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1 Ao receber este caderno de provas, confira inicialmente se os dados
transcritos acima estão corretos e se estão corretamente registrados
na sua Folha de Respostas e na sua Folha de Texto Definitivo da Prova
Discursiva. Confira também seus dados em cada página numerada
deste caderno de provas (desconsidere estas instruções, caso se
trate de caderno de provas reserva). Em seguida, verifique se ele contém
a quantidade de itens indicada em sua ,Folha de Respostas
correspondentes às provas objetivas, e a prova discursiva, acompanhada de
espaço para rascunho. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer
defeito e(ou) apresente divergência quanto aos seus dados, solicite, de
imediato, ao(à) aplicador(a) de provas mais próximo(a) que tome as
providências necessárias.

2 Durante a realização das provas, não se comunique com outros(as)
candidatos(as) nem se levante sem autorização de um(a) dos(as)
aplicadores(as) de provas.

3 Não serão fornecidas folhas suplementares para rascunho nem para a
transcrição do texto definitivo da prova discursiva.

4 Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à identificação — que
será feita no decorrer das provas —, ao preenchimento da Folha de
Respostas Folha dee à transcrição do texto da prova discursiva para a
Texto Definitivo da Prova Discursiva.

5 Ao terminar as provas, chame o(a) aplicador(a) de provas mais próximo(a),
devolva-lhe a sua e a suaFolha de Respostas Folha de Texto Definitivo
da Prova Discursiva e deixe o local de provas.

6 Nenhuma folha deste caderno pode ser destacada, exceto a folha que contém
os documentos eFolha de Respostas Folha de Texto Definitivo da
Prova Discursiva, cujo cabeçalho será destacado pelo(a) chefe de sala ao
final das provas, para fins de desidentificação.

7 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no
presente caderno, na ou naFolha de Respostas Folha de Texto
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 Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, na Folha de Respostas, para cada item: o campo designado com o código C, caso 
julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou a 
marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a 
Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas. 

 Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas 
poderão ser utilizados para rascunho. 

-- CONHECIMENTOS BÁSICOS -- 

  No dia 31 de outubro de 1861, depois de um conturbado 
processo de construção, que durou cerca de três décadas, a Bahia 
inaugurou a sua primeira penitenciária, que recebeu oficialmente 
o nome de Casa de Prisão com Trabalho. A instituição foi 
construída numa área pantanosa, na periferia da cidade de 
Salvador. 

A implantação da penitenciária fazia parte do projeto 
civilizador oitocentista, e o Brasil acompanhava uma tendência 
mundial de modernização do sistema prisional, que teve início na 
Inglaterra e nos Estados Unidos no final do século XVIII. As 
execuções e as torturas em praças públicas, utilizadas para 
atemorizar a quem estivesse planejando novos crimes, foram, 
gradativamente, abandonadas. Entrava em cena a penalidade 
moderna, que planejava privar o criminoso do seu bem maior — 
a sua liberdade —, internando-o numa instituição construída 
especificamente para recuperá-lo, que recebeu o nome de 
penitenciária. O seu funcionamento era regido por normas que 
seriam aplicadas de acordo com o modelo penitenciário escolhido 
pelas autoridades, mas utilizavam-se elementos como o trabalho, 
a religião, a disciplina, o uso de uniformes e, sobretudo, o 
isolamento como métodos de punição e recuperação.  

Dessa forma, esperava-se criar um “novo homem”, que 
seria devolvido à sociedade com todos os atributos necessários à 
convivência social, principalmente para o trabalho. Foi com essa 
expectativa que os reformadores baianos implantaram a Casa de 
Prisão com Trabalho.  

Cláudia Moraes Trindade. O nascimento de uma penitenciária: os 

primeiros presos da Casa de Prisão com Trabalho da Bahia (1860-1865). 

In: Tempo, Niterói, v. 16, n. 30, p. 167-196, 2011 (com adaptações). 

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto 
anterior, julgue os itens que se seguem. 

1 A supressão das vírgulas que isolam a oração “que durou 
cerca de duas décadas”, no primeiro período do texto, 
manteria a correção gramatical do texto, mas alteraria seu 
sentido original. 

2 Com o uso do artigo definido na contração “do” em “do 
projeto civilizador oitocentista” (no início do segundo 
parágrafo), pressupõe-se que a autora parte do princípio de 
que os leitores tenham conhecimento prévio acerca desse 
projeto. 

3 Até as reformas iniciadas no período oitocentista, as penas 
tinham caráter preventivo, o que é criticado pela autora do 
texto. 

4 A expressão “modelo penitenciário”, no último período do 
segundo parágrafo, refere-se ao tipo de desenho 
arquitetônico da Casa de Prisão com Trabalho. 

5 Preservando-se os sentidos e a correção gramatical do texto, 
estaria correta a seguinte reescrita do último parágrafo do 
texto: Assim, os reformadores baianos esperavam criar, com 
a Casa de Prisão com Trabalho, “novos homens”, que seriam 
capazes de conviverem em sociedade devido a atributos 
necessários à convivência social, principalmente para o 
trabalho. 

Texto CB1A1-I 

  O número inferior de mulheres criminosas e a 
desconsideração do feminino fizeram com que há muito a 
criminalidade feminina fosse incorporada aos estudos da 
criminalidade masculina, processo este que resultou em total 
desprezo pelas poucas pesquisas acerca das mulheres em situação 
de encarceramento. Essa realidade se deve principalmente ao fato 
de que a criminologia nasceu de um discurso proferido por 
homens, para homens e sobre mulheres. Assim, produziu-se 
invariavelmente o que a criminologia crítica feminista 
denominou como dupla violência contra a mulher, pois, desde o 
seu surgimento, agrediu as mulheres e o sistema de relações de 
que ela fazia parte. 
  O livro Mulheres na Prisão: um estudo qualititativo, 
escrito por três pesquisadoras, faz uma imersão corajosa nos 
submundos das prisões femininas e provoca nosso olhar para as 
mazelas da vida na prisão, em que o gênero é marcador central da 
realidade sombria a que estão submetidas as mulheres presas. No 
entanto, não se limita a estas experiências e transborda os muros 
do cárcere. Mais que um texto voltado a dar visibilidade às 
questões referentes ao aprisionamento feminino, as autoras 
constroem um estudo que apresenta experiências concretas e 
apontam saídas a partir de propostas de políticas públicas que 
garantam a atenção aos direitos humanos ou que apontem 
possibilidades reais de projetos de vida fora da prisão.  

Naiara C. Silva. Mulheres na prisão: uma imersão aos submundos do 
encarceramento feminino. In: Pretextos - Revista da Graduação em 

Psicologia da PUC Minas, v. 3, n. 6, jul./dez. 2018. (com adaptações). 

No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do texto 
CB1A1-I, julgue os seguintes itens. 

6 É elemento que reforça a relevância do livro citado no texto 
o fato de ele ter sido escrito por três mulheres, contrapondo-
se à situação tradicional da criminologia como “discurso 
proferido por homens, para homens e sobre mulheres”. 

7 O termo “agrediu”, no último período do primeiro parágrafo, 
refere-se à criminologia tradicional, isto é, à criminologia 
nascida de um discurso proferido por homens, para homens e 
sobre mulheres, que seria a responsável pela dupla violência 
contra a mulher. 

8 Estaria gramaticalmente correta a seguinte reescritura do 
primeiro período do texto: A absoluta indiferença pelas 
pesquisas, ainda poucas, sobre as mulheres em situação de 
encarceramento nasceu da inclusão da criminalidade 
feminina nos estudos da criminalidade masculina, o que, por 
sua vez, é consequência da menor taxa de mulheres no crime 
e da desconsideração do universo feminino. 

9 Feitos os devidos ajustes de letras maiúsculas e minúsculas, 
o ponto-final empregado logo após “cárcere”, no penúltimo 
período do texto, poderia ser substituído pelo sinal de dois-
pontos sem prejuízo da correção e dos sentidos do texto, 
visto que o último período do texto explica a declaração feita 
no período que imediatamente o antecede.  

10 No último período do texto, os termos “apontem” e 
“apontam” foram empregados com o mesmo sentido de 
estabeleçam. 
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Considerando o texto CB1A1-I e a redação oficial, nos termos do 
Manual de Redação da Presidência da República, julgue o 
item a seguir. 

11 O primeiro parágrafo do texto poderia ser corretamente 
utilizado como introdução de ofício cujo conteúdo fosse a 
apresentação de bibliografia sobre o encarceramento 
feminino. 

Julgue os itens a seguir, relacionados a ética, moral, princípios e 
valores. 

12 Na filosofia moral de Kant, a satisfação dos desejos está 
necessariamente vinculada à liberdade de conduta do 
indivíduo. 

13 A reflexão ética no utilitarismo pode ser considerada como 
comportamental ou empírica, por ecoar elementos 
relacionados ao bem-estar coletivo.  

14 Os valores éticos de determinada sociedade são 
independentes da tradição. 

Considerando o processo de apuração de falta funcional, julgue 
os itens a seguir. 

15 As regras sobre a tramitação do processo administrativo 
disciplinar são uniformes para a União e para todos os 
estados. 

16 O processo administrativo disciplinar sob o rito sumário é 
aplicável apenas para a apuração de acumulação ilegal de 
cargos, de abandono de cargo e de inassiduidade habitual. 

17 A denúncia anônima é meio legítimo à viabilização da 
instauração de processo administrativo disciplinar. 

À luz das disposições constitucionais relativas aos direitos e 
deveres individuais e coletivos, direitos sociais, Poder Executivo, 
segurança pública e ordem social, julgue os itens subsequentes. 

18 Suponha que uma pessoa presa em flagrante solicite 
informações sobre a identidade dos responsáveis por sua 
prisão. Nessa situação, o fornecimento dessas informações 
poderá ser recusado, em razão do princípio da 
inviolabilidade da vida privada. 

19 Considere que o sindicato XYZ pretenda ingressar 
judicialmente em defesa de determinado interesse individual 
da categoria profissional que representa. Nessa situação, o 
sindicato está autorizado a ingressar com a referida ação, 
uma vez que a ele cabe tanto a defesa dos interesses 
individuais quanto a dos interesses coletivos de sua 
categoria. 

20 No caso de o Supremo Tribunal Federal receber queixa 
concernente à prática de crime doloso contra a vida cometido 
pelo presidente da República, o presidente ficará suspenso de 
suas funções. 

21 No caso de, ocorrendo um fato em determinada rodovia 
federal, serem acionados o corpo de bombeiros militar, a 
Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, as funções de 
polícia judiciária serão exercidas pela Polícia Rodoviária 
Federal, dado o local de ocorrência do fato.  

22 O meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito de 
todos, é considerado bem de uso comum do povo. 

23 Considere que Orlando, 75 anos de idade, necessite de 
amparo em razão de seu debilitado estado de saúde. Nessa 
situação, o amparo a Orlando deverá ser feito 
preferencialmente em casa-lar credenciada pelo Sistema 
Único de Saúde. 

A respeito da administração pública, dos servidores públicos da 
União e dos contratos e convênios celebrados pela União, julgue 
os itens a seguir. 

24 É a natureza de que se reveste a entidade, e não a sua 
finalidade, que a classifica como integrante da administração 
indireta. 

25 Considere que Guilherme, servidor estável em cargo por ele 
anteriormente ocupado, não tenha sido aprovado no estágio 
probatório do cargo público que ocupa atualmente. Nessa 
situação hipotética, Guilherme deverá ser reintegrado no 
cargo anteriormente ocupado.  

26 Considere que, ao realizar o pregão eletrônico para 
contratação de serviço comum a determinado órgão público 
federal, diante do baixo valor da contratação, o gestor do 
órgão tenha dispensado a elaboração de termo de referência. 
Com base nessas informações, é correto afirmar que a 
decisão do gestor respeitou as normas aplicáveis a essa 
modalidade de licitação. 

27 A caracterização de determinado ajuste como convênio 
depende de haver transferência de recursos financeiros de 
dotações consignadas nos orçamentos fiscal e da seguridade 
social da União. 

28 Considere que João, agente público empossado, recuse-se a 
prestar declaração de bens dentro do prazo estabelecido pela 
administração. Nessa situação hipotética, João deverá ser 
punido com a pena de demissão. 

29 Caso servidor acusado que tenha sido devidamente intimado 
não compareça pessoalmente em ato do processo 
administrativo e não apresente justificativa para seu não 
comparecimento, deverão ser reconhecidos como 
verdadeiros os fatos a ele imputados. 

30 Caso tome conhecimento de irregularidade praticada no 
curso de convênio celebrado com a União, o concedente 
deverá dar ciência à Advocacia-Geral da União apenas se 
houver firme suspeita de improbidade administrativa. 

Graças à Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), e 
ao compromisso dos Estados com seus princípios, a dignidade de 
milhões de pessoas tem sido protegida, sofrimento humano tem 
sido evitado e as bases de um mundo mais justo foram 
estabelecidas. Com base no disposto na DUDH e na Constituição 
Federal de 1988 (CF), julgue os itens a seguir. 

31 A DUDH contém disposições expressas a respeito da 
possibilidade de aplicação de pena de morte para autores de 
crimes graves, desde que seja garantido o julgamento justo e 
a imparcialidade do juízo. 

32 Os julgamentos devem ser, em regra, públicos, sendo 
permitida a restrição da publicidade dos atos processuais 
quando essa medida for necessária para preservar a 
intimidade do acusado, quando o interesse social assim o 
exigir ou quando envolver membros do Poder Judiciário.  

33 Considere que Hans, alemão em trânsito no Brasil, tenha 
sido preso. Nessa situação, garantem-se a ele os seguintes 
direitos, entre outros: o direito de permanecer calado, o 
direito à assistência a sua família e, caso comprove 
insuficiência de recursos, o direito a um advogado. 
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As Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos, apelidadas 

de “Regras de Mandela” em homenagem ao ex-presidente da 

África do Sul e ex-presidiário, Nelson Mandela, lembram ao 

mundo que prisioneiros são seres humanos, nascidos com 

dignidade e com direito à segurança e proteção dos seus direitos 

humanos. Os avanços trazidos pela edição das regras são muito 

importantes para garantir que os presos tenham, por exemplo, as 

mesmas condições de atendimento à saúde que pessoas livres. 

Com referência às Regras Mínimas para o Tratamento de 

Reclusos, julgue os itens que se seguem.  

34 Considere que Bianca, condenada à pena de reclusão, tenha 

sido selecionada para realizar, como parte do seu processo de 

reabilitação, atividades na oficina de corte e costura do 

presídio feminino onde é interna. Nessa situação hipotética, 

antes do início das atividades, a aptidão física e mental de 

Bianca para o exercício dessa atividade deverá ser 

determinada por médico ou outro profissional de saúde 

qualificado. 

35 Considere que determinado preso ainda não julgado 

estivesse realizando tratamento dentário e, em razão de uma 

complicação em um procedimento de restauração dentária, 

necessitasse continuar o tratamento com seu próprio dentista. 

Nesse caso, o Estado deveria arcar com as despesas 

decorrentes desse tratamento, uma vez que o preso encontra-

se sob sua custódia. 

36 Suponha que determinado profissional de saúde, ciente dos 

efeitos colaterais causados pela sanção disciplinar imposta a 

determinado preso, tenha demorado a reportar tal fato ao 

diretor do presídio. Com base nessas informações, não se 

pode afirmar que, nessa situação, a demora da comunicação 

contraria as regras mínimas da ONU para o tratamento de 

pessoas presas, uma vez que não há prazo estabelecido para 

tal comunicação. 

37 Medida adotada por alguns países de limitar a população em 

unidades prisionais fechadas a quinhentos detentos está 

alinhada ao entendimento de que essas unidades não devem 

ser grandes demais a ponto de impossibilitar o tratamento 

individualizado dos presos. 

No que concerne ao disposto na Lei de Execução Penal (LEP) a 

respeito dos órgãos de execução penal, julgue os itens 

subsequentes. 

38 Entre as atividades do Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária incluem-se a inspeção e a 

fiscalização dos estabelecimentos penais estaduais e federais. 

39 Cabe ao Conselho Penitenciário a emissão de parecer sobre 

indulto e comutação da pena, incluindo-se o realizado com 

base no estado de saúde do preso. 

40 Cabe ao Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária, entre outras incumbências, representar à 

autoridade competente quanto à interdição, no todo ou em 

parte, de estabelecimento penal. 

Espaço livre 
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-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -- 

Considerando que o médico de determinado sistema prisional 

implantará programa para controle de hepatites virais no 

estabelecimento, julgue os itens a seguir.  

41 A transmissão dos vírus das hepatites A e D é feco-oral, pois 

está relacionada às condições de saneamento básico, higiene 

pessoal e qualidade da água e dos alimentos. 

42 A transmissão dos vírus das hepatites B e C pode ocorrer por 

via parenteral, vertical, sexual e percutânea, devendo o 

médico orientar a população carcerária a não compartilhar 

objetos de higiene pessoal, como lâminas de barbear ou 

depilar e escovas de dente. 

43 Para verificar os detentos vacinados e os que já tiveram a 

hepatite B, o médico deverá solicitar a sorologia Anti-HBs 

(anticorpo para antígeno de superfície) e Anti-HBc 

(anticorpo para antígeno core), respectivamente. 

44 É importante a busca ativa por meio de campanhas de 

testagem sorológica para hepatite C, pois os sintomas são 

muitas vezes escassos e inespecíficos e a doença evolui 

durante décadas sem diagnóstico, inexoravelmente para 

cirrose hepática. 

45 O programa a ser implantado abarcará também a prevenção 

do câncer hepatocelular, ou hepatocarcinoma, que é a 

neoplasia epitelial maligna primária relacionada à cirrose 

hepática e pode estar associado à hepatite crônica secundária 

à infecção pelo vírus tanto da hepatite C quanto da 

hepatite B. 

  Em ambulatório no sistema prisional, ao medir a pressão 

arterial de um detento de 60 anos de idade, assintomático, com 

antecedentes de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e tabagista, 

observou-se que a pressão estava em 182/125 mmHg. O exame 

clínico mostrou-se normal. 

Considerando esse caso clínico e acerca do tema nele abordado, 

julgue os itens que se seguem. 

46 Trata-se de uma emergência hipertensiva, com importante 

risco de acidente vascular cerebral. 

47 O paciente encontra-se exposto a alto risco de eventos 

cardiovasculares, devendo ser tratado com medicação por via 

oral, sendo o captopril a melhor opção nessa situação. 

48 Devido à idade do paciente, a pressão arterial sistólica 

necessita de controle rigoroso, não devendo ultrapassar a 

130 mmHg. 

49 Trata-se de um paciente com maior risco de complicações 

cardiovasculares devido a HAS associada ao tabagismo, 

além de o tabagismo dificultar a resposta às drogas 

anti-hipertensivas. 

  Após iniciar o regime de progressão de pena com trabalho 

diurno fora do sistema prisional, um detento de 30 anos iniciou 

quadro de diarreia havia 20 dias, com as seguintes manifestações 

clínicas: eliminações várias vezes ao dia com fezes claras e 

gordurosas, abdômen distendido, afebril. 

A respeito desse caso clínico, julgue os itens subsequentes. 

50 Trata-se de diarreia persistente, provavelmente causada por 

parasitose intestinal. 

51 Considerando-se a clínica, as drogas de escolha para o 

tratamento desse detento podem ser secnidazol, tinidazol ou 

metronidazol. 

52 A contaminação pode ter ocorrido em toda a cadeia de 

produção alimentar, desde as atividades primárias até o 

consumo, mas não na fase de preparação dos alimentos. 

53 Caso surjam novos casos, é importante o diagnóstico por 

meio de amostras de fezes para exames parasitológicos e 

cultura de bactérias. 

Em relação às doenças pulmonares, julgue os itens seguintes. 

54 A pneumonia adquirida na comunidade caracteriza-se 

geralmente por quadro de febre, dispneia, dor torácica 

ventilatoriodependente e tosse com expectoração. 

55 O tratamento da pneumonia adquirida na comunidade deve 

ser instituído independentemente de o profissional ter à sua 

disposição o exame de raios X, que é um exame 

complementar da propedêutica do diagnóstico, indispensável 

somente na vigência de suspeita de complicações. 

56 A melhor maneira para verificar a gravidade de uma crise 

asmática é pela apresentação clínica inicial, como 

intensidade da dispneia e aumento do tempo expiratório. 

57 Necessita de internação hospitalar o paciente asmático que 

não atinge ao menos metade do pico de fluxo expiratório 

medido por meio peak flow após nebulização com 

salbutamol. 

  Uma paciente de 48 anos de idade procurou a emergência 

de um hospital com queixa de zumbido contínuo, tipo agudo, e 

hipoacusia em ouvido esquerdo, súbita e sem fator 

desencadeante, havia dois dias. Referia também discreta vertigem 

não postural. Ela negava outras alterações. A manobra de 

Dix-Hallpike não induziu nistagmo e não foram observadas 

alterações significativas ao exame clínico. 

Diante desse caso clínico, julgue os itens a seguir. 

58 Essa anormalidade é causada por partículas de carbonato de 

cálcio (derivadas dos otólitos), que se desprendem da mácula 

do utrículo e caem no canal semicircular.  

59 No caso em tela, recomenda-se a administração de betaistina. 
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Em relação à insuficiência renal aguda (IRA), julgue os itens 

seguintes. 

60 Na IRA pré-renal, há um aumento desproporcional de ureia 

em relação à creatinina, concentração urinária de sódio muito 

baixa e osmolalidade urinária elevada. 

61 Devido ao uso de anti-inflamatórios não esteroides em 

pacientes com IRA, que essa insuficiência está relacionada à 

vasoconstrição e à isquemia medular. 

62 Na IRA pós-renal, a obstrução acarreta elevação da pressão 

hidráulica da via urinária, que se transmite aos túbulos e ao 

espaço de Bowman, levando a anulação da pressão efetiva de 

ultrafiltração e cessação do processo de filtração glomerular. 

63 Recomenda-se a diálise na vigência de uremia clinicamente 

significativa, resultando em encefalopatia ou pericardite com 

repercussão hemodinâmica. 

  Uma paciente de 32 anos de idade, previamente hígida, 

procurou o ambulatório com queixa de mialgia e fadiga intensas, 

tontura postural, hiperpigmentação da pele e perda de 8 kg havia 

cinco meses. Ao exame físico, apresentava pele e mucosas 

hiperpigmentadas, frequência cardíaca de 94 bpm; pressão 

arterial de 92 mmHg × 74 mmHg (posição sentada) e 

72 mmHg × 56 mmHg (posição ortostática). Os resultados 

laboratoriais mostraram: 128 mEq/L de sódio, 5,8 mEq/L de 

potássio, 12 mg/dL de cálcio, 0,01 ng/dL de aldoserona e 

1,3 µg/dL de cortisol plasmático matutino. 

Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens que se 

seguem. 

64 Recomenda-se a dosagem vespertina do cortisol plasmático 

para a confirmação diagnóstica. 

65 Propõe-se o uso de prednisona na menor dose suficiente para 

aliviar os sintomas relatados pela paciente. 

66 No caso, é indicado o uso de fludocortisona. 

  Um paciente de 46 anos de idade compareceu à 

emergência queixando-se de intensa dor no pé esquerdo, que o 

despertou do sono havia uma hora. Ele relatou ser o terceiro 

episódio em 12 meses. Na ocasião, estava em tratamento para 

hipertensão arterial sistêmica com hidroclorotiazida 25 mg ao 

dia. Ao exame físico, observou-se índice de massa corporal 

(IMC) de 34 kg/m2, edema, calor e rubor na primeira articulação 

metatarsofalangeana do pé esquerdo, associados a 

hipersensibilidade dolorosa da área. Sem outras alterações 

significativas. 

Acerca desse caso clínico, julgue os itens subsequentes. 

67 O teste mais sensível e específico para a confirmação desse 

diagnóstico é a dosagem do ácido úrico sérico no momento 

do exame. 

68 O medicamento de escolha para a resolução do quadro é o 

tramadol. 

69 Recomenda-se a substituição da hidroclorotiazida por um 

anti-hipertensivo de outra classe farmacológica. 

  Um paciente assintomático de 61 anos de idade, com 
antecedente de diabetes do tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica 
(HAS) recém diagnosticadas, compareceu ao ambulatório para 
retorno de consulta de rotina. Na ocasião, estava assintomático e 
não fazia uso de medicações. Ao exame físico, apresentou peso 
de 98 kg; altura de 1,74 m; circunferência abdominal de 112 cm; 
frequência cardíaca de 76 bpm; e pressão arterial de 
148 mmHg × 96 mmHg; sem outras anormalidades 
significativas. Os exames laboratoriais revelaram 178 mg/dL 
de glicemia; 7,8 g/dL de hemoglobina glicada; 0,9 mg/dL de 
creatinina; albuminúria (em amostra isolada de urina) de 208 mg 
de albumina por grama de creatinina; 230 mg/dL de colesterol 
total, 41 mg/dL de HDL-C; 151 mg/dL de LDL-C; 190 mg/dL de 
triglicérides. 

Com relação a esse paciente hipotético, julgue os próximos itens. 

70 O escore de cálcio coronário deve ser realizado para 
detecção do risco cardiovascular do paciente em apreço. 

71 Recomenda-se a administração de glicazida para o controle 
da glicemia do paciente em questão. 

72 No caso em tela, é indicado o uso de ciprofibrato e 
indapamida para o controle da dislipidemia e da HAS, 
respectivamente, bem como a redução de eventos 
cardiovasculares futuros. 

  Um paciente de 32 anos de idade relatou adinamia, febre 
vespertina em torno de 38,5 ºC e emagrecimento de quatro quilos 
havia um mês. Ele era usuário de drogas ilícitas injetáveis e 
negava outras comorbidades. Ao exame físico, apresentava-se 
hemodinamicamente normal, com queda do estado geral, 
hemorragia conjuntival à esquerda, além de nódulos dolorosos 
violáceos na porção terminal das falanges na mão direita. A 
ausculta cardíaca revelou sopro sistólico suave de 2+ em 4+, com 
aumento de intensidade à inspiração, no quarto espaço intercostal 
esquerdo na região paraesternal. Não foram observadas outras 
alterações significativas. Os exames laboratoriais de rotina 
revelaram somente leucocitose sem desvio. 

Nesse caso clínico,  

73 deve-se colher hemoculturas e aguardar o resultado para, em 
caso positivo, iniciar a antibioticoterapia. 

74 o diagnóstico definitivo de endocardite infecciosa será 
obtido com a demonstração, por meio da ecocardiografia, de 
uma vegetação na válvula tricúspide. 

  Paciente com 55 anos de idade, do sexo masculino, deu 
entrada no pronto-socorro com queixa de coriza 
serossanguinolenta e falta de ar. Negou comorbidades e afirmou 
alergia ao ácido acetilsalicílico. Informou ter tomado um 
comprimido de diclofenaco de sódio 100 mg havia 5 horas, 
devido a entorse no joelho. Foi internado para avaliação e evoluiu 
com lesões cutâneas dolorosas por todo o corpo (máculas 
purpúricas com bolhas), dor de garganta e febre de 39,2 ºC. 

Nesse caso clínico,  

75 o diagnóstico mais provável é síndrome de Stevens-Johnson, 
pelo uso do diclofenaco de sódio.  

76 o tratamento mais indicado é a descontinuação do 
diclofenaco de sódio e terapia de suporte clínico. 
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  Uma paciente com 62 anos de idade, etilista e tabagista, 
sem comorbidades, chegou ao pronto-socorro relatando um 
episódio de hematêmese volumosa e dor abdominal leve 
associada à epigastralgia. Negou alergias e uso de medicações 
recentemente. 

Tendo como referência esse caso clínico, julgue os itens 
subsequentes, com relação à hemorragia digestiva. 

77 A paciente deve ser submetida à endoscopia digestiva alta 
imediatamente, para identificação do sangramento e 
hemostasia. 

78 A causa mais provável para o sangramento gastrointestinal 
no caso em apreço é doença ulcerosa péptica. 

79 Para a realização de endoscopia digestiva alta, são 
necessárias no mínimo quatro horas de jejum de sólidos e 
duas horas de jejum de líquidos. A sedação dependerá da 
tolerância do paciente. 

Considerando a 7.ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, 
julgue os itens que se seguem. 

80 A urgência hipertensiva é definida como elevação acentuada 
da pressão arterial associada a lesão de órgão-alvo crônica. 

81 Para pacientes com crise hipertensiva e acidente vascular 
encefálico com pressão arterial sistólica maior que 
220 mmHg, o tratamento para redução agressiva da pressão 
arterial é seguro com infusão contínua de anti-hipertensivos 
e monitoramento frequente da pressão. 

82 Nitroglicerina é o anti-hipertensivo parenteral mais indicado 
em caso de eclampsia, devendo ser usado na dose de 10 mg a 
40 mg intramuscular de seis em seis horas. 

  Um jovem de 22 anos de idade, previamente hígido, foi 
levado ao pronto-socorro após sofrer queda em manobra de skate. 
Ele não usava capacete e desmaiou no local. Durante a avaliação, 
apresentou vários episódios de convulsão tônico-clônica, sem 
recuperação da consciência durante 40 minutos. 

No que se refere a esse caso clínico, julgue os próximos itens. 

83 O paciente está em estado de mal epilético, provavelmente 
relacionado a traumatismo craniano. 

84 O tratamento da crise convulsiva no caso em comento deve 
iniciar-se imediatamente com fenitoína intravenosa contínua 
na dose de 50 mg/kg.  

A cocaína possui propriedades vasoconstritoras potentes, causa 
aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial e pode levar 
à morte devido a depressão respiratória, arritmias cardíacas e 
crises epiléticas. Com relação às propriedades e ao uso dessa 
substância, julgue os itens a seguir. 

85 O tratamento do uso de alta dose (overdose) de cocaína deve 
considerar o estado hiperadrenérgico que ela causa. 
Diazepam intravenoso é indicado para controle das crises 
epiléticas, e propranolol intravenoso para o controle das 
arritmias ventriculares. 

86 A cocaína inibe a receptação de serotonina, potencializando 
a atividade do sistema nervoso parassimpático e levando à 
hipotermia.  

87 A intoxicação por cocaína é um agravo de notificação 
compulsória e possui ficha específica no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN).  

Com relação aos Decretos n.º 6.833/2009 e n.º 7.003/2009, julgue 
os itens que se seguem. 

88 O Decreto n.º 6.833/2009 instituiu o Sistema Integrado de 
Assistência à Saúde do Servidor Público Estadual (SIASS).  

89 O Decreto n.º 6.833/2009 revogou o Decreto n.º 5.961/2006, 
que instituiu o Sistema Integrado de Saúde Ocupacional do 
Servidor Público Federal (SISOSP).  

90 De acordo com o Decreto n.º 7.003/2009, a perícia oficial 
poderá ser dispensada para a concessão de licença para 
tratamento de saúde, desde que não ultrapasse o período de 
dez dias corridos. 

Espaço livre 
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-- CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES -- 

À luz do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

2020-2023, julgue os itens a seguir. 

91 Observa-se, em estados brasileiros com territórios de 

fronteira, uma forma peculiar de criminalidade, fortemente 

marcada pela ocorrência dos crimes de contrabando, 

descaminho e tráfico de drogas. 

92 A diretriz geral da política criminal brasileira tem como 

principal foco a violência doméstica contra a mulher, o 

tráfico ilícito de entorpecentes e o crime organizado, além da 

corrupção. 

93 O referido Plano defende a extinção do regime semiaberto 

como etapa do sistema progressivo de cumprimento da pena. 

94 Considere que tramite no Congresso Nacional projeto de lei 

que pretenda alterar a legislação com o objetivo de tipificar 

com maior rigor a conduta do usuário de drogas e de efetivar 

a proibição de plantio e cultura de plantas das quais se 

possam extrair substâncias entorpecentes, ainda que para fins 

terapêuticos. Com base nessas informações, é correto 

concluir que o referido projeto de lei está de acordo com o 

Plano Nacional de Política Criminal 2020-2023, no que se 

refere à prevenção como medida anterior ao crime. 

Com base no disposto na Lei de Execução Penal quanto aos 

estabelecimentos prisionais, julgue os itens que se seguem. 

95 A denominada casa do albergado destina-se exclusivamente 

ao cumprimento de pena em regime aberto. 

96 O hospital de custódia e tratamento psiquiátrico destina-se 

aos inimputáveis e aos semi-imputáveis sujeitos a medida de 

segurança de internação. 

É meta prevista na Política Nacional de Atenção às Mulheres em 

Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema 

Prisional 

97 a garantia de licença maternidade e de remição à presa 

gestante que se encontrava trabalhando ao tempo da 

gestação.  

98 a autorização da presença de acompanhante, devidamente 

cadastrado junto ao estabelecimento prisional, durante o 

trabalho de parto, o parto e o pós-parto imediato. 

99 a viabilização de transferência ao país de origem à presa não 

residente no país e que tenha filho(s), caso haja tratado ou 

acordo internacional, independentemente de prévia 

requisição da presa. 

Considerando as recomendações do Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) para a proteção e 

manutenção da saúde no contexto de encarceramento, julgue os 

itens subsequentes. 

100 Independentemente da ocasião da visita íntima, em todas as 

unidades prisionais devem ser distribuídos kits de higiene 

com preservativos, lubrificantes à base de água e orientações 

acerca do uso correto desses itens, na quantidade demandada 

pelos presos.  

101 É assegurado aos usuários de drogas que estejam cumprindo 

pena privativa de liberdade o acesso confidencial a 

equipamentos e insumos esterilizados, assim como 

informações acerca dos programas disponíveis para 

tratamento da dependência. 

102 Considere que determinado agente federal de execução penal 

atue em um presídio federal com altos índices de doenças 

virais. Nessa situação, o referido agente é obrigado a 

submeter-se periodicamente a testes para detecção de HIV e 

das hepatites A e B, os quais devem ser custeados pelo poder 

público. 

Acerca das disposições expressas na Lei de Execução Penal sobre 

o instituto do livramento condicional, julgue os próximos itens. 

103 Preso beneficiado pelo livramento condicional durante o 

período de prova é considerado egresso. 

104 Considere que Janete, condenada a nove anos de prisão, 

tenha sido beneficiada pelo livramento condicional após 

cumprir três anos de sua pena. Nessa situação hipotética, o 

período de prova deverá ser estipulado entre dois e quatro 

anos. 

105 Considere que Pedro seja condenado reincidente em crime 

culposo e que tenha cumprido mais de um terço da pena de 

quatro anos referente a esse crime. Nesse caso hipotético, 

Pedro não faz jus ao benefício do livramento condicional, 

uma vez que a condenação anterior não foi suficiente para 

reprimir a prática de novo delito.  

Espaço livre 
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À luz do Regulamento Penitenciário Federal, nos termos do 
Decreto n.º 6.049/2007, julgue os itens a seguir. 

106 As características dos estabelecimentos penais federais 
incluem a existência de local para a prática esportiva 
individual, mas não coletiva, conforme a estrutura do 
estabelecimento. 

107 A Coordenação-Geral de Informação e Inteligência 
Penitenciária integra a estrutura básica do estabelecimento 
penal federal, sendo a Divisão de Segurança e Disciplina um 
dos órgãos auxiliares do Sistema Penitenciário Federal. 

108 Quando da inclusão de preso do sistema penitenciário 
estadual em estabelecimento penal federal, é de 
responsabilidade do setor de assistência social do 
estabelecimento prisional do estado de origem comunicar à 
família do preso, ou a pessoa por ele indicada, a nova 
localização em que ele se encontra. 

109 Em estabelecimento penal federal, a conduta do preso é 
classificada como ótima, boa, regular ou má, conforme casos 
de cometimento de falta disciplinar, podendo ser a conduta 
reabilitada após o término do cumprimento da sanção 
disciplinar, cujo prazo é diferente nos casos de falta leve, 
média e grave. 

110 Em estabelecimento penal federal, o condenado ou o preso 
provisório fazem jus a recompensas como elogio e regalias, 
cuja concessão cabe ao diretor do estabelecimento, que pode, 
inclusive, conceder outras regalias além das previstas no 
Regulamento Penitenciário Federal. 

No que se refere às carreiras da área penitenciária federal e da 
segurança pública, nos termos das Leis n.º 10.693/2003, 
n.º 11.907/2009, n.º 11.473/2007 e n.º 13.327/2016, julgue os 
itens que se seguem.  

111 Embora a denominação do cargo de agente penitenciário 
federal tenha sido alterada para agente federal de execução 
penal, manteve-se a previsão do exercício das atividades de 
atendimento, vigilância, custódia, guarda, assistência e 
orientação de pessoas recolhidas aos estabelecimentos penais 
federais. 

112 A gratificação de desempenho de atividade de assistência 
especializada do Departamento Penitenciário Nacional 
(GDAPEN) e a gratificação de desempenho de atividade de 
agente penitenciário federal (GDAPEF) são baseadas no 
alcance das metas de desempenho individual do servidor 
bem como das metas de desempenho institucional do 
Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN). 

113 As carreiras de especialista em assistência penitenciária, de 
técnico de apoio à assistência penitenciária e de agente 
federal de execução penal possuem o mesmo quantitativo de 
classes e padrões. 

114 Se um militar estadual integrar a Força Nacional de 
Segurança Pública em decorrência de cooperação federativa 
e, nessa condição de integrante, vier a responder a processo 
judicial por ações realizadas durante policiamento ambiental 
deverá ser representado judicialmente pela procuradoria do 
estado de origem. 

115 Considere que Maria, servidora civil, tenha atuado em 
atividade de inteligência de segurança pública em uma 
operação conjunta com a Força Nacional de Segurança 
Pública em decorrência de cooperação federativa e, nessa 
ocasião, tenha sofrido um acidente de que tenha resultado 
invalidez incapacitante para o trabalho. Nessa situação 
hipotética, Maria faz jus à indenização especificada em lei, 
além de outros direitos e vantagens previstos em legislação 
específica, e, caso ela venha a falecer, o mesmo valor será 
destinado aos seus dependentes. 

No que diz respeito ao Regulamento Penitenciário Nacional, nos 
termos da Portaria MSP n.º 199/2018, julgue os itens 
subsequentes. 

116 No caso de tramitação no Congresso Nacional projeto de lei 
de interesse do DEPEN, é de responsabilidade da Assessoria 
de Informações Estratégicas (AINFE) acompanhar e 
assessorar o diretor-geral do DEPEN a respeito desse 
assunto. 

117 O desenvolvimento e a coordenação de políticas públicas 
com foco na intervenção penal mínima, no 
desencarceramento e na restauração dos danos locais é 
atribuição da Diretoria de Políticas Penitenciárias do 
DEPEN. 

Com relação ao Manual de Assistências do Sistema 

Penitenciário Federal, nos termos da Portaria DISPF/DEPEN 
n.º 11/2015, julgue os itens seguintes. 

118 A internação preso fora da penitenciária federal para tratar a 
saúde depende de autorização do juiz competente. 

119 Preso que é submetido a tratamento ambulatorial pode 
contratar médico de sua confiança se autorizado pelo diretor 
da penitenciária federal, o qual deve comunicar ao juiz 
corregedor federal competente eventual divergência entre o 
médico particular do preso e o médico em exercício na 
penitenciária federal quanto à prescrição de medicamentos, à 
duração e à periodicidade do tratamento ou ao controle e às 
visitas assistenciais. 

120 O preso faz jus a alimentação diferenciada por questões 
religiosas e culturais, mas a alimentação diferenciada 
decorrente de restrições alimentares depende de prescrição 
médica. 

Espaço livre 
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-- PROVA DISCURSIVA -- 

• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, 
transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será 

avaliado fragmento de texto escrito em local indevido. 

• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado. 

• Na Folha de Texto Definitivo, a presença de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo 
acarretará a anulação da sua prova discursiva. 

• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 20,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto será atribuído ao quesito apresentação 
(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado). 

 

   A revisão histórica nos revela que a assistência educacional em estabelecimentos carcerários foi 

novamente ressignificada pela perspectiva de educação como direito de todos, consolidada com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, conforme se lê em seu artigo 205: “A educação, direito de 

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. 

 
Alisson J. O. Duarte; Helena O. Sivieri Pereira. Aspectos históricos da educação escolar nas instituições prisionais 
brasileiras do período imperial ao século XXI. Educação Unisinos, p. 344-52, 2018 (com adaptações). 

 

 

Tendo o texto precedente como motivador e considerando o status constitucional da educação como direito de todos os 

brasileiros bem como a realidade imposta pela pandemia causada pelo vírus covid-19, redija um texto dissertativo acerca do 

seguinte tema.  

 

POSSIBILIDADES EM TEMPOS DE PANDEMIA: O ENSINO REMOTO NO ÂMBITO PRISIONAL 

 

Ao elaborar seu texto, atenda ao que se pede a seguir. 

 

1 Discorra sobre a relação entre a educação e a ressocialização das pessoas encarceradas. [valor: 8,00 pontos] 

2 Mencione os níveis de escolaridade que devem ser oferecidos pelo Estado às pessoas privadas de liberdade na esfera 

federal. [valor: 3,00 pontos] 

3 Discuta como a educação a distância poderia ser usada no ambiente prisional para amenizar o impacto da pandemia, 

apresentando um exemplo desse recurso e uma possível dificuldade — técnica ou de outra natureza — a ser superada 

nesse ambiente. [valor: 8,00 pontos] 
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