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CONHECIMENTOS BÁSICOS

– Língua Portuguesa

Texto para responder às questões de 01 a 10.

Depois de tantos anos vendo televisão
diariamente, chego a uma conclusão definitiva: é
muito mais divertido e mais prático ver os anúncios.
Enquanto as outras pessoas ficam aflitas tentando
decorar os horários das novelas, das paradas de
sucesso e dos chamados programas humorísticos,
eu não tenho problema: ligo a televisão em qualquer
canal e vejo os anúncios sem preocupação de
horário. Vocês talvez achem que é loucura ver os
mesmos anúncios diversas vezes, mas posso
garantir que os anúncios variam muito mais que as
piadas e as músicas que são servidas todos os dias.
Pelo menos os anúncios são bem bolados, alguns até
inteligentes. A técnica é chatear tanto até ficarem em
nosso subconsciente – se é que alguém consegue ter
subconsciente assistindo televisão.

Os refrigerantes, por exemplo: quase todos
fazem as garrafas dançar na nossa frente e tocam
uma musiquinha que chega a dar sede. Aí a gente
não resiste: vai à geladeira e bebe um copo de água.

Mas bom mesmo é anúncio de sabonete:
aparece cada moça bonita que vou te contar. E com
uma grande vantagem, as moças não falam, só
aparecem, ligam o chuveiro e ficam noivas dentro da
espuma. Por mais que a gente saiba que aquilo é
anúncio de sabonete, fica sempre aquela dúvida se
um dia eles não vão resolver dar o nome daquele
chuveiro ou, quem sabe, o telefone da moça.

Geniais mesmo são as geladeiras que duram
toda a vida. Mas muito mais geniais são os textos
garantindo que cabe tudinho dentro delas, mas acho
que não têm tanta certeza, pois fazem questão de
botar uma moça bem bonita pra mostrar a geladeira –
e a gente tem é vontade de comprar a moça, mesmo
sem o “certificado de garantia”.

[...]
Existe anúncio de todo tipo: tecidos que não

amarrotam, tecidos que dão prêmios, tecidos que dão
desconto, tecidos coloridos que são apresentados
em preto e branco, tecidos brancos que ficam cada
vez mais brancos à medida que vai surgindo um novo
sabão em pó. Mas é o que eles pensam: o branco
deles, lá em casa, todo mundo tá vendo que é cinza.

O mais engraçado são os anúncios de
inseticidas que matam todos os insetos, menos as
moscas do estúdio.

Anuncia-se também muita banha, muito pneu,
muito perfume, muito sapato, muito automóvel, muita
calça, muita bebida e muita pílula pra dor de cabeça.
Parece até que um anúncio depende do outro – é
como se fosse uma novela, com a vantagem de a

O Segredo da Propaganda é
a Propaganda do Segredo

gente sempre saber qual o final de cada anúncio. E
não pensem que sou o único a achar os anúncios
mais interessantes que os programas: os donos das
emissoras também acham – senão não ocupavam a
maior parte do tempo com anúncios. Nos intervalos é
que colocam alguns programinhas – por absoluta
falta de mais anúncios.

Reparem só: os programas de humor
mostram o lado negativo das pessoas, os
personagens são quase todos fossilizados, gagos,
surdos, cegos, velhos borocochôs ou sem sexo
definido. As novelas exploram seres anormais dentro
de um mundo de misérias e lágrimas. Já os anúncios
apresentam um mundo de otimismo, onde tudo é bom
e saudável, não quebra, dura toda a vida e qualquer
um pode adquirir quase de graça, pagando como
puder, no endereço mais próximo da sua casa. O
único detalhe que nos deixa um pouco frustrados é
que a moça que dá os endereços fala tão preocupada
em não errar que a gente não consegue decorar
nenhum endereço. Em compensação, sabe de cor a
moça todinha.
ELIACHAR, Leon. . Rio de Janeiro: Expressão
e Cultura, 1968, p. 47.)

O Homem ao Zero
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“O segredo da Propaganda é a Propaganda do
Segredo”

Observando-se o título do texto e seu conteúdo,
depreende-se que o objetivo do autor foi:

A) enaltecer os anúncios dos muitos produtos
veiculados pela televisão, demonstrando que
eles são mais divertidos e inteligentes do que os
programas levados ao ar.

B) denunciar, em linguagem sarcástica, os abusos
das emissoras de televisão na veiculação de
anúncios, pelo fato de serem usadas moças
bonitas nas imagens dos produtos, buscando-se
a persuasão pelo viés da sensualidade.

C) convencer os leitores de que ver os anúncios é
mais divertido e interessante do que assistir à
programação televisiva, pelo tom otimista dos
anúncios em oposição ao negativismo da
programação.

D) criticar a programação televisiva por meio do
recurso retórico da ironia, ao defender com
escárnio a tese de que os anúncios são mais
divertidos, criativos e estimulantes do que a
programação.

Questão 02

Arespeito do texto são feitas as afirmativas a seguir.

I. O enunciador, demonstrando despreocupação
quanto a horários de programas televisivos, diz
preferir ver os anúncios a afligir-se com as
novelas, paradas de sucesso ou programas de
humor.

II. O telespectador fica estimulado pelos anúncios
de refrigerantes a ir à geladeira e beber água, pelo
fato de esses anúncios fazerem as garrafas
dançar e, ao mesmo tempo, tocarem uma
musiquinha.

III. Muito bons são os anúncios de sabonete, por
serem protagonizados por moças bonitas, que
não falam, mas aparecem ligando o chuveiro,
vestidas de noiva e cobertas de espuma.

IV. São anúncios de muitos produtos – banha, pneu,
perfume, sapato, automóvel, calça, bebidas,
pílula pra dor de cabeça –, parecendo que um
depende do outro, como se fosse uma novela,
com a prerrogativa de se conhecer o final de cada
um.

V. Pelo fato de ocuparem o maior tempo de
transmissão com os anúncios, permite-se
concluir que os donos das emissoras também
preferem os anúncios aos programas; na
verdade, por falta de mais anúncios, usam a
programação nos intervalos entre estes.

Das afirmativas acima, estão de acordo com o texto:

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

Questão 01

“Por mais que a gente saiba que aquilo é anúncio de
sabonete, fica sempre aquela dúvida...” (§ 3)

A1ª oração do fragmento transcrito acima introduz no
período o sentido de:

A) concessão.
B) causa.
C) consequência.
D) comparação.

Questão 03

“A técnica é chatear tanto até ficarem em nosso
subconsciente...” (§ 1)

A2ª oração do fragmento acima exprime em relação à
1ª o sentido de:

A) causa.
B) condição.
C) consequência.
D) oposição.

Questão 04
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“... mas acho que não TÊM tanta certeza...” (§ 4)

O verbo em destaque no fragmento acima está
expresso no plural porque:

A) concorda com o termo sujeito “geladeiras”.
B) concorda com o termo sujeito “textos”.
C) o termo sujeito está indeterminado.
D) trata-se de oração sem sujeito.

Questão 05

“... e a gente tem é vontade de comprar a moça,
MESMO sem o ‘certificado de garantia’”. (§ 4)

A parte do fragmento acima a partir do termo em
destaque pode ser substituída, sem alteração do
sentido, por:

A) ainda que sem o certificado de garantia.
B) visto não ter o certificado de garantia.
C) desde que não tenha o certificado de garantia.
D) de modo a não ter o certificado de garantia.

Questão 06

“... qualquer um pode adquirir quase de graça,
pagando como puder...” (§ 8)

Das alterações feitas a seguir na redação do
fragmento acima, pode-se afirmar que a flexão do
verbo “poder” está em desacordo com as normas da
língua culta em:

A) ele pôde adquirir quase de graça, pagando como
pudesse.

B) eu posso adquirir quase de graça, pagando como
possa.

C) eles poderão adquirir quase de graça, pagando
como poderem.

D) vós podíeis adquirir quase de graça, pagando
como pudésseis.

Questão 07

“... VAI à geladeira e bebe um copo de água.” (§ 2)

Das substituições feitas a seguir no verbo em
destaque no fragmento acima, pode-se afirmar que a
regência verbal apresenta desvio em relação às
normas da língua culta em:

A) chega à geladeira e bebe um copo de água.
B) atinge à geladeira e bebe um copo de água.
C) prolonga-se até à geladeira e bebe um copo de

água.
D) dirige-se à geladeira e bebe um copo de água.

Questão 08

“... mas posso garantir que os anúncios variam muito
mais que as piadas e as músicas que são servidas
todos os dias.” (§ 1)

C o n s i d e r a n d o - s e n a f l e x ã o v e r b a l a s
correspondências entre as vozes verbais, pode-se
afirmar que a última oração do fragmento acima, se
for redigida na voz ativa, terá a seguinte redação:

A) que todos os dia hão de servir.
B) que eram servidas todos os dias.
C) que todos os dias são servidas.
D) que servem todos os dias.

Questão 09

“ . . . o s p e r s o n a g e n s s ã o q u a s e t o d o s
FOSSILIZADOS...” (§ 8)

Considerando-se que o termo em destaque acima
está empregado em sentido figurado, é possível
substituí-lo, sem alteração do sentido do contexto,
por:

A) desajustados.
B) desequilibrados.
C) antiquados.
D) caricaturados.

Questão 10
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No ano de 2010, depois um processo iniciado com
ação civil pública proposta em 1999, os índios da Ilha
do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo, foram
autorizados e desautorizados pela Procuradoria da
República a permitir gado de fazendeiros em suas
terras, através de arrendamento. O impedimento e
consequente retrocesso na decisão por parte da
Procuradoria da República no Estado do Tocantins,
com a consequente ordem para a retirada do gado, se
deu porque:

A) os indígenas deveriam ser transferidos para uma
reserva noAlto Xingu.

B) era necessária a realização de licitação e
concorrência pública e isso não ocorreu.

C) as terras indígenas são propriedade da União, e
cabe aos índios a sua posse e usufruto
exclusivos.

D) as terras da Ilha do Bananal pertencem à FUNAI
e somente ela poderia realizar a transação.

Questão 13

Caso se confirmem as 39 mortes confessadas em
Goiânia, segundo a polícia, pelo vigilante T.H.G.R, o
brasileiro estará entre os [...] mais letais da história
moderna. É o que afirma o professor de criminologia
americano Scott Bonn, da Universidade Drew, em
Nova Jersey (EUA).

“Ele parece ser um psicopata [...]. Bonn salienta que
psicopatas não são doentes mentais. ‘É um
transtorno de personalidade. Esses indivíduos são
capazes de compartimentalizar suas vidas. Ele,
T.H.G.R, trabalhava em um hospital, poderia parecer
um cara legal, mas tinha esse alter ego’, afirmou.”

Por definição, no caso apresentado, o vigilante de
Goiânia pode ser identificado como:

A) assassino em série (serial killer).
B) criminoso do colarinho branco.
C) assassino involuntário (involuntary killer).
D) criminoso de prevaricação.

Questão 11

– Atualidades (Conhecimentos Gerais – Conhecimento
Regional, História e Geografia do Estado do Tocantins)

Desmatamento na Amazônia Legal: área desmatada
em km².

Sobre o desmatamento no Estado do Tocantins, é
correto afirmar:

A) Apesar da considerável redução de área
desmatada no Tocantins, comparando os anos
de 2011 e 2012, houve um aumento de 30% na
extensão do desmatamento.

B) Comparando os anos de 2007 e 2008 houve
grande redução na extensão de área desmatada.

C) Em 2013, Tocantins teve a menor quilometragem
de área desmatada daAmazônia Legal.

D) No ano de 2011, os Estados do Tocantins e do
Amapá tiveram a mesma extensão de área
desmatada.

Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.(Inpe)
Disponível em: <http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?
Cod Noticia=3301>

Questão 12

Estados/
Anos

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

AC 184 254 167 259 280 305 221

AM 610 604 405 595 502 523 583

AP 39 100 70 53 66 27 23

MA 631 1271 828 712 396 269 403

MT 2678 3258 1049 871 1120 757 1139

PA 5526 5607 4281 3770 3008 1741 2346

RO 1611 1136 482 435 865 773 932

RR 309 574 121 256 141 124 170

TO 63 107 61 49 40 52 74

Amazônia
Legal

11651 12911 7464 7000 6418 4571 5891
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Antigo demônio assombra Europa

Dos enclaves imigrantes da periferia parisiense até a
cidade burocrática de Bruxelas, passando pelo
coração industrial da Alemanha, o velho demônio
Europeu reapareceu recentemente. “Morte aos
judeus!” gritaram manifestantes em protestos
pró-palestinos na Bélgica e na França. “Botem os
judeus no gás!” gritaram manifestantes num protesto
semelhante na Alemanha [...]. Contudo, ao mesmo
tempo em que a Europa endurece seu apoio à causa
palestina e suas críticas a Israel, muitos judeus dizem
que a distinção entre ser anti-Israel e antijudeus está
se enfraquecendo.

O antigo demônio que assombra a Europa,
referendado no texto sobre as ações antijudias em
território europeu, é o:

A) bolchevismo.
B) nacionalismo.
C) revanchismo.
D) antissemitismo.

( , Mundo, 2 de nov. de 2014.)Folha de S. Paulo

“As casas não mais expõem suas fachadas
românticas, pois, cercam-nas muros muito altos, para
dentro dos quais ainda triangulam cães de guarda.As
pessoas trafegam em seus automóveis com os vidros
bem fechados para evitar abordagens perigosas em
cruzamentos e semáforos e, dependendo de por
onde andem a pé, sentem-se como se estivessem em
plena prática da roleta russa. O espaço amigo
sonhado por Péricles na Grécia Antiga para as suas
cidades foi subvertido por uma urbanização
ferozmente capitalista que vem excedendo o que o
homem pode suportar. Teme-se igualmente tanto as
ações criminosas dos assaltantes quanto as ações
policiais, marcadas por igual ferocidade”.

A frase que melhor resume o texto de Regis de
Morais é:

A) Atranquilidade dos centros urbanos.
B) As cidades não temem a violência.
C) O medo como pão nosso de cada dia.
D) Urbanização da GréciaAntiga capitalista.

(MORAIS, Regis de. , São Paulo:
Brasiliense. Coleção Primeiros Passos, 1998, p. 11-27.)

O que é Violência Urbana

Questão 16

“O tenente da reserva José Conegundes do
Nascimento, que combateu os esquerdistas ligados
ao movimento que infiltrou militantes armados
ligados ao PC do B entre 1972-1974 na região que
hoje abrange o norte do Tocantins e o sudeste do
Pará, foi convocado para comparecer à Comissão da
Verdade no dia 8 de setembro de 2014. Conegundes
respondeu que não iria comparecer porque “não
[colabora] com o inimigo”. Em resposta escrita, ele
afirmou ainda à comissão: “Se virem.”

A investigação da Comissão da Verdade à qual o
Tenente da reserva José Conegundes do
Nascimento se negou a comparecer está relacionada
com a:

A) deportação da comunista Olga Benário.
B) guerrilha doAraguaia.
C) prisão dos frades Dominicanos.
D) queda de João Goulart.

( , 9 de set. de 2014. Adaptado.)Folha de S. Paulo

Questão 15

Questão 14

A ele ição dos pr imei ros representantes
tocantinenses foi realizada em 15 de novembro de
1988. Foram eleitos prefeitos municipais, governador
e vice-governador, senadores, deputados federais e
estaduais.

As primeiras eleições tocantinenses foram
conduzidas pelo(a):

A) Congresso Nacional.
B) Tribunal Regional Eleitoral de Goiás.
C) Tribunal Superior Eleitoral.
D) União Tocantinense.

Questão 17
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“O Despertar Árabe de 2011 não conduziu a uma era
de democracia, nem poderia. As instituições da
sociedade civil eram muito fracas; a cultura política do
vencedor-leva-tudo muito poderosa; e a crença no
pluralismo demasiado incipiente.”

No trecho apresentado, a expressão “Despertar
Árabe” se refere ao( ):

A) Estado Islâmico.
B) Invasão do Iraque.
C) Primavera Árabe.
D) Revolução Islâmica.

(Dennis Ross, assistente especial do Presidente Obama para o
Oriente Médio e o Sul da Ásia até 2011 e pesquisador do Instituto
de Washington para Política do Oriente Próximo.)

à

Questão 18

No ano de 2013 o Papa Francisco esteve no Brasil e
participou de um grande evento mundial que reuniu
milhares de pessoas na cidade do Rio de Janeiro,
durante o qual o Papa, mesmo desconhecendo os
motivos que levaram os jovens às ruas, em todo o
Brasil, em junho de 2013, declarou:

“Um jovem que não protesta não me agrada”, disse.

“O jovem tem a ilusão da utopia, [...] e a utopia é
respirar e olhar adiante [...] é preciso cuidado apenas
para que os jovens não sejam manipulados”.

O evento do qual o Papa Francisco participou no Rio
de Janeiro e a referência aos jovens nas ruas em
junho de 2013 são, respectivamente:

A) Jornada Mundial da Família e Manifestações
Sociais de junho de 2013.

B) Jornada Mundial da Juventude e Manifestações
Sociais de junho de 2013.

C) Jornada Mundial da Paz e Movimento de Diálogo
Religioso (Ecumenismo).

D) Jornada Mundial contra a Fome e Movimento de
Luta pela Paz.

Questão 19

Esta usina, no Rio Xingu, terá uma das mais longas
linhas de transmissão do país: serão 2.140 km,
cortando os Estados do Pará, Tocantins, Goiás e
Minas Gerais.

A tecnologia de 800 kV é mais cara para instalar, mas
reduz o custo operacional do projeto [...] conseguirá
transportar a energia com mais segurança e por um
valor mais baixo.

O texto refere-se à usina:

A) Belo Monte.
B) Jatobá.
C) PauloAfonso IV.
D) Tucuruí.

( , Mercado, 16 de dez. de 2013.Adaptado.)Folha de S. Paulo

Questão 20

A correlação entre ética e setor público se revela
equivocadamente na seguinte proposição:

A) O trabalho no setor público exige formação
continuada e a melhor contribuição para a
prestação do serviço público.

B) A lealdade institucional caracteriza identificação
e dedicação aos propósitos do ente público, mas
também é dever.

C) Os agentes devem ter consciência de sua função
promocional dos direitos fundamentais e atuar de
modo a efetivar tais direitos.

D) A ética pública integra a formação do servidor
público, embora por necessidades cotidianas
nem sempre deva orientar-se por ela.

Questão 21

– Ética e Legislação na Administração Pública

Previsto expressamente no art. 5º, inciso II, da
Constituição Federal vigente, o princípio da
legalidade pode ser expresso da seguinte forma:

A) só a própria norma constitucional pode
estabelecer o que os sujeitos estão obrigados a
fazer ou deixar de fazer.

B) a autoridade judicial é a única que pode
estabelecer o que os sujeitos estão obrigados a
fazer ou deixar de fazer.

C) só as espécies normativas elaboradas
validamente podem estabelecer o que os sujeitos
estão obrigados a fazer ou deixar de fazer.

D) a autoridade legislativa é a única que pode
construir ou complementar atos normativos que
estabeleçam obrigações para os sujeitos.

Questão 22
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De acordo com a Constituição Federal de 1988,
as terras tradicionalmente ocupadas por índios:

A) são demarcadas pelos Estados da República
Federativa do Brasil, por meio de suas
Secretarias.

B) podem ser objeto de cessão deliberada pelos
indígenas, por meio de negócios jurídicos
válidos.

C) são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos
sobre elas, imprescritíveis.

D) são suscetíveis de usucapião na hipótese de
posse mansa, pacífica e continuada exercida por
terceiros não índios.

Questão 23

Na hipótese de servidor público da Secretaria de
Estado de Defesa Social do Tocantins revelar
segredo que conhecia em razão de suas atribuições,
estará caracterizado ato de improbidade que:

A) causa prejuízo ao erário, punível com a proibição
de contratar com o Poder Público pelo prazo de
três anos.

B) atenta contra princípios da Administração
Pública, punível com a proibição de contratar
com o Poder Público pelo prazo de três anos.

C) causa prejuízo ao erário, punível com a proibição
de contratar com o Poder Público pelo prazo de
cinco anos.

D) atenta contra princípios da Administração
Pública, punível com a proibição de contratar
com o Poder Público pelo prazo de cinco anos.

Questão 24

A adjudicação, como fase do procedimento licitatório
da concorrência, produz o seguinte efeito:

A) obriga a Administração Pública a contratar com o
vencedor.

B) atribui ao vencedor direito de não ser preterido na
celebração do contrato.

C) determina a entrega imediata dos bens objeto da
licitação.

D) determina avaliação do procedimento em busca
de eventual irregularidade.

Questão 25

Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do
Estado do Tocantins, a função pública que se refere
às ações de caráter instrumental necessárias para a
habilitação do processo decisório denomina-se
função:

A) técnica.
B) de apoio.
C) de chefia.
D) de gerência.

Questão 26

Um usuário do MS Windows XP em português
acessou o ícone           . Nesse caso, foi exibida a
janela:

A) Meu Computador.
B) Meus Locais de Rede.
C) Minhas Imagens.
D) Pesquisa de documentos.

Questão 27

Caso um usuário do MS Word 2010 em português
queira inserir um hiperlink em um trecho do
documento que está editando, ele deve digitar as
teclas de atalho:

A) Ctrl+A
B) Ctrl+E
C) Ctrl+K
D) Ctrl+P

Questão 28

Um usuário da última versão do navegador Mozilla
Firefox deseja gerenciar os dados de Favoritos. Para
isso, ele deve digitar as teclas de atalho:

A) Ctrl+B
B) Ctrl+L
C) Ctrl+Shift+A
D) Ctrl+Shift+H

Questão 29

– Noções de Informática
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Um administrador de rede verificou um ataque a uma
rede de computadores, no qual o servidor de arquivos
da rede foi derrubado em razão da grande quantidade
de pacotes contaminados enviados para esse
servidor. Esse tipo de ataque é classificado como:

A) Back Orifice.
B) Denial of Service.
C) Session Hijacking.
D) IP Spoofing.

Questão 30

– Direitos Humanos

Ao tratar do direito à educação, a Constituição
Federal vigente estabelece que:

A) é dever do Estado garantir educação básica
obrigatória e gratuita dos sete aos dezoito anos
de idade, assegurada inclusive a sua oferta
gratuita àqueles que a ela não tiveram acesso na
idade própria.

B) o ensino religioso não poderá constituir disciplina
das escolas públicas de Ensino Fundamental.

C) as universidades públicas gozam de autonomia
didático-científ ica, embora sua gestão
administrativa, patrimonial e financeira esteja
subordinada à União ou aos respectivos Estados
ou Municípios.

D) é assegurada às comunidades indígenas a
utilização de sua língua materna e processos
própr ios de aprendizagem no ensino
fundamental regular.

Questão 31

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Nas disposições relativas à Ordem Social, a
Constituição Federal brasileira:

A) permite que estrangeiros sejam proprietários e
exerçam a gestão das atividades de empresa
jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e
imagens.

B) define o casamento como um instituto
exclusivamente religioso e assegura o
reconhecimento da união civil estável pelo
Estado.

C) assegura aos índios a posse permanente das
terras por eles tradicionalmente ocupadas e o
usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios
e dos lagos nelas existentes.

D) assegura exclusivamente às pessoas que não
dispõem de assistência médica privada o acesso
às ações e aos serviços do Sistema Único de
Saúde.

Questão 32

Entre os direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais garantidos expressamente no artigo 7 da
Constituição Federal de 1988 estão:

A) o fundo de garantia do tempo de serviço e a
licença-paternidade.

B) o décimo terceiro salário e a igualdade na
remuneração dos trabalhos noturno e diurno.

C) o seguro-desemprego, em caso de desemprego
voluntário, e o aviso-prévio proporcional ao
tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias.

D) a garantia do salário mínimo, exceto para os
que recebem remuneração variável, e a
aposentadoria.

o

Questão 33

Em relação aos Direitos e Deveres Individuais e
Coletivos disciplinados no artigo 5 da Constituição
Federal, é correto afirmar que:

A) é assegurado a todos o livre exercício de cultos
religiosos, embora seja proibida a prestação de
assistência religiosa nas entidades civis e
militares de internação coletiva.

B) a todos é assegurado o acesso à informação,
sendo, no entanto, resguardado o sigilo da fonte,
quando necessário ao exercício profissional.

C) o racismo, o terrorismo e o tráfico internacional
de drogas são crimes inafiançáveis e
imprescritíveis.

D) é garantido a todos o direito de reunir-se
pacificamente, sem armas, em locais abertos ao
público, desde que haja autorização prévia da
autoridade pública competente.

o

Questão 34
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– Conhecimentos na Área de Formação

Assinale a alternativa correta em relação aos direitos
políticos disciplinados na Constituição Federal.

A) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios
para os maiores de dezoito anos e os
analfabetos.

B) Não podem alistar-se como eleitores os
estrangeiros e os analfabetos.

C) O alistamento eleitoral e o voto são facultativos
para os maiores de setenta anos e para os
conscritos durante o serviço militar obrigatório.

D) A filiação a um partido político e a nacionalidade
brasileira são duas das condições de
elegibilidade previstas no texto constitucional.

Questão 35

A manobra de Hand Grip ou aperto da mão é mais útil
para o diagnóstico diferencial do sopro sistólico
presente em:

A) estenose aórtica e insuficiência mitral.
B) prolapso valvar mitral e insuficiência aórtica.
C) insuficiência tricúspide e estenose pulmonar.
D) estenose mitral e comunicação interventricular.

Questão 36

Os achados semiológicos estão classificados em
quatro grupos, conforme apresentado na coluna I.
Estabeleça a correta correspondência com os
diagnósticos da coluna II.

Coluna I

1. Sinal de Pemberton
2. Manchas em café com leite
3. Anel de Kayser-Feischer
4. Baqueteamento digital

Coluna II

( ) Neoplasia de pulmão
( ) Neurofibromatose
( ) Bócio mergulhante
( ) Doença de Wilson

Asequência correta é:

A) 1, 3, 4 e 2.
B) 4, 2, 1 e 3.
C) 3, 4, 1 e 2.
D) 4, 3, 2 e 1.

Questão 37

Adolescente de 14 anos, portador de disfagia e
anemia hipocrômica e microcítica, foi submetido à
endoscopia digestiva alta que evidenciou a presença
membrana em esôfago. Apartir dessas informações,
caracterizou-se a Síndrome de Plummer-Vinson que
está etiologicamente associada à:

A) carência de ferro.
B) deficiência de vitamina B12.
C) hipovitaminose D.
D) síndrome carcinoide.

Questão 38

Paciente jovem, após ingesta etílica importante, foi
admitido com fibrilação atrial associada à síncope e
hipotensão arterial. Considerando a presença de
instabilidade hemodinâmica, a melhor conduta é:

A) administrar propafenona por via oral.
B) infundir amiodarona por via intravenosa.
C) solicitar ecocardigrama de urgência.
D) proceder cardioversão elétrica.

Questão 39

Idoso, portador de hipertensão arterial de difícil
controle, encontra-se em uso regular de losartan,
hidroclorotiazida, anlodipino e atenolol. Evoluiu com
intolerância à glicose, hiperuricemia e dislipidemia.
Aponte o medicamento mais fortemente relacionado
a esses efeitos colaterais.

A) Atenolol
B) Hidroclorotiazida
C) Anlodipino
D) Losartan

Questão 40

Mulher de 67 anos apresenta comprometimento de
articulações interfalangeanas distais associado à
formação de nódulos de Herberden. O diagnóstico
reumatológico mais provável para esse caso é:

A) síndrome do túnel do carpo.
B) artrite reumatoide.
C) osteoartrite.
D) síndrome de Reiter.

Questão 41
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Durante uma briga, um homem de 22 anos foi atirado
do quarto andar de um prédio comercial. O médico
socorrista foi chamado para prestar o primeiro
atendimento desse paciente ainda na cena do
acidente em via pública. Após averiguar que esse
local é seguro, a primeira conduta desse médico será:

A) proceder a intubação orotraqueal através de
laringoscopia direta.

B) obter dois acessos venosos de grande calibre.
C) avaliar responsividade da vítima e proceder à

abertura de vias aéreas.
D) chamar a polícia em razão de se tratar de vítima

de um crime hediondo.

Questão 46

Homem de 34 anos, HIV positivo, apresentou
alteração do nível e conteúdo de consciência. Foi
submetido à tomografia computadorizada de crânio
que evidenciou lesões intraparenquimatosas
cerebrais hipodensas com captação anelar do meio
de contraste. Assinale o diagnóstico mais provável
para explicar esses achados radiológicos.

A) Hemorragia intraparenquimatosa
B) Glioblastoma multiforme
C) Sarcoma de Kaposi
D) Toxoplasmose

Questão 42

Homem de 58 anos foi admitido com quadro clínico
agudo de alteração da marcha, disfagia e disartria
associada à perda de sensibilidade dolorosa facial à
direita e hemiparesia do dimídio esquerdo. Aponte o
diagnóstico mais provável.

A) Síndrome de Wallenberg
B) Esclerose múltipla
C) Síndrome de Miller Fisher
D) Macrodenoma hipofisário

Questão 43

Assinale as doenças de acometimento hepático que
curiosamente costumam cursar com elevação de
TGO (aspartato aminotransferase) superior à TGP
(alanina aminostransferase).

A) Hemocromatose e doença de Caroli
B) Hepatite viral e cirrose biliar primária
C) Hepatocarcinoma e síndrome de Gilbert
D) Hepatopatia alcoólica e doença de Wilson

Questão 44

Mulher de 30 anos foi admitida no setor de
emergência após ser trazida pela equipe de resgate a
partir de colisão de moto anteparo. Foi
submetida à tomografia computadorizada de crânio
que revelou a presença de imagem hiperdensa em
região temporoparietal esquerda com aspecto de
lente biconvexa. Aponte o diagnóstico feito após a
realização desse exame de imagem.

A) Hematoma subdural
B) Lesão axonal difusa
C) Hemorragia subaracnóidea
D) Hematoma epidural

versus

Questão 47

Homem de 38 anos apresenta febre, dor lombar à
esquerda e disúria com três dias de evolução. Ao
exame físico, observa-se a presença do sinal de
Giordano à esquerda. A melhor conduta para esse
caso é:

A) prescrever ciprofloxacino por via oral.
B) indicar internação hospitalar e administrar

antimicrobiano por via intravenosa.
C) solicitar urinocultura e prescrever dipirona por via

intravenosa.
D) convocar o urologista com urgência e solicitar

tomografia computadorizada de abdome e pelve.

Questão 45

Homem vítima de trauma de tórax fechado está
sendo atendido e foi feita a hipótese diagnóstica de
pneumotórax hipertensivo ainda no local do acidente.
Amelhor conduta a ser adotada nesse momento é:

A) transporte rápido, em UTI móvel e prancha longa,
ao hospital de emergência de referência.

B) intubação orotraqueal caso não haja
traumatismo de face associado.

C) punção descompressiva no 2º espaço intercostal
do hemitórax acometido.

D) pericardiocentese de urgência.

Questão 48
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Homem negro, de 24 anos, foi vítima de lesão
perfurante em região mesogástrica motivada por PAF
oriundo de pistola automática de calibre nove mm.
Observou-se hipotensão arterial refratária à infusão
de volume.Amelhor conduta para esse paciente é:

A) realizar laparotomia exploradora ainda na sala de
urgência.

B) solicitar exame de imagem da região abdominal.
C) iniciar a infusão venosa de dobutamina e

noradrenalina.
D) administrar 500 mg de hidrocortisona por via

intravenosa.

Questão 49

Considerando o quadro clínico de edema agudo de
pulmão, assinale a medicação que possui também
um efeito inicial venodilatador.

A) Oxigênio
B) Furosemida
C) Ácido acetilsalicílico
D) Digoxina

Questão 52

Homem de 40 anos, apresentando história patológica
pregressa de hipertensão arterial sistêmica de difícil
controle clínico, foi atendido no setor de urgência com
cefaleia e PA = 230 x 136 mmHg. Ao exame de fundo
de olho, foram observados exsudatos e hemorragias.
A partir dessas informações de anamnese e exame
físico, pode-se afirmar que o paciente apresenta:

A) acidente vascular encefálico em evolução.
B) hipertensão maligna.
C) altos níveis de estresse emocional.
D) hipertensão acelerada.

Questão 53

Em um paciente apresentando insuficiência renal
aguda, o registro de onda T apiculada no
eletrocardiograma está fortemente associado à:

A) hiperpotassemia.
B) hipercalcemia.
C) hipopotassemia.
D) hipocalcemia.

Questão 54

Homem de 41 anos foi atendido com dor torácica
opressiva com trinta minutos de evolução. O
eletrocardiograma, obtido dentro dos primeiros dez
minutos após a sua admissão, evidenciou
supradesnivelamento de segmento ST em DII, DIII e
aVF.Aconduta mais adequada é:

A) cirurgia cardíaca em caráter emergencial.
B) transferência do paciente para hospital dotado de

unidade coronariana.
C) investigação diagnóstica com teste ergométrico.
D) infusão de trombolítico ou angioplastia de

urgência.

Questão 50

Ao exame clínico de um idoso acometido por infarto
agudo do miocárdio, observa-se a presença de
edema agudo de pulmão sem associação com
choque cardiogênico. Indique a classificação de Killip
desse paciente.

A) I
B) II
C) III
D) IV

Questão 51

Uma mulher de 24 anos foi atendida sucessivas
vezes no setor de urgência com quadro clínico de
hipoglicemia após relatos de estresse emocional com
o seu noivo. Em uma dessas ocasiões, o médico da
emergência observou que a dosagem do nível sérico
de insulina estava elevada e o peptídeo C, suprimido.
A partir dessas informações é possível concluir que a
paciente apresenta:

A) critérios laboratoriais que ratificam o diagnóstico
clínico de insulinoma.

B) diabetes mellitus com indicação precisa de
terapia com tiazolidinediona.

C) hipoglicemia causada pela administração
exógena de insulina.

D) critérios diagnósticos para feocromocitoma ou
neoplasia endócrina múltipla.

Questão 55
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Em um adolescente, a ausculta cardíaca de sopro
sistólico que aumenta de intensidade com a manobra
de valsalva e a presença de movimento sistólico
anterior da válvula mitral ao ecocardiograma é
fortemente sugestivo de:

A) prolapso valvar mitral.
B) miocardiopatia hipertrófica.
C) insuficiência mitral.
D) hipertensão arterial pulmonar.

Questão 60

O achado de piúria estéril em exame de urina está
mais fortemente relacionado ao diagnóstico de:

A) infecção por germes Gram-negativos.
B) doença sexualmente transmissível.
C) tuberculose.
D) diverticulite.

Questão 56

Assinale qual das intervenções abaixo apresenta
menor número necessário para tratar (NNT) em
relação ao desfecho clínico de acidente vascular
encefálico (AVE).

A) Prescrição de varfarina para pacientes com
fibrilação atrial crônica e CHADS igual a 3.

B) Angioplastia com stent em artéria carótida com
obstrução de 50% a 70% em indivíduos
assintomáticos.

C) Prescrição de ácido acetilsalicílico e estatina em
indivíduos com espessamento médio-intimal de
artérias carótidas igual a 0,8 mm.

D) Endarterectomia de artéria carótida para
pacientes com lesões obstrutivas entre 30% e
50%.

Questão 61

Homem de 55 anos foi atendido com quadro clínico
de palpitações. Seu eletrocardiograma demonstrou
FC = 170 bpm e complexo QRS com duração igual a
140 ms. Nesse exame complementar, a observação
de dissociação atrioventricular ratifica o diagnóstico
de:

A) infarto agudo do miocárdio.
B) taquicardia ventricular.
C) fibrilação atrial.
D) condução aberrante com morfologia de BRD.

Questão 57

Considerando-se uma doença em determinada
população, pode-se afirmar que o valor preditivo
positivo de um teste para o seu diagnóstico:

A) não sofre influência da prevalência.
B) diminui com a redução da incidência.
C) aumenta com o incremento da prevalência.
D) apresenta relação direta com a mortalidade.

Questão 62

Uma famosa empresa no mercado produziu um teste
com especificidade igual a 100% para o diagnóstico
de uma determinada doença. Assinale a alternativa
correta em relação a esse teste.

A) Um resultado negativo exclui a doença.
B) Asua acurácia é também igual a 100%.
C) Um resultado positivo confirma a doença.
D) O seu valor preditivo negativo é igual a 100%.

Questão 58

Um homem de 65 anos, assintomático, compareceu
à consulta médica de rotina com a demanda de
realizar um “check-up”. O médico assistente que o
atendeu deverá, necessariamente, adotar a seguinte
conduta:

A) indicar a realização de teste ergométrico e
ecocardiograma, objetivando-se um “check-up”
completo do coração.

B) prescrever ácido acetilsalicílico para uso diário
no almoço, tendo em vista a idade do paciente.

C) solicitar dosagem sérica de PSA total e livre e
ultrassonografia de abdome total para
rastreamento de neoplasia de próstata.

D) informar que não há consenso definido acerca de
quais exames devem ser solicitados em
avaliação médica de “check-up”.

Questão 59

A análise de uma tese de mestrado evidenciou um
p valor igual a 0,005. Em relação a esse dado
estatístico é correto afirmar que:

A) a análise somente apresentará relevância se o
intervalo de confiança não englobar a unidade.

B) a chance de o evento se dever ao acaso é inferior
a 1%.

C) não há significância estatística em relação ao
p valor encontrado.

D) caso fosse desenhado um estudo de coorte, o
p valor apresentaria maior significância
estatística.

Questão 63
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No calendário vacinal do Ministério da Saúde do
Brasil para o ano de 2014, a vacina oral para rotavírus
humano deverá ser administrada para crianças na
idade de:

A) 2 e 4 meses.
B) 6 e 12 meses.
C) 12 meses.
D) 4 anos.

Questão 64

No contexto atual, aponte o principal grupo de causa
de morte em relação a um homem brasileiro com
38 anos de idade.

A) Doenças do aparelho cardiovascular
B) Causas externas
C) Neoplasias
D) Doenças infecciosas e parasitárias, incluindo-se

a síndrome da imunodeficiência adquirida

Questão 65


