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• Nas questões de 1 a 80, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

• Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que: todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português; o mouse está configurado para pessoas destras; expressões
como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse; teclar corresponde à operação
de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há restrições de
proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões de 1 a 5

O conceito de verdade tem sido abordado e1

compreendido de diferentes formas por diversos pensadores
e por diversas escolas filosóficas. Os filósofos gregos
começaram a buscar a verdade em relação ou oposição à4

falsidade, ilusão, aparência. De acordo com essa concepção,
a verdade estaria inscrita na essência, sendo idêntica à
realidade e acessível apenas ao pensamento, e vedada aos7

sentidos. Assim, um elemento necessário à verdade era a
“visão inteligível”; em outras palavras, o ato de revelar, o
próprio desvelamento.10

Já para os romanos, a verdade era Veritas, a
veracidade. O conceito era sempre aplicado, isto é, remetia
a uma história vivida que pudesse ou não ser comprovada.13

Essa concepção de verdade subordinava-a, portanto, à
possibilidade de uma verificação. A formulação do
problema do “critério de verdade” ocupou os adeptos da16

gnosiologia, aqueles que se dedicavam ao estudo das
relações do pensamento, e de seu enunciado, sua forma de
tradução na comunicação humana com o objeto ou fato real,19

em que se buscava uma relação de correspondência. Para a
lógica, o interesse circunscrevia-se na correção e(ou)
coerência semântica do discurso, da enunciação,22

descartando a reflexão sobre o mundo objetivo.
Para o filósofo Heidegger, as verdades são respostas

que o homem dá ao mundo. Ressalte-se a utilização do25

termo no plural, quando o conceito de verdade perde o
critério do absoluto e(ou) do indivisível. Portanto, não
haveria mais uma verdade filosófica, mas várias verdades.28

Esse sentido mais pluralista também é defendido por
Foucault, para quem o significado de verdade seria o de
expressão de determinada época, cada qual com sua31

verdade e seu discurso.
Iluska Coutinho. O conceito de verdade e sua utilização no jornalismo.

Internet: <www.metodista.br/unesco/gcsb> (com adaptações).

QUESTÃO 1 

Assinale a opção correspondente à frase do texto que representa
a síntese de suas ideias.

A “O conceito de verdade tem sido abordado e
compreendido de diferentes formas por diversos
pensadores e por diversas escolas filosóficas.” (R.1-3)

B “Os filósofos gregos começaram a buscar a verdade em
relação ou oposição à falsidade, ilusão, aparência.” (R.3-5)

C “Assim, um elemento necessário à verdade era a ‘visão
inteligível’; em outras palavras, o ato de revelar, o próprio
desvelamento.” (R.8-10)

D “A formulação do problema do ‘critério de verdade’
ocupou os adeptos da gnosiologia” (R.15-17)

QUESTÃO 2

No texto, um fato ou estado considerado em sua realidade está

expresso pelo verbo sublinhado em

A “a verdade estaria inscrita” (R.6).

B “o interesse circunscrevia-se” (R.21).

C “não haveria mais uma verdade filosófica” (R.27-28).

D “o significado de verdade seria o de expressão” (R.30-31).

QUESTÃO 3

A respeito do texto, julgue os itens seguintes.

I Tanto para os gregos como para os lógicos, a verdade constituía

uma reflexão, acessível aos sentidos, não ilusória sobre o

mundo. 

II Em latim, o conceito de verdade estava associado à experiência

e dependia de verificação. 

III Para filósofos mais modernos, a verdade relaciona homem e

mundo e varia nas diferentes épocas e discursos. 

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.

B Apenas o item III está certo.

C Apenas os itens I e II estão certos.

D Apenas os itens II e III estão certos.

QUESTÃO 4

Assinale a opção correta a respeito do emprego da crase nas
estruturas linguísticas do texto.

A No segundo período do texto (R.3-5), mantêm-se as relações
semânticas, bem como a correção gramatical, ao se inserir à
antes de “ilusão” e antes de “aparência”.

B Tanto o uso da crase em “à realidade” (R.6-7) como da
contração em “ao pensamento” (R.7) justificam-se pelas
relações de regência de “idêntica” (R.6).

C Nas linhas 12 e 13, preservam-se as relações de regência de
“remetia”, bem como a correção gramatical do texto, ao se
inserir um sinal indicativo de crase em “a uma história”.

D A retirada do sinal indicativo de crase em “à  possibilidade”
(R.14-15) provocaria erro gramatical e incoerência nas ideias
do texto, por transformar objeto indireto em objeto direto na
oração.
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QUESTÃO 5

Assinale a opção incorreta a respeito da função textual das
estruturas linguísticas do texto.

A No encadeamento dos argumentos do texto, a expressão
“essa concepção” (R.5) remete à ideia anterior, de “verdade
em relação ou oposição à falsidade, ilusão, aparência”
(R.4-5).

B A expressão “em outras palavras” (R.9) tem a função de
introduzir uma explicação ou um esclarecimento sobre
como o conceito de ‘visão inteligível’ (R.9) deve ser
compreendido.

C O desenvolvimento das ideias do texto mostra que a
expressão “gnosiologia” (R.17) deve ser interpretada como
sinônimo de ‘critério de verdade’ (R.16).

D Na organização da coesão textual, as duas ocorrências do
vocábulo “mais” (R.28 e 29) associam as ideias das orações
em que ocorrem às dos parágrafos anteriores, mas sua
omissão não prejudicaria a correção ou a coerência
textuais.

Texto para as questões de 6 a 8

A ciência moderna teve de lutar com um inimigo1

poderoso: os monopólios de interpretação, fossem eles a
religião, o estado, a família ou o partido. Foi uma luta
travada com enorme êxito e cujos resultados positivos vão4

ser indispensáveis para criar um conhecimento
emancipatório pós-moderno. O fim dos monopólios de
interpretação é um bem absoluto da humanidade.7

No entanto, como a ciência moderna colonizou as
outras formas de racionalidade, destruindo, assim, o
equilíbrio dinâmico entre regulação e emancipação, em10

detrimento desta, o êxito da luta contra os monopólios de
interpretação acabou por dar lugar a um novo inimigo, tão
temível quanto o anterior, e que a ciência moderna não13

podia senão ignorar: a renúncia à interpretação,
paradigmaticamente patente no utopismo automático da
tecnologia e também na ideologia e na prática consumistas.16

Boaventura de Sousa Santos. A crítica da razão

indolente. São Paulo: Cortez, 2007, p. 95 (com adaptações).

QUESTÃO 6

Depreende-se da argumentação do texto que

A a criação de um conhecimento pós-moderno apoia-se na
utopia da ideologia e da prática consumista.

B tanto uma interpretação monopolizada quanto a falta de
interpretação são prejudiciais à humanidade.

C tanto a ciência moderna quanto outras formas de
racionalidade prejudicaram a luta contra os monopólios de
interpretação.

D o fim dos monopólios de interpretação teve como uma de
suas consequências o enfraquecimento da religião, do
Estado, da família e dos partidos.

QUESTÃO 7

Assinale a opção correspondente à proposta de substituição para o

texto que provoca erro ou incoerência textual.

A fosse em lugar de “fossem eles” (R.2)

B seus em lugar de “cujos” (R.4)

C Acabarem os monopólios de interpretação em lugar de

“O fim dos monopólios de interpretação” (R.6-7)

D deixar de em lugar de “senão” (R.14).

QUESTÃO 8

No desenvolvimento das ideias do texto, introduz-se uma ideia de

causa com o uso 

A de “para” (R.5).

B de “como” (R.8).

C de “destruindo” (R.9).

D do sinal de dois-pontos depois de “ignorar” (R.14).

Texto para as questões de 9 a 11

Por muitos anos, pensávamos compreender o que era1

interpretado, o que era uma interpretação; inquietávamo-nos,

eventualmente, a propósito de uma dificuldade em particular,

ocorrida no trabalho de interpretação. Nada mais. Atualmente,4

não temos certeza, já não estamos tão certos. O conflito de

ideologias fez com que indagássemos sobre o que quer dizer

uma interpretação e duvidássemos sobre o que estávamos7

fazendo ou teríamos de fazer.

Em vez desse tratamento que era dado à questão da

interpretação, a Teoria Crítica ou o Criticismo insiste em10

trabalhar com as palavras que estão inscritas em determinada

página.
Célio Garcia. Graças à letra “soft”, a estrutura “hard” dura.

In: Hugo Mari et al. (Org.). Estruturalismo, memória e repercussões.

Belo Horizonte: UFMG/Diadorim, p. 192 (com adaptações).

QUESTÃO 9

Assinale a opção correspondente ao desdobramento para a frase

“Nada mais.” (R.4) que está gramaticalmente correto e coerente para

o desenvolvimento da argumentação do texto.

A Nada mais nos inquietava.

B Nada mais tínhamos para interpretar.

C Nada mais pensávamos compreendermos. 

D Nada mais havia em um trabalho de interpretação.
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QUESTÃO 10

Assinale a opção incorreta a respeito do uso dos sinais de pontuação
no texto.

A Na conexão de ideias, a conjunção e desempenharia a mesma
função da vírgula depois de “interpretado” (R.2) e poderia
substituí-la sem prejudicar a correção do texto.

B A substituição das duas vírgulas que demarcam a explicação “a
propósito de uma dificuldade em particular” (R.3) pelo duplo
travessão preservaria a correção gramatical e a coerência textual.

C Respeita-se a relação entre as ideias do texto e mantém-se sua
correção gramatical com a substituição do ponto depois de
“certos” (R.5) pelo sinal de dois-pontos, fazendo os necessários
ajustes na inicial maiúscula.

D Na linha 9, a inserção de uma vírgula depois de “tratamento”
preservaria a correção do texto, mas deixaria de marcar o caráter
restritivo da oração iniciada por “que era”.

QUESTÃO 11 

Preserva-se a correção gramatical e a coerência das ideias do texto 

A ao se deslocar o pronome átono em “inquietávamo-nos” (R.2)
para antes do verbo, escrevendo nos inquietava.

B ao se inserir que tenha sido antes de “ocorrida” (R.4).
C ao se substituir “fez com que indagássemos” (R.6) por fez-nos

indagarem.
D ao se retirar “que era” (R.9).

QUESTÃO 12

Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
Portaria n.o 443, de 30 de setembro de 2008 – TRE/GO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador-Presidente do Tribunal1

Regional Eleitoral de Goiás, no uso de suas atribuições e

Considerando o disposto no art. 10, parágrafo único, inciso II, da
Lei n.º XXXX, de 19 de setembro de 1998, e no art. 8.º, parágrafo 3.º,4

da Resolução n.º YYYY, de 15 de outubro de 1999, do colendo
Tribunal Superior Eleitoral;
Considerando a necessidade de se promover a padronização dos7

procedimentos relativos à anotação dos órgãos de direção partidária
regionais;
Considerando que as solicitações de anotações feitas pelos partidos10

políticos devem seguir as regras dos estatutos partidários;

RESOLVE:
Art. 1.º Os pedidos dever-se-ão ser requeridos nos exatos termos dos13

partidos.
Art. 2.º Só se dará prosseguimento aos pedidos de prorrogação quando
em conformidade com a lei.16

Para que o trecho de documento acima atenda às normas de redação
de documentos oficiais, é necessário

A que a data da portaria seja retirada da identificação, juntamente
com a vírgula que a precede, escrevendo-se Goiás, 30 de
setembro de 2008 no final do documento, imediatamente antes
da assinatura e da identificação do signatário.

B que se escreva com letras iniciais maiúsculas “parágrafo único”
(R.3), “colendo” (R.5) e “art. 10” (R.3), sendo o último por
extenso; com iniciais minúsculas o segundo termo de
“Desembargador-Presidente” (R.1) e as ocorrências de
“Considerando”, exceto a primeira.

C que se retire o pronome átono de “dever-se-ão” (R.13), grafando-
se deverão.

D que se substitua “dará” (R.15) por darão, para atender às regras
gramaticais da norma de padrão culto.

Texto para as questões de 13 a 15

Censurar, proibir e reprimir são atitudes1

antipáticas, porque geralmente são vistas pela sociedade
como inimigas da liberdade individual, da criatividade e
da verdade. A censura esconde dilemas e armadilhas sutis4

que podem causar mais confusão do que esclarecer os
problemas relacionados a ela, até porque nem todo tipo de
censura representa uma interferência odiosa na vida da7

população. Um exemplo simples de censura socialmente
aceitável — ou até considerada necessária para o bom
andamento da vida social — é a tentativa de proteger10

crianças contra filmes, livros e outras manifestações do
pensamento que possam incitar à violência ou a outras
situações consideradas prejudiciais à formação dos13

jovens.
Por outro lado, existem formas de censura que,

apesar de serem, em princípio, tão odiosas quanto a16

censura política, tornam-se praticamente invisíveis no
interior do corpo social. Elas agem sem que os
responsáveis sequer se deem conta do que estão fazendo.19

É o caso, entre outros, dos preconceitos, que são, por
definição, verdades falsas que, quando se disseminam
dentro de um grupo ou comunidade, tendem a hostilizar22

formas de pensamento e de comportamento que, de
alguma forma, não se conformam àquela “verdade”.

Flávio Dieguez. Ver, ouvir e calar. Discutindo a

língua portuguesa, ano 2, n.º 12, p. 34-6 (com adaptações).

QUESTÃO 13

Julgue se as seguintes estruturas do texto explicitam uma
relação textual de comparação.

I “causar mais confusão do que esclarecer” (R.5)
II “nem todo tipo de censura representa uma interferência”

(R.6-7)
III “até considerada necessária” (R.9)
IV “tão odiosas quanto a censura política” (R.16-17)

Estão certos apenas os itens

A I e III.
B I e IV.
C II e III.
D II e IV.

QUESTÃO 14

Assinale a opção correta a respeito das estruturas linguísticas
do texto.

A A expressão, na voz passiva, “são vistas pela sociedade”
(R.2) corresponde à voz ativa a sociedade vê-nas, que a
pode substituir sem prejudicar a correção e a coerência
do texto. 

B O verbo que se segue ao pronome “que” (R.12) está no
plural porque esse pronome tem como referente “filmes,
livros” (R.11). 

C Nas linhas 12 e 13, os sinais de crase em “à violência” e
“à formação” mostram que se trata de dois termos que
servem de complemento ao verbo “incitar”.

D Na linha 24, justifica-se o sinal indicativo de crase em
“àquela” pela exigência de iniciar o complemento de “se
conformam” com a preposição a.
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QUESTÃO 15

Julgue as seguintes propostas de continuidade para o texto.

I Por isso, a hostilidade às formas de linguagem de grupos
minoritários constitui uma forma de preconceito. 

II Assim, qualquer “verdade” reprimida representa uma armadilha de
preconceitos e censuras.

III Portanto, são verdades falsas porque são invisíveis. 

Há continuidade gramaticalmente correta e argumentativamente
coerente para o texto apenas 

A no item I.
B no item III.
C nos itens I e II. 
D nos itens II e III.

Texto para as questões de 16 a 18

Considere a configuração de um microcomputador do tipo notebook
apresentada a seguir.

Intel Core Duo – 1,6 GHz  e 533 MHz FSB;
2 MB L2 cache;
15,4 WXGA LCD;
120 GB HDD; 
DVD-RW double layer;
1 GB DDR2, 802.11 a/b/g wireless LAN. 

QUESTÃO 16

Com base na configuração apresentada, assinale a opção correta. 

A 1,6 GHz indica que o processador possui capacidade de
armazenamento de dados de 1.600 MB.

B Intel Core Duo indica a existência de memória dupla, o que amplia
a velocidade de processamento das informações. 

C 533 MHz FSB indica a capacidade da memória RAM.
D Intel Core Duo indica que há dois processadores no mesmo chip de

silício.

QUESTÃO 17

Com referência ao microcomputador apresentado, assinale a opção
correta. 

A 2 MB L2 cache indica a capacidade da memória cache, uma
memória estática que tem por finalidade aumentar o desempenho
do processador ao realizar busca antecipada na memória RAM.

B A opção L2 significa que é possível instalar dois sistemas
operacionais, como o Linux e o Windows XP.

C A utilização de dispositivos do tipo pen drive permite ampliar,
ainda que temporariamente, a capacidade da memória ROM do
computador.

D A capacidade do disco rígido, na referida configuração, é de 1 GB.

QUESTÃO 18

Ainda com base na configuração apresentada, assinale a opção correta.

A DVD-RW double layer indica que o notebook possui leitora de
DVD dupla face, mas não permite gravação.

B Com a configuração de hardware apresentada, não seria possível
a instalação do software Linux. Para essa instalação, seria
necessário ampliar a capacidade de memória.

C O notebook com a configuração apresentada permite acesso a redes
sem fio das tecnologias 802.11 a/b/g wireless LAN.

D 15,4 WXGA LCD indica o modelo e o tamanho da placa-mãe da
configuração apresentada.

Figura para as questões de 19 a 22

A figura a seguir mostra uma janela do software Writer,
com um documento em processo de edição.

QUESTÃO 19

Com base na figura apresentada, assinale a opção correta.

A O símbolo , no canto esquerdo do documento em

edição, indica que a imagem mostrada no documento
é um hiperlink. 

B Para mover a imagem mostrada no documento, é
suficiente clicá-la no centro e arrastá-la para a posição
desejada.

C Para alterar as cores da imagem mostrada no

documento,  é suficiente clicar a ferramenta  e,

na janela disponibilizada, escolher as cores. 

D Para alterar a posição da imagem no documento, é
suficiente apontar o cursor para a borda da imagem até
que ele se transforme em uma seta de dupla ponta e
arrastar a imagem para a posição desejada.

QUESTÃO 20

Com relação à figura mostrada, assinale a opção correta.

A Considerando que o documento em edição tenha um
título com a fonte em letras minúsculas, para alterá-lo
para letras maiúsculas é suficiente selecioná-lo; clicar

a opção Alterar Capitalização do menu ; e,
posteriormente, na janela disponibilizada, clicar
Maiúscula. 

B Para criar afastamento à direita da imagem em relação

ao texto é suficiente pressionar a tecla . 

C Ao pressionar a tecla , o texto será excluído. 

D Para formatar o texto com espaçamento duplo, é

suficiente clicar a ferramenta .
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QUESTÃO 21

Com referência à figura apresentada, assinale a opção correta.

A O estilo do texto no documento em edição é padrão. 
B O texto está formatado com fonte Arial e está centralizado.
C A auto verificação ortográfica está ativada. 
D O documento em edição possui duas páginas.

QUESTÃO 22

Considerando que o Microsoft Outlook seja o cliente de e-mail
padrão, assinale a opção correspondente à sequência correta de
procedimentos para o envio do documento em edição como
anexo de um e-mail.

A clicar a opção Envelope do menu , digitar o
endereço eletrônico do destinatário no campo Para, clicar
Enviar

B clicar a ferramenta , digitar o endereço eletrônico do
destinatário no campo Para, clicar Enviar

C clicar a opção Exportar do menu , digitar o
endereço eletrônico do destinatário no campo Para, clicar
Enviar

D clicar a ferramenta , abrir o Microsoft Outlook, digitar
o endereço eletrônico do destinatário no campo Para, clicar
Enviar

Figura para as questões de 23 a 26

A figura a seguir ilustra uma janela do aplicativo Calc, com uma
planilha em processo de edição.

QUESTÃO 23

Com relação à figura apresentada, assinale a opção correta.

A Na situação da janela mostrada, para centralizar o título —
Gastos com Material — na planilha, é suficiente clicar o

botão .
B Para centralizar os conteúdos das células A2, B2, C2 e D2, é

suficiente selecioná-las e clicar a ferramenta .
C Para mesclar as células A1, B1, C1 e D1, é suficiente

selecioná-las e clicar o botão .
D Na situação da janela mostrada, para mesclar e centralizar o

título da planilha — Gastos com Material —, é suficiente

clicar a ferramenta .

QUESTÃO 24

Com base na figura apresentada, assinale a opção correta.

A Para inserir bordas duplas na planilha, a sequência correta de
procedimentos é: selecionar a planilha; clicar a opção Células

do menu ; clicar a guia Borda, selecionar estilo
duplo; clicar OK. 

B Para alterar o tipo de letra da planilha, é suficiente selecioná-

la, clicar a opção Fonte do menu , selecionar o
tipo de fonte desejado, clicar OK. 

C Para autoformatar a planilha, é suficiente selecioná-la, clicar

a ferramenta , na janela disponibilizada, selecionar

o modelo desejado, clicar OK. 
D Para formatar os valores da coluna Valor Unitário como

moeda, é suficiente selecioná-los e clicar o botão .

QUESTÃO 25

Ainda com relação à figura apresentada, assinale a opção correta.

A Para calcular o valor total a ser gasto com a aquisição dos
produtos, é suficiente clicar a célula C7, clicar a ferramenta

 e pressionar a tecla .

B Para calcular o valor Total para o produto Micro, é suficiente
clicar a célula D5, digitar a fórmula =B5+C5 e pressionar a

tecla . 

C Para calcular o valor Total para o produto Mesa é suficiente
clicar a célula D3, digitar a fórmula =B3*C3 e pressionar a

tecla .

D Para calcular o valor Total Geral, é suficiente calcular o
somatório da quantidade na célula B7 e multiplicar pelo
resultado do cálculo do somatório dos valores unitários.

QUESTÃO 26

Considerando o gráfico apresentado na figura, assinale a opção
correta.

A Os valores no eixo horizontal apresentam casas decimais
porque ele foi construído com base na coluna D.

B Para alterar o tamanho do gráfico, é suficiente selecioná-lo,

clicar a opção Tamanho do menu , selecionar,
na janela disponibilizada, o tamanho desejado e clicar OK.

C Para dimensionar o gráfico com tamanho 50% da página, é
s u f i c i e n t e  c l i c á - l o  e  s e l e c i o n a r  5 0  n a

ferramenta .

D O gráfico foi construído com base apenas nos valores das
colunas A e B.
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Figura para as questões 27 e 28

A figura a seguir ilustra uma janela do Internet Explorer 6.0 (IE6), que está em uso para acesso a uma página web.

QUESTÃO 27

Considerando a pesquisa na Internet, realizada, assinale a opção
correta.

A Se a pesquisa fosse realizada com o termo tre-go colocado
entre aspas, então o último dos resultados mostrados na figura
não seria apresentado.

B A pesquisa apresenta o resultado de 30 sítios encontrados com
o tema tre-go.

C A partir da figura, é correto afirmar que a notícia “TRE-GO
cassa dois vereadores de Anápolis”, encontra-se no sítio do
TRE-GO.

D O terceiro resultado mostrado na figura apresenta a tradução
da página oficial do TRE-GO para o idioma inglês.

QUESTÃO 28

Considerando que o Microsoft Outlook seja o cliente padrão,
assinale a opção correspondente à sequência correta de
procedimentos para encaminhar, por e-mail, o resultado da
pesquisa.

A clicar a opção e-mail do menu , digitar, no campo
Para, o endereço eletrônico do destinatário, clicar Enviar

B clicar a ferramenta , selecionar a opção Enviar Página,
digitar, no campo Para, o endereço eletrônico do destinatário,
clicar Enviar

C clicar a ferramenta , selecionar a opção Enviar Página,
digitar, no campo Para, o endereço eletrônico do destinatário,
clicar Enviar

D clicar o menu , selecionar a opção e- mail,
digitar, no campo Para, o endereço eletrônico do destinatário,
clicar Enviar

QUESTÃO 29

Acerca do Internet Explorer e do sistema operacional Linux,

assinale a opção correta.

A Para conectar à Internet um microcomputador que tenha

instalado o sistema operacional Linux, é necessária a

utilização de uma placa de rede específica. 

B A conexão, à Internet, de um microcomputador que possui

o sistema operacional Linux instalado é mais lenta quando

comparada com um que tenha instalado o Windows XP. 

C Se um e-mail for criado a partir de algum aplicativo do

sistema operacional Linux, ele não poderá ser lido por

destinatário que usa o Windows XP. 

D Com o Linux é possível acessar a Internet usando uma rede

sem fio (wireless).

QUESTÃO 30

Assinale a opção correspondente a características do sistema

operacional Linux. 

A multitarefa, multiusuário, open source

B monotarefa, multiusuário, open source

C multitarefa, monousuário, gratuito

D monotarefa, monousuário, gratuito
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Uma gasometria arterial colhida com paciente respirando ar

ambiente durante atendimento médico, mostrou os seguintes

valores: pH = 7,63; PO2 = 92 mmHg; PCO2 = 40 mHg;

HCO3
! = 39,81 MEq/L e excesso de bases (BE) = + 18. Com

relação a esse exame, assinale a opção correta.

A São evidenciadas significativas alterações respiratórias

compensatórias.

B Os achados observados podem ser causados por diarreia,

libação etílica excessiva e ingestão de inibidores da anidrase

carbônica.

C Pacientes com esse tipo de exame podem apresentar cefaleia,

tetania, convulsões e coma.

D A gasometria arterial é compatível com aumento do hiato

aniônico (anion gap).

Texto para as questões de 32 a 35

Um paciente foi atendido no pronto-socorro de um hospital e teve

diagnóstico principal de cetoacidose diabética. 

QUESTÃO 32

Considerando essa emergência endocrinológica, assinale a opção

que apresenta situação com maior risco de óbito.

A paciente com mais de 65 anos de idade

B diabetes melito tipo 2

C obesidade grau 2

D respiração de Kusmaull

QUESTÃO 33

Para o estabelecimento do diagnóstico de cetoacidose diabética,

são considerados os seguintes critérios:

I glicemia capilar entre 124 mg/dL e 200 mg/dL;

II pH do sangue arterial menor ou igual a 7,30;

III presença de corpos cetônicos no sangue;

IV osmolalidade plasmática maior que 320 mOsm/kg de água.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e IV.

C II e III.

D III e IV.

QUESTÃO 34

Com relação aos princípios terapêuticos básicos que devem ser
adotados nesse paciente, assinale a opção correta.

A A hidratação deve ser feita exclusivamente com solução
fisiológica, estando absolutamente contra-indicado o uso de
solução glicosada.

B A insulinoterapia (via intravenosa, nos casos graves ou via
intramuscular ou subcutânea, nos casos leves) deve ser
imediatamente iniciada, exceto se houver grave
hipopotassemia.

C A reposição de bicarbonato deve ser realizada
independentemente do nível da acidemia definido pelo pH do
sangue arterial.

D O potássio não deve ser reposto, mesmo com níveis séricos
muito baixo, pois, por si só, a redução do nível glicêmico
corrije esse distúrbio.

QUESTÃO 35

Levando em conta que esse paciente apresenta alterações
eletrolíticas e que, após o início do tratamento, apresenta nível do
potássio de 3,2 mEq/L, caso o eletrocardiograma seja realizado,
poderão ser observados os seguintes achados:

I ondas T simétricas e apiculadas;
II prolongamento do intervalo QT;
III ondas U proeminentes;
IV infradesnivelamento do segmento ST.

Estão certos apenas os itens

A I e II.
B I e III
C II e IV.
D III e IV.
Texto para as questões 36 e 37

A Instrução Normativa INSS/DC n.º 98, de 5 de dezembro de
2003, é a Norma Técnica sobre Lesões por Esforços Repetitivos
( LER) ou Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho
(DORT).

QUESTÃO 36

É fator de risco das LER o(a)

I carga osteomuscular decorrente de tensão muscular
excessiva.

II grau de adequação do posto de trabalho à zona de atenção e
à visão.

III o frio, as vibrações e as pressões locais sobre tecidos moles
e(ou) trajetos nervosos.

IV a monotonia fisiológica e(ou) psicológica associada às tarefas
de trabalho.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.
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QUESTÃO 37

Tendo em vista a citada Norma Técnica sobre LER/DORT,
assinale a opção correta.

A Conceitualmente, considera-se que há LER/DORT
relacionados com o trabalho quando surgem dor, parestesia,
sensação de peso, fadiga, de surgimento lento e insidioso
geralmente acometendo os membros superiores, mas
podendo manifestar-se nos membros inferiores.

B A síndrome do túnel do carpo — doença  associada ao fato
de se apoiar cotovelo ou antebraço em mesa — é uma lesão
exclusivamente relacionada com LER/DORT.

C Os procedimentos cirúrgicos são considerados recursos
terapêuticos de primeira linha e devem ser instituídos assim
que seja confirmado o diagnóstico de LER/DORT.

D Em casos de LER/DORT, a Comunicação de Acidente de
Trabalho (CAT) somente deve ser emitida quando houver
confirmação do diagnóstico obrigatoriamente associada a
afastamento do trabalho.

QUESTÃO 38

Acerca de documentos médicos, é correto afirmar que

A o uso da informática, até a presente data, com vistas à
elaboração de prontuários médicos ainda não sofreu
normatização pelo Conselho Federal de Medicina, a despeito
de seu uso em algumas instituições de assistência médica.

B o preenchimento da Comunicação de Acidente de Trabalho
(CAT) é atribuição exclusiva de profissional médico,
devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina.

C o médico perito deve, obrigatoriamente, fazer uma exposição
por escrito de motivos e representá-la ao Conselho Regional
de Medicina de sua jurisdição, caso constate qualquer indício
de falsidade no atestado de afastamento do trabalho.

D o médico assistente do paciente pode emitir parecer
conclusivo quanto à capacidade laboral para fins de
aposentadoria (previdenciários), apenas na ausência de perito
médico da previdência.

QUESTÃO 39

Faz parte do prontuário médico

I a identificação do paciente. 
II as hipóteses diagnósticas consideradas. 
III os exames complementares solicitados e respectivos

resultados. 
IV a evolução diária do paciente. 

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.

Texto para as questões de 40 a 42

Durante consulta médica, um jovem de 20 anos de idade
relatou a presença de feridas na região peniana há 2 dias e
informou vida sexual ativa. No exame clínico da região genital,
foram constatadas pápulas eritematosas de cerca de 2 mm
associadas a vesículas agrupadas com líquido citrino e algumas
pequenas ulcerações localizadas na região da glande e prepúcio,
além de adenopatia inguinal dolorosa e bilateral. O diagnóstico
citológico de Tzanck mostrou multinucleação e balonização
celulares em lâmina fixada com álcool 70%.

QUESTÃO 40

O principal diagnóstico médico nesse caso é de

A sífilis primária.
B herpes genital simples.
C donovanose.
D uretrite gonocócica.

QUESTÃO 41

No caso clínico apresentado, o agente etiológico responsável pelo
principal diagnóstico é o(a)

A Calymmatobacterium granulomatis.

B Treponema pallidum. 
C Herpes simplex virus. 
D eisseria gonorrhoeae.

QUESTÃO 42

Tendo em vista a principal hipótese diagnóstica desse caso, o
esquema terapêutico medicamentoso de primeira escolha é 

A valaciclovir 1g, por via oral, a cada 12 horas, por 7 a 10 dias.
B doxiciclina 100 mg, via oral, a cada 12 horas, até a cura

clínica (no mínimo por 3 semanas).
C penicilina benzatina 2,4 milhões UI, via intramuscular, em

dose única.
D ofloxacina 400 mg, por via oral, em dose única.

QUESTÃO 43

Assinale a opção correspondente ao diagnóstico laboratorial de
sífilis secundária.

A identificação dos corpúsculos de Donovan em material de
biópsia, corado por Giemsa

B amostra de sangue evidenciando sorologia com
imunofluorescência com o FTA-Abs positiva

C coloração pelo método de Gram em esfregaços de secreção
da base da úlcera genital mostrando bacilos Gram-negativos
intracelulares, geralmente aparecendo em cadeias paralelas,
acompanhadas de cocos Gram-positivos (fenômeno de
satelitismo)

D amostras de secreção uretral coradas pela técnica de Gram
mostrando diplococos Gram-negativos intracelulares típicos
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QUESTÃO 44

Julgue os itens a seguir, relativos a vedações à atuação como
médico perito.

I Quando tenha vínculos conjugais ou parentesco com alguma
das partes ou seus procuradores.

II Quando tenha mantido ou mantenha qualquer relação de
trabalho (empregado, empregador ou prestador de serviços)
com qualquer das partes ou seus procuradores.

III Quando envolva a avaliação de periciando acompanhado por
médico com o qual o perito tenha relacionamento pessoal.

IV Quando a avaliação envolva seu paciente ou ex-paciente.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.

QUESTÃO 45

São consideradas medidas preventivas todas aquelas adotadas no
sentido de evitar doenças ou suas consequências. Julgue os itens
que apresentam corretamente as associações entre o tipo de
prevenção e as medidas ou ações de saúde.

I prevenção primária —  fluoretação da água
II prevenção secundária — uso de próteses e órteses
III prevenção terciária — treinamento do deficiente físico
IV prevenção primária — autoexame das mamas

Estão certos apenas os itens

A I e II.
B I e III.
C II e IV.
D III e IV.

QUESTÃO 46

O rastreamento (screening) de uma doença representa a
capacidade de diagnosticá-la em sua fase pré-clínica. A detecção
precoce de algumas doenças por meio de exames não-invasivos
correlaciona-se com redução da mortalidade associada a essas
moléstias. Os itens a seguir mostram correlações entre doenças e
os exames de rastreamento usados para detectá-las.

I câncer de pulmão — radiografia de tórax 
II neoplasia de colo uterino — exame citológico da cérvice

uterina 
III câncer de mama em mulheres entre 50 e 69 anos —

mamografia 
IV câncer ovariano — ecografia pélvica e(ou) detecção do

marcador CA-125 

Considerando evidências científicas de presença de correlação
entre a detecção precoce e redução da mortalidade associada,
estão certos apenas os itens

A I e II.
B I e IV.
C II e III.
D III e IV.

QUESTÃO 47

Os trabalhadores podem ficar doentes ou falecer por causas
relacionadas ao trabalho, como consequência da atividade
profissional que exercem ou exerceram ou pelas condições
adversas nas quais seu trabalho é ou foi realizado. As doenças
relacionadas ao trabalho podem ser classificadas. Na classificação
proposta por Schilling, o grupo II é caracterizado pelas moléstias
em que o trabalho é um fator contributivo, mas não necessário.
Assinale a opção que indica a doença que é classificada nesse
grupo.

A intoxicação por chumbo
B silicose
C leucemia mieloblástica aguda associada à exposição ao

benzeno
D varizes dos membros inferiores

QUESTÃO 48

As condições associadas a acidentes de trabalho incluem

I perda da consciência provocada por asfixia, choque elétrico
ou outra causa externa.

II incapacidade para ocupações habituais, por até 15 dias no
máximo.

III fraturas, amputações de tecido ósseo, luxações ou
queimaduras graves.

IV necessidade de tratamento em regime ambulatorial.

Na definição de acidente de trabalho grave, devem estar presentes
apenas os itens

A I e II.
B I e III.
C II e IV.
D III e IV.

QUESTÃO 49

Quando se constata, no Exame Sumário de Urina (EAS), a
presença de hematúria (com eritrócitos dismórficos e cilindros
hemáticos) e proteinúria, o diagnóstico mais provável é de

A cistite aguda. 
B necrose tubular aguda.
C tubulopatia renal.
D glomerulonefrite.

QUESTÃO 50

Uma ação profissional médica malconduzida (quando deveria ter
sido bem feita) caracteriza um erro médico por

A imperícia.
B imprudência.
C omissão de socorro.
D negligência.
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Texto para questões de 51 a 54

Uma mulher de 25 anos de idade procurou atendimento no
pronto-socorro com relato de que, imediatamente após ter sido
picada por uma abelha, apresentou lesões avermelhadas e
intensamente pruriginosas em todo o corpo, tonturas com
escurecimento visual (sem perda da consciência), rouquidão,
dificuldade de deglutir e chiado no peito. O exame clínico
mostrou: paciente ansiosa e torporosa, com disfonia e dificuldade
respiratória moderada, frequência cardíaca de 120 bpm, pressão
arterial de 80 mmHg × 60 mmHg, presença de várias lesões com
edema central e eritema reflexo difusas por todo o corpo, sem
acometimento da derme profunda e das mucosas, presença de
sibilos difusos à ausculta respiratória, ritmo cardíaco regular e
taquicárdico.

QUESTÃO 51

O principal diagnóstico nesse caso é

A angioedema hereditário.

B anafilaxia.

C síndrome do pânico.

D reação vaso-vagal.

QUESTÃO 52

A base fisiopatológica associada ao principal diagnóstico desse
caso clínico envolve imunoglobulinas da classe

A IgA.
B IgE.
C IgG.
D IgM.

QUESTÃO 53

O principal recurso terapêutico medicamentoso que deve ser
imediatamente usado no tratamento dessa paciente é

A adrenalina.
B difenidramina associada a ranetidina.
C metilprednisolona.
D glucagon.

QUESTÃO 54

Com relação às manifestações respiratórias apresentadas pela
paciente em tela, deve-se adotar o seguinte procedimento:

I manutenção da permeabilidade das vias aéreas.
II indicar Beta2 agonista inalatório.
III ministrar montelucaste sódico via oral.
IV aplicar aminofilina intravenosa.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.

QUESTÃO 55

A avaliação do hemograma de um jovem de 18 anos de idade

mostrou: eritrograma — hemoglobina de 9 g/dL, contagem de
eritrócitos de 3,8 milhões/microlitro, volume corpuscular médio

de 130 fentolitros (fL), sem anormalidades no leucograma e no
plaquetograma. É uma etiologia que pode estar envolvida nessa

manifestação laboratorial:

I deficiência de ferro.
II talassemia maior.

III deficiência de vitamina B12.
IV deficiência de ácido fólico.

Com relação à compatibilidade com os achados do hemograma,

estão certos apenas os itens

A I e II.
B I e IV.

C II e III.
D III e IV.

QUESTÃO 56

A morfologia eritrocitária correlaciona-se com diversas

etiologias. Cada item a seguir mostra anormalidades na
morfologia eritrocitária e uma etiologia possivelmente associada.

I esferócitos — anemia hemolítica imune pós-transfusional

II eritrócitos fragmentados — eliptocitose hereditária
III dacriócitos — anemias megaloblásticas

IV acantócitos — esplenectomia

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.
B 2.

C 3.
D 4.

QUESTÃO 57

Com relação ao mieloma múltiplo, assinale a opção correta.

A Frequentemente é expresso clinicamente por linfoadenopatia

cervical indolor.

B Nessa doença, constata-se presença de células de Reed-

Sternberg em exame histopatológico de material de biópsia
de linfonodo.

C É observada queixa de dor em linfoadenopatia cervical após
ingestão de bebidas alcóolicas em pacientes com essa

doença.

D Achado de paraproteína (proteína de Bence Jones, por

exemplo) na eletroforese de proteínas séricas é característico
dessa moléstia.
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QUESTÃO 58

O acidente ofídico representa grave emergência médica. Com

relação ao acidente crotálico, assinale  a opção correta.

A O acidente crotálico ocorre com serpentes como a jararaca.

B As manifestações hemorrágicas graves (gengivorragia,

sangramento em feridas recentes e hematúria microscópica,

por exemplo) decorrem da intensa ação coagulante do veneno

crotálico.

C Ptose palpebral, fáscies miastênica, turvação visual por

dificuldade na acomodação da visão, diplopia e midríase são

sintomas sistêmicos associados a esse tipo de acidente

ofídico.

D As manifestações no local da picada são exuberantes,

podendo-se observar dor e edema intensos, equimose

regional, bolhas, necrose tecidual — que podem evoluir para

síndrome compartimental.

Texto para as questões 59 e 60

Um homem de 32 anos de idade buscou atendimento médico por

ter apresentado subitamente dificuldade de fechamento do olho

direito e desvio da boca para a esquerda. No exame clínico, as

únicas alterações observadas foram: incapacidade de fechar o

olho e de enrugar a fronte à direita, desvio da rima bucal para a

esquerda e incapacidade de contrair o músculo platisma à direita.

QUESTÃO 59

Com relação a essa situação clínica, é correto afirmar que

A o principal diagnóstico é paralisia facial central.

B há evidências clínicas de envolvimento do córtex motor.

C a causa mais comum dessa neuropatia é a síndrome de

Melkersson Rosenthal.

D muitos especialistas prescrevem corticóide e aciclovir nessa

situação clínica, apesar de insuficientes evidências científicas.

QUESTÃO 60

Quanto aos aspectos terapêuticos envolvidos nessa situação

clínica, assinale a opção correta.

A A prevenção de lesões oculares é feita com gotas oculares

lubrificantes durante o dia e pomada ocular com oclusão

palpebral à noite.

B O uso parenteral de vitamina B12 associa-se à menor

incidência de sequelas, conforme demonstram evidências

científicas atuais.

C A descompressão cirúrgica do nervo envolvido no ponto de

maior estrangulamento deve ser realizada em todos os

pacientes de forma precoce.

D A estimulação elétrica precoce da musculatura facial aumenta

os casos de recuperação completa e reduz a incidência de

sequelas.

Texto para as questões de 61 a 63

Uma mulher de 21 anos de idade relatou durante consulta médica
que há 2 semanas vem acordando pela manhã com edema mole,

frio e indolor em membros inferiores e edema palpebral bilateral.
Ao exame clínico, não foram verificadas alterações, à exceção do

edema em membros inferiores. O EAS mostrou proteinúria +3,
cilindros hialinos. Na bioquímica do sangue, observaram-se:

albumina sérica de 2,0 g/dL e hipercolesterolemia, uréia e
creatinina dentro da normalidade; proteinúria de

24 horas = 3,6 g/dia; gasometria arterial sem anormalidades.

QUESTÃO 61

Com base nas informações apresentadas, é correto sugerir o
diagnóstico de síndrome

A nefrítica.

B nefrótica.
C de insuficiência.

D de tubolopatia renal.

QUESTÃO 62

As manifestações clínico-laboratoriais apresentadas permitem
afirmar que a lesão no sistema renal ocorre no

A túbulo contornado distal.

B aparelho justaglomerular.

C sistema pielocalicial.

D glomérulo.

QUESTÃO 63

O exame laboratorial mais útil no planejamento do manejo
terapêutico nessa situação é a

A realização de pielografia intravenosa.

B realização de ultrassonografia renal.

C estimativa da taxa de filtração glomerular pela depuração da

creatinina endógena.

D avaliação anatomopatológica de material obtido em biópsia

renal.

QUESTÃO 64

Acerca da glomerulonefrite pós-infecciosa, assinale a opção
correta.

A Geralmente, manifesta-se por edema, hematúria, hipertensão

arterial e redução nos níveis de complemento sérico.

B É causada exclusivamente pelas cepas nefritogênicas de

estreptococos beta-hemolíticos do grupo A de Lancefield.

C A maioria dos casos evolui para insuficiência renal crônica.

D Apresenta rápida remissão das manifestações após o uso de
ciclofosfamida.
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QUESTÃO 65

Com relação à teníase, julgue os itens a seguir.

I Pode manifestar-se com dores abdominais, náuseas,

debilidade, perda de peso, flatulência, diarréia ou

constipação.

II Tem como agentes etiológicos a Taenia solium, a Taenia

saginata e o Trichuris trichiura.

III É adquirida quando da ingestão de carne de boi ou de porco

malcozida, que contém as larvas do parasito.

IV A medicação de primeira escolha para o tratamento dessa

parasitose é a ivermectina em dose única.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III.

C II e IV.

D III e IV.

QUESTÃO 66

Julgue os itens abaixo, acerca da úlcera péptica.

I A infecção por Helicobacter pylori e o uso de

antiinflamatórios não-esteroidais são etiologias frequentes.

II A confirmação diagnóstica é feita por meio de endoscopia

digestiva alta.

III A erradicação do microrganismo associado a essa doença é

feita de forma mais eficaz pelo uso de penicilina V, por via

oral, durante 30 dias.

IV Na síndrome de Zollinger-Ellison, a úlcera péptica tem

evolução tormentosa e associa-se à hipersecreção de ácido

pelo estômago e a tumor pancreático de células não-

pertencentes à linhagem beta das ilhotas pancreáticas.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.

B 2.

C 3.

D 4.

QUESTÃO 67

Assinale a opção que apresenta corretamente a manifestação

cardiovascular (extra-articular) associada à espondilite

anquilosante.

A insuficiência aórtica

B hipertensão arterial pulmonar

C síndrome do QT longo

D endocardite de Libman-Sacks

QUESTÃO 68

Pacientes com diagnóstico de pneumonia comunitária grave
devem ser encaminhados para admissão em unidade de terapia
intensiva. Os critérios para definir pneumonia grave incluem

I necessidade de ventilação mecânica.
II relação pressão parcial de oxigênio no sangue arterial e

fração inspiratória de oxigênio (PO2/FIO2) maior que 250.
III choque séptico.
IV envolvimento de 1 lobo pulmonar.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III.

C II e IV.

D III e IV.

Texto para as questões 69 e 70

Uma mulher de 29 anos de idade buscou atendimento
médico devido à falta de ar progressiva, que se acentuou na
última semana. Nos últimos três dias, só conseguiu conciliar o
sono quando usou várias almofadas e ficou quase sentada na
cama e também estava com dificuldades para realização de
tarefas domésticas diárias. Negou hipertensão arterial, diabete
melito, hábito tabágico e etílico. O exame clínico mostrou
paciente tolerando mal o decúbito dorsal com cabeceira na
posição horizontal, dispnéica, afebril, acianótica, consciente e
orientada. Frequência cardíaca de 102 bpm, pressão arterial de
110 mmHg × 70 mmHg. Verificou-se presença de estertores
inspiratórios em dois terços inferiores de ambos hemitórax,
sibilos raros e esparsos. Pré-córdio calmo, ictus cordis no 4.º
espaço intercostal esquerdo e na linha hemiclavicular esquerda,
presença de pulsação sistólica visível e palpável no 5.º espaço
intercostal esquerdo na borda esternal esquerda baixa, ritmo
cardíaco regular em 2 tempos, desdobramento amplo e variável
da segunda bulha cardíaca em foco pulmonar, estalido de abertura
da mitral, seguido de ruflar diastólico grau 2 e reforço pré-
sistólico em foco mitral, presença de sopro sistólico grau 3 em
foco tricúspide (intensificado com a manobra de Rivero-
Carvalho). Pulsos arteriais palpáveis e simétricos. Abdome livre
e sem visceromegalias. Discreto edema +/+4 em membros
inferiores, mole, frio e com sinal de Godet. O eletrocardiograma
convencional mostrou ritmo sinusal, sobrecarga biatrial e
ventricular direita.

QUESTÃO 69

O principal diagnóstico nesse quadro clínico é

A dupla lesão mitral.

B estenose mitral.

C insuficiência aórtica.

D estenose aórtica.
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QUESTÃO 70

A presença de dispnéia, ortopnéia, estertores e sibilos pulmonares

nessa situação clínica decorre basicamente de 

A distúrbio na função sistólica do ventrículo esquerdo.

B importante regurgitação na valva tricúspide.

C alteração na função diastólica do ventrículo esquerdo.

D anormalidade na função sistólica e na diastólica do

ventrículo esquerdo, com predomínio da primeira.

Texto para questões de 71 a 74

Secretaria registra quarto caso humano de leishmaniose no

DF em 2008

A Secretaria de Saúde confirmou o quarto caso humano de

leishmaniose no Distrito Federal em 2008, todos em Sobradinho.

Com o caso registrado em outubro, o número este ano supera o de

infectados no ano passado, quando três pessoas contraíram a

doença. (...) Em 2006, duas pessoas morreram por causa de

leishmaniose.
Internet:<www.correiobraziliense.com.br> (com adaptações).

QUESTÃO 71

O agente etiológico da leishmaniose visceral é o(a)

A Leishmania viannia braziliensis.

B Leptospira interrogans.

C Toxoplasma gondii.

D Leishmania chagasi.

QUESTÃO 72

Na leishmaniose visceral, são exemplos de reservatórios e

vetores, respectivamente,

A o homem e os mosquitos do gênero Aedes.

B o cão e os insetos flebotomíneos da espécie Lutzomia

longipalpis.

C as aves e os triatomíneos hematófagos, como o Triatoma

infestans.

D o macaco e o mosquito do gênero Haemagogus.

QUESTÃO 73

O diagnóstico laboratorial do calazar é confirmado por meio de

A intradermorreação de Montenegro.

B teste de Mantoux.

C reação de VDRL.

D identificação ou cultura do parasito em material aspirado de

medula óssea.

QUESTÃO 74

O recurso terapêutico medicamentoso de primeira escolha para

tratamento da leishmaniose visceral é o(a)

A antimoniato de N-metil-glucamina.

B benznidazol.

C aciclovir.

D espiramicina.

QUESTÃO 75

As imunodeficiências primárias são doenças raras e determinadas

geneticamente. Assinale a opção correspondente à
imunodeficiência primária mais comum.

A deficiência seletiva de imunoglobulina A

B imunodeficiência variável comum

C agamaglobulinemia ligado ao X

D imunodeficiência com timoma

QUESTÃO 76

Assinale a opção correta acerca do Regimento Interno do
TRE/GO (RITRE/GO).

A O RITRE/GO é redigido e aprovado por ato do seu

presidente.

B O RITRE/GO tem por objeto estabelecer a composição,

competência e funcionamento do TRE/GO e regulamentar
não só os procedimentos jurisdicionais que lhe são atribuídos

constitucionalmente e por meio da legislação eleitoral, como
também os procedimentos administrativos.

C A garantia da inamovibilidade não se aplica aos juízes do
TRE/GO no exercício de suas funções.

D Os motivos geradores de impedimento e suspeição para os
juízes de direito, previstos na legislação processual civil e

penal, não são aplicáveis ao juízes do TRE/GO, pois contra
estes apenas é possível alegar impedimentos e suspeições por

motivo de parcialidade partidária.

QUESTÃO 77

Assinale a opção correta acerca das competências do TRE/GO.

A Compete ao TRE/GO aplicar penas disciplinares de
advertência, suspensão e demissão aos juízes eleitorais.

B Não compete ao Tribunal responder a consultas formuladas
por partidos e candidatos, pois, como órgão do Poder

Judiciário, lhe é proibida a atividade consultiva.

C O princípio da inércia da jurisdição impede o TRE/GO de

fazer representações ao Tribunal Superior Eleitoral.

D É competência do TRE/GO determinar a apuração das urnas

anuladas, por decisão de juntas eleitorais, quando na situação
de provimento de recurso interposto.
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QUESTÃO 78

Acerca do papel do defensor público perante o TRE/GO, assinale
a opção correta.

A Quando o Ministério Publico funcionar em um processo na
qualidade de parte, ao defensor público fica assegurado o
direito de pronunciamento prévio ao do Ministério Público.

B O pronunciamento do defensor público no processo em que
atuar deve ser sempre realizado por escrito, para fins de
registro dos atos praticados. No caso de sustentação oral, o
texto do memorial da sustentação deve ser entregue ao
TRE/GO.

C O defensor público deve exercer a defesa dos interesses dos
juridicamente necessitados perante o TRE/GO, até mesmo
em prol de pessoas jurídicas.

D O defensor público não possui poderes requisitórios  para
fins de instrução dos feitos em que atua.

QUESTÃO 79

Um processo foi protocolado no TRE/GO, sem aparente
dependência com outro feito. O processo foi distribuído nas
48 horas subsequentes e deixou de obedecer à precedência, tendo
em vista pedido de preferência do advogado do partido político
que era parte autora. Após a distribuição, abriu-se vista ao
procurador regional eleitoral. Os autos ficaram com o Ministério
Público Federal (MPF) por dez dias e foram devolvidos sem
parecer. A parte pediu inclusão em pauta e o feito foi levado a
julgamento.
Com referência a esta situação hipotética, assinale a opção
correta.

A A distribuição foi realizada dentro do prazo regimentalmente
previsto.

B Mesmo não tendo apresentado parecer no prazo devido, que
é de 5 dias, o procurador regional eleitoral preserva o direito
de proferir parecer oralmente na assentada do julgamento.

C Nesse caso, não deveria ter sido aberta vista ao procurador
regional eleitoral, pois houve pedido de preferência por parte
do advogado, o que motivou, até a distribuição sem
observância à regra geral de obediência ao critério de
precedência.

D Caso ocorra impedimento do relator, deve ser realizada nova
distribuição, sem compensação posterior.

QUESTÃO 80

Aberta sessão do TRE/GO, foi composta a mesa. Em

seguida, passou-se à leitura, à discussão e à aprovação da ata da

sessão anterior. Um advogado presente na sessão solicitou pedido

de preferência, tendo em vista sua deliberação de realizar

sustentação oral durante o julgamento do processo que

patrocinava. Seu requerimento foi negado pelo Tribunal e a

sessão teve continuidade. Aprovada a ata, foi verificado o número

de juízes presentes e julgados os feitos, obedecendo-se a ordem

estabelecida pelo regimento. Proclamados os resultados, foi

realizada a leitura do expediente e encerrada a sessão. 

Tendo por base o fato hipotético narrado, assinale a opção correta

acerca da ordem de trabalho nas sessões do TRE/GO.

A Houve inversão da ordem dos trabalhos, pois a verificação

do número de juízes presentes deve ser realizada antes da

leitura, da discussão e da aprovação da ata da sessão

anterior.

B A leitura do expediente é o último ato a ser praticado na

sessão, pois configura resumo dos julgamentos realizados.

C A verificação do número de juízes presentes deve ser o

primeiro ato na ordem de trabalho da sessão, precedendo até

mesmo a composição da própria mesa.

D A ordem dos trabalhos do Tribunal não pode ser modificada,

tanto mais por pedido de advogado que pretenda realizar

sustentação oral.
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, que vale dez pontos, faça o que se pede, usando o espaço indicado no presente caderno para rascunho. Em seguida,

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

avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

• Respeite o limite máximo de trinta linhas. Qualquer fragmento de texto além desse limite 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.

A embolia pulmonar (EP) tem incidência estimada em 5 a cada 10.000 pacientes na população geral, sendo que o índice

de  mortalidade dessa doença é cerca de quatro vezes maior quando o tratamento não é instituído. Não se trata de doença que

aparece apenas nos consultórios ou nas salas de emergência, mas, sim, de uma enfermidade que surge como condição primária

ou como complicação, em qualquer área da medicina. A EP é responsável por cerca de 50.000 óbitos por ano e representa a terceira

causa de óbito entre pacientes internados em regime hospitalar.

Acerca desse assunto, redija um texto dissertativo abordando, necessariamente, os seguintes tópicos:

< definição de EP;

< fatores de risco para EP (citar, no mínimo, 10);

< sinais e(ou) sintomas da EP (citar, no mínimo, 5);

< principais exames complementares envolvidos no diagnóstico da EP, com destaque nos mais úteis quando a probabilidade

diagnóstica for intermediária e houver alteração na radiografia de tórax por doença prévia;

< principais medidas farmacológicas usadas no tratamento inicial de um homem adulto com EP submaciça,

hemodinamicamente estável e sem disfunção do ventrículo direito.
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