimação observará a antecedência mínima 
de três dias úteis quanto à data de comparecimento. 

 
(D) a Lei no 9.784/99 foi desrespeitada, tendo em vista 

que a intimação observará a antecedência mínima 
de dez dias úteis quanto à data de comparecimento. 

 
(E) a Lei no 9.784/99 foi desrespeitada, tendo em vista 

que a intimação observará a antecedência mínima 
de quarenta e oito horas à data de comparecimento. 
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