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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Português 

 
Atenção: Para responder às questões de números 01 a 10, considere um trecho do romance Quincas Borba, de Machado de Assis. 
 
 

Rubião fitava a enseada, – eram oito horas da manhã. Quem o visse, com os polegares metidos no cordão do chambre, à 
janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta; mas, em verdade, vos digo que 
pensava em outra coisa. Cotejava o passado com o presente. Que era, há um ano? Professor. Que é agora? Capitalista. Olha para si, 
para as chinelas (umas chinelas de Túnis, que lhe deu recente amigo, Cristiano Palha), para a casa, para o jardim, para a enseada, 
para os morros e para o céu; e tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. 

– Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Se mana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me 
daria uma esperança colateral. Não casou; ambos morreram, e aqui está tudo comigo; de modo que o que parecia uma desgraça... 

Que abismo que há entre o espírito e o coração! O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrepiou caminho, 
buscou outro assunto, uma canoa que ia passando; o coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. Que lhe importa a canoa 
nem o canoeiro, que os olhos de Rubião acompanham, arregalados? Ele, coração, vai dizendo que, uma vez que a mana Piedade 
tinha de morrer, foi bom que não casasse; podia vir um filho ou uma filha... – Bonita canoa! – Antes assim! – Como obedece bem aos 
remos do homem! – O certo é que eles estão no Céu! 

Um criado trouxe o café. Rubião pegou na xícara e, enquanto lhe deitava açúcar, ia disfarçadamente mirando a bandeja, que 
era de prata lavrada. Prata, ouro, eram os metais que amava de coração; não gostava de bronze, mas o amigo Palha disse-lhe que 
era matéria de preço, e assim se explica este par de figuras que aqui está na sala, um Mefistófeles e um Fausto. Tivesse, porém, de 
escolher, escolheria a bandeja, – primor de argentaria, execução fina e acabada. 

 
(Machado de Assis. Quincas Borba. São Paulo: Companhia das Letras, 2012) 

  
1. A reflexão de Rubião no 2o parágrafo permite caracterizá-lo como 
 

(A) calculista. 
(B) altruísta. 
(C) melancólico. 
(D) indolente. 
(E) nostálgico. 

 
 
2. Depreende-se do 3o parágrafo que 
 

(A) o “coração” de Rubião busca ocultar o sentimento de alegria pela morte da irmã e do amigo Quincas Borba. 
 
(B) o “espírito” (ou seja, a razão) de Rubião busca consolar seu “coração” pela morte da irmã e do amigo Quincas Borba. 
 
(C) o “espírito” (ou seja, a razão) de Rubião busca se afastar do sentimento de alegria pela morte da irmã e do amigo Quincas 

Borba. 
 
(D) o “coração” de Rubião mostra-se constrangido pelo sentimento de alegria experimentado por seu “espírito” (ou seja, por sua 

razão). 
 
(E) o “espírito” (ou seja, a razão) de Rubião mostra-se orgulhoso por cercear o sentimento de alegria experimentado por seu 

“coração”. 
  
3. Considere os seguintes trechos do texto. 
 
 I. Quem o visse, com os polegares metidos no cordão do chambre, à janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que 

ele admirava aquele pedaço de água quieta; mas, em verdade, vos digo que pensava em outra coisa. (1o parágrafo) 
 
 II. Olha para si, para as chinelas (umas chinelas de Túnis, que lhe deu recente amigo, Cristiano Palha), para a casa, para o 

jardim, para a enseada, para os morros e para o céu; e tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação 
de propriedade. (1o parágrafo) 

 
 III. − Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Se mana Piedade tem casado com Quincas Borba, 

apenas me daria uma esperança colateral. (2o parágrafo) 
 
O narrador dirige-se explicitamente a seu leitor APENAS em 
 
(A) II. 
(B) I. 
(C) III. 
(D) I e II. 
(E) I e III. 

  
4. Verifica-se a ocorrência de discurso indireto livre no seguinte trecho: 
 

(A) – Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. (2o parágrafo) 
(B) Rubião fitava a enseada, – eram oito horas da manhã. (1o parágrafo) 
(C) Cotejava o passado com o presente. Que era, há um ano? Professor. Que é agora? Capitalista. (1o parágrafo) 
(D) Se mana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me daria uma esperança colateral. (2o parágrafo) 
(E) – Bonita canoa! – Antes assim! – Como obedece bem aos remos do homem! – O certo é que eles estão no Céu! (3o parágrafo) 
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5. O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrepiou caminho, buscou outro assunto (3o parágrafo) 
 

Sem que haja prejuízo para o sentido do texto, as expressões sublinhadas podem ser substituídas, respectivamente, por: 
 

(A) orgulhoso e discordou da direção 
 
(B) constrangido e mudou de rumo 
 
(C) desconfiado e tomou uma decisão 
 
(D) horrorizado e tomou um susto 
 
(E) desanimado e desconfiou da direção 

 
 
6. Considere os seguintes trechos do texto. 
 
 I. Quem o visse, com os polegares metidos no cordão do chambre (1o parágrafo). 

 
 II. tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade (1o parágrafo). 

 
 III. não gostava de bronze, mas o amigo Palha disse-lhe que era matéria de preço (4o parágrafo). 
 

Retoma um termo mencionado anteriormente no texto a palavra sublinhada APENAS em 
 

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

 
 
7. A antítese é uma figura pela qual se opõem, numa mesma frase, duas palavras ou dois pensamentos de sentido contrário, a 

exemplo do que se verifica em: 
 

(A) – Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. (2o parágrafo)  
 
(B) Rubião fitava a enseada, – eram oito horas da manhã. (1o parágrafo) 
 
(C) Que lhe importa a canoa nem o canoeiro, que os olhos de Rubião acompanham, arregalados? (3o parágrafo) 
 
(D) – Como obedece bem aos remos do homem! (3o parágrafo) 
 
(E) Rubião pegou na xícara e, enquanto lhe deitava açúcar, ia disfarçadamente mirando a bandeja, que era de prata lavrada. 

(4o parágrafo) 
 
 
8. Tivesse, porém, de escolher, escolheria a bandeja (4o parágrafo) 
 

Em relação à oração que a sucede, a oração sublinhada expressa ideia de 
 

(A) comparação. 
 
(B) concessão. 
 
(C) causa. 
 
(D) condição. 
 
(E) consequência. 

 
 
9. Um criado trouxe o café. Rubião pegou na xícara e, enquanto lhe deitava açúcar, ia disfarçadamente mirando a bandeja, que era 

de prata lavrada. (4o parágrafo) 
 

Os termos sublinhados referem-se, respectivamente, a 
 

(A) “Rubião” e “prata lavrada”. 
 
(B) “Rubião” e “bandeja”. 
 
(C) “xícara” e “prata lavrada”. 
 
(D) “xícara” e “bandeja”. 
 
(E) “açúcar” e “bandeja”. 

 
 
10. Quem o visse, [...], cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta (1o parágrafo) 
 

Os sujeitos dos verbos sublinhados são, respectivamente, 
 

(A) “Quem” e “Quem o visse”. 
 
(B) “Rubião” e “Quem o visse”. 
 
(C) “Quem” e “Rubião”. 
 
(D) “Rubião” e “eu” (o narrador). 
 
(E) “Quem” e “eu” (o narrador). 
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Atenção: Para responder às questões de números 11 a 15, considere o texto de Mario Quintana. 
 
 

Velha história 
 
 

Era uma vez um homem que estava pescando, Maria. Até que apanhou um peixinho! Mas o peixinho era tão pequenininho e 

inocente, e tinha um azulado tão indescritível nas escamas, que o homem ficou com pena. E retirou cuidadosamente o anzol e pin-

celou com iodo a garganta do coitadinho. Depois guardou-o no bolso traseiro das calças, para que o animalzinho sarasse no quente. 

E desde então ficaram inseparáveis. Aonde o homem ia, o peixinho o acompanhava a trote, que nem um cachorrinho. Pelas calçadas. 

Pelos elevadores. Pelo café. Como era tocante vê-los no "17"! – o homem, grave, de preto, com uma das mãos segurando a xícara de 

fumegante moca, com a outra lendo o jornal, com a outra fumando, com a outra cuidando do peixinho, enquanto este, silencioso e le-

vemente melancólico, tomava laranjada por um canudinho especial... 

Ora, um dia o homem e o peixinho passeavam à margem do rio onde o segundo dos dois fora pescado. E eis que os olhos do 

primeiro se encheram de lágrimas. E disse o homem ao peixinho: 

“Não, não me assiste o direito de te guardar comigo. Por que roubar-te por mais tempo ao carinho do teu pai, da tua mãe, dos 

teus irmãozinhos, da tua tia solteira? Não, não e não! Volta para o seio da tua família. E viva eu cá na terra sempre triste!...” 

Dito isso, verteu copioso pranto e, desviando o rosto, atirou o peixinho n’água. E a água fez redemoinho, que foi depois sere-

nando, serenando até que o peixinho morreu afogado... 
(Mario Quintana. Eu passarinho. São Paulo: Ática, 2014) 

 
11. Tendo em vista a tipologia textual, “Velha história” constitui um texto, sobretudo, 
 

(A) informativo. 
 
(B) narrativo. 
 
(C) dissertativo. 
 
(D) injuntivo. 
 
(E) expositivo. 

 
 
12. “Não, não me assiste o direito de te guardar comigo. Por que roubar-te por mais tempo ao carinho do teu pai, da tua mãe, dos 

teus irmãozinhos, da tua tia solteira? Não, não e não! Volta para o seio da tua família. E viva eu cá na terra sempre triste!...” 
(3o parágrafo) 

 
Ao se transpor o trecho acima para o discurso indireto, os termos sublinhados assumem as seguintes formas: 

 
(A) assistira e voltara. 
 
(B) assistiria e voltasse. 
 
(C) assistia e voltava. 
 
(D) assistiria e voltaria. 
 
(E) assistia e voltasse. 

 
 
13. Aonde o homem ia, o peixinho o acompanhava a trote, que nem um cachorrinho. (1o parágrafo) 
 

Considerando o contexto, os termos sublinhados constituem, respectivamente, 
 

(A) um pronome, um artigo, um artigo e uma preposição. 
 
(B) uma preposição, um pronome, um pronome e um artigo.  
 
(C) um pronome, um pronome, um pronome e um artigo. 
 
(D) um artigo, um artigo, um artigo e uma preposição. 
 
(E) um artigo, um artigo, um pronome e uma preposição. 

 
 
14. Verifica-se o emprego de vírgula para separar um vocativo em: 
 

(A) Era uma vez um homem que estava pescando, Maria. (1o parágrafo)  
(B) Não, não me assiste o direito de te guardar comigo. (3o parágrafo)  
(C) Aonde o homem ia, o peixinho o acompanhava a trote, que nem um cachorrinho. (1o parágrafo)  
(D) Ora, um dia o homem e o peixinho passeavam à margem do rio onde o segundo dos dois fora pescado. (2o parágrafo)  
(E) Dito isso, verteu copioso pranto e, desviando o rosto, atirou o peixinho n’água. (4o parágrafo) 

 
 
15. Verifica-se o emprego de voz passiva no seguinte trecho: 
 

(A) Depois guardou-o no bolso traseiro das calças, para que o animalzinho sarasse no quente. (1o parágrafo)  
(B) Ora, um dia o homem e o peixinho passeavam à margem do rio onde o segundo dos dois fora pescado. (2o parágrafo)  
(C) E eis que os olhos do primeiro se encheram de lágrimas. (2o parágrafo)  
(D) E viva eu cá na terra sempre triste!... (3o parágrafo)  
(E) Por que roubar-te por mais tempo ao carinho do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãozinhos, da tua tia solteira? (3o parágrafo) 
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Raciocínio Lógico-Matemático 

 
16. Os apartamentos de um moderno edifício são numerados com três algarismos da seguinte maneira: o primeiro algarismo indica 

o andar e os dois seguintes o número do apartamento. Por exemplo, o apartamento numerado com 201 é o apartamento 01 do 
segundo andar. O edifício tem 6 andares com 15 apartamentos por andar. Os andares são numerados de 1 a 6, e, em cada an-
dar, os apartamentos são numerados de 01 a 15. A quantidade de algarismos 2 necessária para numerar todos os apartamentos 
da forma descrita acima é: 

 
(A) 15 
 
(B) 12 
 
(C) 27 
 
(D) 21 
 
(E) 20 

 
 
17. Oito cartões, numerados de 1 a 8, sem repetições, são distribuídos em duas caixas, A e B, de modo que a soma dos números 

dos cartões da caixa A seja igual à soma dos números dos cartões da caixa B. Se na caixa A há três cartões, então, certamente, 
 

(A) o cartão com número 8 está na caixa A. 
 
(B) o cartão com número 7 está na caixa A. 
 
(C) o cartão com número 3 está na caixa B. 
 
(D) os cartões com números 1 e 2 estão na caixa B. 
 
(E) o cartão com número 4 está na caixa B. 

 
 
18. Sabendo-se que  representa um número e que  + 15 =  +  + ( /2), o número representado por  é 
 

(A) 10 
 
(B) 14 
 
(C) 8 
 
(D) 12 
 
(E) 6 

 
 
19. Cento e oitenta bombons, sendo noventa e seis de chocolate meio amargo e oitenta e quatro de chocolate ao leite, devem ser 

colocados em caixas. As caixas devem ter o mesmo número de bombons, e cada caixa deve ter apenas bombons de um mesmo 
sabor. O menor número de caixas a serem compradas é: 

 
(A) 10 
 
(B) 9 
 
(C) 12 
 
(D) 18 
 
(E) 15 

 
 
20. Geraldo perguntou aos seus três filhos, Antonio, Bruno e Carlos, quantas cabeças de gado ele possuía. Antonio disse 2022, Bru-

no disse 2027 e Carlos disse 2010. Geraldo respondeu que eles erraram por 12, 7 e 5 cabeças, não necessariamente nessa 
ordem. O número de cabeças de gado que Geraldo possui é: 

 
(A) 2012 
 
(B) 2015 
 
(C) 2017 
 
(D) 2020 
 
(E) 2010  
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Legislação 

 
21. Considere as seguintes definições: 
 
 I. Retorno à atividade de servidor aposentado.  
 II. Reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando 

invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.  
 III. Retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. 
 
 Nos termos da Lei no 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e 

das fundações públicas federais, as definições I, II e III correspondem correta e respectivamente a: 
 

(A) aproveitamento, reintegração e readaptação.  
(B) reversão, aproveitamento e recondução.  
(C) reversão, reintegração e recondução.  
(D) recondução, aproveitamento e readaptação.  
(E) aproveitamento, recondução e reintegração. 

 
 
22. Considere os seguintes itens: 
 
 I. Reintegração.  
 II Recondução.  
 III. Reversão. 
 
 IV. Promoção.  
 V. Readaptação. 
 
 De acordo com a Lei no 8.112/1990, a vacância do cargo público ocorre APENAS nos casos indicados em: 
 

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

 
 
23. Consoante a Lei no 8.112/1990, no que concerne ao processo disciplinar: 
 

(A) O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores estáveis ou comissionados designados 
pela autoridade competente. 

 
(B) Na fase do inquérito, o presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados de nenhum interesse para o escla-

recimento dos fatos. 
 
(C) As reuniões e as audiências da comissão condutora do processo disciplinar terão caráter público. 
 
(D) O prazo para a conclusão do processo disciplinar, improrrogável, não excederá sessenta dias.  
 
(E) O julgamento fora do prazo legal implica nulidade do processo. 

 
 
24. Nos termos do Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, a eleição para os cargos de Direção do Tri-

bunal far-se-á mediante escrutínio 
 

(A) secreto, em sessão ordinária do Tribunal Pleno, tomando posse os eleitos perante seus pares em sessão plenária reunida, 
extraordinariamente. 

 
(B) aberto, em sessão extraordinária do Órgão Especial, tomando posse os eleitos perante seus pares em sessão plenária 

reunida, extraordinariamente. 
 
(C) secreto, em sessão extraordinária do Tribunal Pleno, tomando posse os eleitos perante seus pares em sessão plenária 

reunida, extraordinariamente. 
 
(D) aberto, em sessão ordinária do Tribunal Pleno, tomando posse os eleitos perante seus pares em sessão plenária reunida, 

ordinariamente. 
 
(E) secreto, em sessão ordinária do Órgão Especial, tomando posse os eleitos perante seus pares em sessão plenária reu-

nida, ordinariamente. 
 
 
25. Consoante os termos do Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, fixar os horários de funcionamento 

dos serviços e das unidades judiciárias da região e eleger os magistrados que integrarão as Comissões Temporárias compete, 
respectivamente, 

 
(A) ao Órgão Especial e às Seções Especializadas.  
(B) ao Tribunal Pleno e às Seções Especializadas.  
(C) ao Tribunal Pleno e ao Órgão Especial.  
(D) ao Tribunal Pleno e ao Tribunal Pleno.  
(E) ao Órgão Especial e ao Órgão Especial. 

Caderno de Prova ’A11’, Tipo 001



 

TRT4R-Conhecimentos Gerais2 7 

26. Conforme dispõe o Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, no que concerne às Turmas, é correto 
afirmar que 

 
(A) de suas decisões não há previsão legal para recurso ao Órgão Especial. 
 
(B) não têm competência para o julgamento de recursos. 
 
(C) compõem-se de até quatro julgadores, dos quais apenas três participarão do julgamento. 
 
(D) o Presidente da Turma profere voto apenas para desempate. 
 
(E) o Presidente da Turma afastado temporariamente é substituído por um Presidente de outra Turma, com acúmulo de fun-

ções. 
 
 
27. Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei no 13.709/2018, o dado pessoal sobre origem racial ou étni-

ca, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado refe-
rente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, é denominado dado pes-
soal 

 
(A) social. 
 
(B) sensível. 
 
(C) intangível. 
 
(D) não qualificável. 
 
(E) não classificável. 

 
 
28. Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei no 13.709/2018, no que concerne ao tratamento de dados 

pessoais de crianças e de adolescentes, 
 

(A) o consentimento pode ser genérico ou específico. 
 
(B) o consentimento deve ser dado por ambos os pais ou responsável legal. 
 
(C) os dados podem ser coletados sem o consentimento, se para contatar os pais ou responsável legal, podendo ser utilizados 

a essa finalidade. 
 
(D) os dados podem ser coletados sem consentimento, desde que para contatar os pais ou responsável legal, não podendo fi-

car armazenados. 
 
(E) os dados podem ser coletados, se para sua proteção, e podem ser repassados a terceiros, ambos sem consentimento. 

 
 
29. Conforme estabelece a Lei no 8.429/1992, a pena de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da 

função pública, suspensão dos direitos políticos até catorze anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo 
patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a catorze anos 
pode ser aplicada no ato que 

 
(A) permite ou facilita a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. 
 
(B) ordena ou permite a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. 
 
(C) deixa de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a 

ocultar irregularidades. 
 
(D) descumpre as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração 

pública com entidades privadas. 
 
(E) percebe vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o forne-

cimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. 
 
 
30. Nos termos da Lei no 14.133/2021 (nova Lei de Licitações), no que concerne à participação consorciada nos certames licitató-

rios, 
 

(A) para consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei, não ha-
verá acréscimo sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira. 

 
(B) cada empresa consorciada deve comprovar, isoladamente, os requisitos habilitatórios exigidos no edital. 
 
(C) é vedada a participação de empresas em consórcio na licitação. 
 
(D) o edital de licitação não poderá estabelecer limite máximo para o número de empresas em consórcio. 
 
(E) a substituição de consorciado independe de ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31. Endocardite bacteriana apresenta manifestações sistêmicas infecciosas, imunes e vasculares. Considere: 
 
 I. Lesões cutâneas pequenas, dolorosas, violáceas e eritematosas nas polpas e face lateral dos dedos de mãos e pés. 

 II. Hemorragias retinianas com centro esbranquiçado próximas do disco óptico. 

 III. Lesões hemorrágicas elevadas, não dolorosas nas palmas das mãos e plantas dos pés. 

 IV. Petéquias conjuntivais e subungueais. 

 
 São manifestações imunes as que constam APENAS em 
 

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

 
 
32. Tamponamento cardíaco, pericardite crônica, tromboembolismo pulmonar e asma grave são etiologias de pulso 
 

(A) Paradoxal. 
 
(B) Anacrótico. 
 
(C) Bisferiens. 
 
(D) Alternans. 
 
(E) Tardus et parvus. 

 
 
33. São etiologias de alterações na ausculta da primeira bulha (B1): 
 

 B1 Hiperfonética B1 Hipofonética 

(A)  Derrame pericárdico  Insuficiência cardíaca de alto débito  

(B)  Doença pulmonar obstrutiva crônica Pneumotórax 

(C)  Obesidade Estenose mitral 

(D)  Hipertireoidismo Insuficiência mitral 

(E)  Insuficiência aórtica Estenose tricúspide 

 
 
34. O achado MENOS provável em um caso de insuficiência aórtica, dentre os abaixo, é 
 

(A) ausculta de som sistólico e diastólico na artéria femural (pistol shot). 
 
(B) pressão de pulso achatada. 
 
(C) pulsação capilar sincrônica com batimento cardíaco no leito ungueal (pulso de Quincke). 
 
(D) sopro de Austin Flint. 
 
(E) vibração sistólica da úvula. 

 
 
35. Em pacientes portadores de coartação da aorta ocorrem várias alterações, como as relacionadas abaixo, EXCETO: 
 

(A) insuficiência cardíaca. 
 
(B) hipertrofia de ventrículo esquerdo. 
 
(C) hipoperfusão de artéria renal abaixo da obstrução. 
 
(D) dilatação de artérias intercostais superiores. 
 
(E) pseudo hipertensão arterial. 

 
 
36. Doença inflamatória de aorta, a arterite de Takayasu predomina em 
 

(A) crianças com idade entre 8 e 10 anos. 
 
(B) mulheres com mais de 40 anos. 
 
(C) homens com menos de 40 anos. 
 
(D) homens com mais de 40 anos. 
 
(E) mulheres com menos de 40 anos.  
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37. Os efeitos adversos da amiodarona podem aparecer em até 75% dos pacientes em uso crônico e são relacionadas à dose 
administrada. O efeito colateral mais grave é 

 
(A) hipotireoidismo. 
 
(B) toxicidade hepática. 
 
(C) toxidade pulmonar. 
 
(D) hipertireoidismo. 
 
(E) microdepósitos na córnea. 

 
 
38. A dose de ataque de 600 mg por via oral reverte 94% das crises de fibrilação atrial de início recente em pacientes sem cardiopa-

tia estrutural. Os efeitos colaterais mais comuns são alteração de paladar, borramento visual e alterações gastrointestinais. Deve 
ser usada com cautela em indivíduos com fração de ejeção reduzida. 

 
 O texto refere-se a 
 

(A) Sotalol. 
 
(B) Propafenona. 
 
(C) Procainamida. 
 
(D) Disopiramida. 
 
(E) Adenosina. 

 
 
39. Em alguns casos, hemoptise é o sinalizador da doença. Nos paciente com formas graves o baixo débito cardíaco e a vasocons-

trição sistêmica podem ser responsáveis por fácies típica, com placas violáceas em região malar. O ictus preserva sua localiza-
ção e características normais. 

 
 O texto refere-se a 
 

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

 
 
40. Foram avaliados casos de anomalia de Ebstein associada a uso de medicamentos durante a gestação. A válvula acometida e a 

droga em questão são com maior probabilidade, respectivamente, 
 

(A) tricúspide e lítio. 
 
(B) mitral e valproato. 
 
(C) tricúspide e quetiapina. 
 
(D) mitral e lamotrigina. 
 
(E) tricúspide e carbamazepina. 

 
 
41. São achados cardiovasculares no hipotireoidismo: 
 

 Cronotropismo Inotropismo Resistência Vascular 
Periférica 

Volume Sanguíneo 
Total 

(A)  elevado elevado elevada elevado 

(B)  reduzido reduzido elevada reduzido 

(C)  reduzido reduzido reduzida elevado 

(D)  elevado elevado reduzida reduzido 

(E)  reduzido elevado elevada reduzido 
 
 
42. Se analisarmos diversos casos de pacientes com adenoma produtor de paratormônio, dos abaixo, o mais provável é haver no 

eletrocardiograma intervalo QTc 
 

(A) aumentado e pressão arterial normal. 
 
(B) aumentado e hipotensão arterial. 
 
(C) diminuído e hipotensão arterial. 
 
(D) aumentado e hipertensão arterial. 
 
(E) diminuído e hipertensão arterial. 
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43. Se analisarmos vários casos de pacientes com hiperpigmentação cutânea, ACTH elevado e cortisol diminuído encontraremos 
com maior probabilidade, dentre os abaixo, eletrocardiograma com onda 

 
(A) T apiculada e diminuição das dimensões de ventrículo esquerdo. 
 
(B) U e aumento das dimensões de ventrículo esquerdo. 
 
(C) T apiculada e aumento das dimensões de ventrículo esquerdo. 
 
(D) U e diminuição das dimensões de ventrículo esquerdo. 
 
(E) T apiculada e hipervolemia. 

 
 
44. Em um paciente com tumor em adrenal esquerda produtor de aldosterona é mais provável o achado de nível de renina sérica 
 

(A) diminuído e hipercalemia. 
 
(B) elevado e hipercalemia. 
 
(C) diminuído e hipocalemia. 
 
(D) elevado e hipocalemia. 
 
(E) diminuído e hiponatremia. 

 
 
45. Foram estudadas 10 mulheres portadoras de problemas crônicos que apresentavam: 
 

- Vegetações no lado atrial da valva mitral ou no lado arterial da valva aórtica. 

- Histórico de filhos que nasceram com bloqueio atrioventricular total. 
 
 O provável diagnóstico destas pacientes, dentre os abaixo, é: 
 

(A) Sífilis. 
 
(B) Diabetes mellitus. 
 
(C) Doença de Graves. 
 
(D) Lúpus eritematoso sistêmico. 
 
(E) Uso crônico de heroína e cocaína. 

 
 
46. Um homem de 72 anos é diagnosticado com estenose aórtica grave. O(s) sintoma(s) que caracteriza(m) essa afecção é (são): 
 

(A) síncope, dor precordial e dispneia relacionados a esforços. 
 
(B) episódios repetidos de palpitações. 
 
(C) palpitações irregulares constantes, com agravamento desencadeado por esforços. 
 
(D) ortopneia e dispneia paroxística noturna. 
 
(E) angina pectoris em repouso. 

 
 
47. Na síndrome de Noonan ocorrem: baixa estatura, dismorfismos faciais, pescoço alado, criptorquidia e como cardiopatia congê-

nita mais comum 
 

(A) Comunicação interventricular. 
 
(B) Miocardiopatia hipertrófica. 
 
(C) Tetralogia de Fallot. 
 
(D) Estenose pulmonar valvar. 
 
(E) Transposição dos grandes vasos da base. 

 
 
48. Dos abaixo, é critério MENOR de doença reumática: 
 

(A) Artrite. 
 
(B) Aumento do intervalo PR no eletrocardiograma. 
 
(C) Nódulos subcutâneos. 
 
(D) Eritema marginatum. 
 
(E) Coreia de Sydenham.  
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49. Paciente de 36 anos, previamente hígida, nas primeiras semanas de gestação, passa a apresentar fibrilação atrial. O coração é 
estruturalmente normal. O médico opta por anticoagulação. A droga de escolha deve ser 

 
(A) clopidogrel. 
 
(B) varfarina. 
 
(C) heparina de baixo peso molecular. 
 
(D) rivaroxabana. 
 
(E) dabigatran. 

 
 
50. A pré-eclâmpsia, importante complicação que acomete gestantes após a 20a semana do ciclo gravídico, tem fatores de risco 

identificáveis, entre os quais NÃO se inclui: 
 

(A) síndrome antifosfolípides. 
 
(B) história familiar de pré-eclâmpsia. 
 
(C) gravidez multifetal. 
 
(D) história de hipertensão arterial prévia. 
 
(E) multiparidade. 

 
 
51. O fechamento inadequado dos folhetos da valva aórtica NÃO é causa de 
 

(A) diminuição do volume diastólico final de ventrículo esquerdo. 
 
(B) angina pectoris. 
 
(C) aumento de estresse sobre o músculo do ventrículo esquerdo. 
 
(D) aumento inicial do volume de ejeção do ventrículo esquerdo. 
 
(E) hipertrofia excêntrica do ventrículo esquerdo. 

 
 
52. A principal ação de sacubitril, presente na associação sacubitril-valsartana para tratamento de insuficiência cardíaca com 

diminuição da fração de ejeção do ventrículo esquerdo se dá 
 

(A) pelo aumento da potência da ação da valsartana. 
 
(B) por seu efeito inotrópico de efeito prolongado. 
 
(C) no bloqueio da decomposição de peptídeos natriuréticos. 
 
(D) pela inibição prolongada da enzima de conversão da angiotensina. 
 
(E) pelo aumento da produção de receptores da enzima de conversão da angiotensina. 

 
 
53. Segundo as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, pressão arterial sistólica entre 130 e 139 mmHg e/ou pressão arterial 

diastólica entre 85 e 89 mmHg são definidas, para medidas em consultório, como 
 

(A) hipertensão arterial estágio 1. 
 
(B) hipertensão arterial estágio 1, em indivíduos abaixo de 50 anos. 
 
(C) pressão normal. 
 
(D) pré-hipertensão. 
 
(E) hipertensão arterial estágio 1, em indivíduos abaixo de 70 anos. 

 
 
54. Dos abaixo, é critério MENOR de insuficiência cardíaca: 
 

(A) Dispneia paroxística noturna. 
 
(B) Derrame pleural. 
 
(C) Cardiomegalia na radiografia de tórax. 
 
(D) Perda superior a 4,5 kg em 5 dias de tratamento diurético. 
 
(E) Galope de terceira bulha.  
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55. Diretrizes de hipertensão arterial recomendam que, se não houver indicação específica, o tratamento medicamentoso mono-
terápico inicial de um paciente com hipertensão arterial estágio 1 NÃO deve ter como escolha: 

 
(A) inibidores da enzima de conversão da angiotensina. 
 
(B) diuréticos tiazídicos. 
 
(C) bloqueadores de receptor de angiotensina. 
 
(D) bloqueadores de canal de cálcio. 
 
(E) betabloqueadores. 

 
 
56. Um homem de 64 anos, com função renal normal, em uso de anlodipina, hidroclorotiazida e metformina, é admitido no pron- 

to-socorro por dor precordial intensa há 2 horas, com irradiação para o braço esquerdo, acompanhada de náusea e sudorese 
fria. Apresenta eletrocardiograma com ritmo sinusal, sem alterações isquêmicas agudas. No tratamento inicial é indicado 
EVITAR o uso de 

 
(A) bloqueadores de receptor P2Y12 plaquetário. 
 
(B) fibrinolíticos. 
 
(C) ácido acetilsalicílico. 
 
(D) heparina de baixo peso molecular. 
 
(E) nitratos. 

 
 
57. No tratamento de insuficiência cardíaca as Sociedades de Cardiologia têm indicado o uso de inibidor de SGLT2 
 

(A) fortemente na insuficiência cardíaca com diminuição da fração de ejeção de VE, associada a outras drogas, excluindo-se 
betabloqueadores. 

 
(B) fortemente na insuficiência cardíaca com diminuição da fração de ejeção de VE, desde que não associada a sacubitril- 

-losartana. 
 
(C) de forma débil na insuficiência cardíaca com fração de ejeção de VE preservada. 
 
(D) de forma débil na insuficiência cardíaca com diminuição da fração de ejeção de VE. 
 
(E) fortemente na insuficiência cardíaca com fração de ejeção de VE preservada, desde que associada a um diurético potente. 

 
 
58. No tratamento da insuficiência cardíaca com diminuição da fração de ejeção de VE a melhora dos sintomas assim como dimi-

nuição de hospitalizações têm sido demonstradas na terapia com os seguintes fármacos, EXCETO: 
 

(A) verapamil. 
 
(B) antagonistas de receptor de mineralocorticoide. 
 
(C) hidralazina com nitrato. 
 
(D) ivabradina. 
 
(E) digoxina. 

 
 
59. Um homem de 66 anos é diagnosticado com infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST; não apre-

senta sinais de insuficiência cardíaca nem arritmias. Existem fortes evidências de benefício imediato e a longo prazo a um 
paciente como este com a administração precoce de  

 
(A) anlodipina. 
 
(B) fondaparinux. 
 
(C) estatina. 
 
(D) ácido acetilsalicílico. 
 
(E) nitrato. 

 
 
60. Um homem de 70 anos no terceiro PO de artroplastia de quadril é diagnosticado com TVP e tromboembolismo pulmonar. Nesse 

evento agudo vários exames laboratoriais têm valor prognóstico, como os listados abaixo, EXCETO: 
 

(A) pressão arterial de oxigênio. 
 
(B) troponina. 
 
(C) gradiente alvéolo-arterial de oxigênio. 
 
(D) peptídeo natriurético do tipo B. 
 
(E) d-dímero. 
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A discussão da redução da jornada de trabalho, desde o advento do capitalismo, configura-se 
como um ponto de partida decisivo, ancorado no universo da vida cotidiana, para, por um lado, permitir 
uma reflexão fundamental sobre o autocontrole sobre o tempo de trabalho e o tempo de vida (o chama-
do “tempo livre”), e, por outro, possibilitar o afloramento de uma vida dotada de sentido fora do traba-
lho. Convém, contudo, fazer um esclarecimento: a redução da jornada de trabalho não implica neces-
sariamente a redução do tempo de trabalho. 

Uma vida cheia de sentido fora do trabalho supõe uma vida dotada de sentido dentro do traba-
lho. Uma vida desprovida de sentido no trabalho é incompatível com uma vida cheia de sentido fora do 
trabalho. 

Uma vida cheia de sentido em todas as esferas do ser social somente poderá efetivar-se atra-
vés da demolição das barreiras existentes entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho, de modo 
que, a partir de uma atividade vital cheia de sentido, sob bases inteiramente novas, possa se desenvol-
ver uma nova sociabilidade. 

(ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho?, edição digital) 
 
 

Ancorado nas ideias expostas acima, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre a impor-
tância da relação entre “tempo de trabalho” e “tempo livre” na vida do indivíduo contemporâneo. 
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