ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA – SALA DAS COMISSÕES

CADERNO DE PROVAS
CONCURSO: MÉDICO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartãoresposta, único e insubstituível. Confira o seu nome.
2. O cartão-resposta apresenta um campo em que o candidato deve assinar.
3. Este caderno de provas contém 90 (noventa) questões, todas com 4 (quatro)
alternativas. Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de provas
só será trocado se apresentar problema de impressão.
4. O caderno de provas será devolvido ao fiscal, juntamente com o cartão-resposta.
5. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a
resposta que julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz
parte da prova.
6. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas (de
n.º 1 à de n.º 90). A resposta deve ser assinalada conforme instruções contidas no cartãoresposta. A rasura implicará a anulação da resposta.
7. Na página de número 27, o candidato encontrará uma grade de respostas para anotar o
seu gabarito. Recorte-a e leve-a consigo.
8. A duração da prova é de 5 (cinco) horas. A saída do candidato só será permitida após
transcorridas 1 (uma) hora do início da mesma. Os três últimos candidatos a terminar a
prova deverão retirar-se da sala simultaneamente.
9. O gabarito e as provas serão divulgado no dia 13 de outubro, após as 16 (dezesseis)
horas, no site do Tribunal de Justiça www.tj.sc.gov.br e na Sala das Comissões, 11º
andar. O resultado não será fornecido por telefone.
FLORIANÓPOLIS, 11 de Novembro de 2007.
A COMISSÃO
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LÍNGUA PORTUGUESA
SOLIDÃO E CONFLITOS DE WILHELM REICH
Às vésperas da abertura do testamento do psicanalista, peça propõe olhar atento sobre suas idéias.

Sozinho em um quarto escuro, Wilhelm Reich (1897-1957) ouve vozes de interlocutores
imaginários – e conversa com eles. Questiona as razões de estar preso e relembra episódios de sua
vida. Fala sobre a adolescência tumultuada, a faculdade de medicina, o contato com a psicanálise e
o rompimento com Freud. Pensa nas fugas que empreendeu para escapar às perseguições nazistas e
protesta contra a rejeição às suas idéias pela sociedade burguesa. Por fim, compara sua trajetória às
de outras pessoas incompreendidas socialmente.
O espetáculo O assassinato de Wilhelm Reich pretende apresentar parte do pensamento
do polêmico psicanalista austríaco. A peça entra em cartaz no ano em que deve ser divulgado seu
testamento. Em março de 1957, Reich escreveu o documento com a determinação de que só fosse
aberto meio século depois de sua morte.
O pensamento do psicanalista sempre provocou reações intensas, tanto de aprovação
quanto de discordância. Com idéias avançadas para seu tempo, foi precursor de condutas sociais:
em 1931 já sugeria a distribuição de preservativos, a legalização do aborto e a proteção de crianças
e adolescentes contra a sedução de adultos. Em sua obra procurou conciliar bem-estar coletivo e
saúde física e mental. Morreu em novembro de 1957, numa prisão americana, vítima de ataque
cardíaco.
O assassinato de Wilhelm Reich. Texto e direção de Marcos Davi. Teatro Ruth Escobar.
Rua dos Ingleses, 209, São Paulo, SP. Tel.: (11) 3289-2358.
Mente&Cérebro. São Paulo, Ano V, n0 176 – Setembro 2007, p.12
1ª Questão: Após leitura atenta, assinale a alternativa que corresponde ao pensamento expresso no
texto:
a) Freud, Reich e Jung, com suas idéias convergentes, formam a base da psicanálise.
b) Tendo sofrido perseguições sob o regime nazista, Reich teve, finalmente, suas idéias precursoras de condutas sociais aceitas pela burguesia americana.
c) O espetáculo levanta um protesto contra a prisão de Wilhelm Reich, quando a solidão o vitimou.
d) Segundo Reich, a realização humana dependia tanto do plano individual (saúde física e mental)
como do bem-estar em sociedade.
2ª Questão: Ainda com base no que o texto exprime, assinale a alternativa correta.
a) O pensamento polêmico de Reich repercutiu tanto na sua própria vida que acabou perdendo o
controle mental e ouvindo vozes imaginárias.
b) Entre os pontos complexos do seu pensamento consta o da conivência com a sedução de
crianças e adolescentes.
c) O texto previne os leitores sobre a visão errônea do espetáculo, que focaliza apenas parte do
pensamento de Reich.
d) As idéias avançadas de Reich provocavam reações extremadas de aprovação e de rejeição.
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3ª Questão: Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que está de acordo com as idéias expressas
no texto:
a) O espetáculo O assassinato de Wilhelm Reich retrata um psicanalista polêmico que se sentiu
incompreendido pela sociedade.
b) Wilhelm Reich desenvolveu um método terapêutico radical, centrado totalmente no poder da
mente.
c) No testamento que Reich deixou, o psicanalista austríaco se retrata de algumas das suas idéias
avançadas.
d) Reich sofreu perseguições nazistas devido às suas idéias burguesas.
4ª Questão: Analise as proposições abaixo, em relação ao emprego dos pronomes, e assinale a
alternativa correta:
I. Se é para mim pagar, esqueça; não trouxe dinheiro.
II. Futuras gerações ainda se perguntarão como foi possível viver sem internet.
III. Ninguém se havia lembrado de fazer as inscrições com antecedência.
IV. Se você precisar, posso te ajudar em matemática.
V. Discutimos, mas tudo ficou resolvido. Não há mais nada pendente entre mim e ela.
a)
b)
c)
d)

II, IV
II, III, V
I, II, IV
III, IV

5ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA em relação à regência:
a) Informo-os de que podem iniciar a prova.
b) Os brasileiros aspiram a um país sem corrupção.
c) Com este frio, prefiro ficar aqui do que sair da sala.
d) O povo está desejoso de que se encontre uma saída para a crise do desemprego no Brasil.
6ª Questão: Analise as proposições abaixo em relação à concordância e assinale a alternativa
correta:
I. Nem a omissão da maioria dos brasileiros, nem a corrupção impune dos políticos são sinais de
país desenvolvido.
II. Com a corrupção, cria-se barreiras para o desenvolvimento social.
III. O desejo de competir, a garra de vencer, a fé em superar obstáculos, estava presente em cada atleta.
IV. Pontes, viadutos, túneis, tudo isso é prioridade em uma capital como Florianópolis.
V. Paciência é necessário para resolver as questões da prova.
a)
b)
c)
d)

II, IV
II, III
I, III, V
I, IV, V
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7ª Questão: Analise as palavras lisonjeada, táxi, anexo, viola quanto ao número de letras e de
fonemas, e assinale a alternativa em que a seqüência está correta:
a) 10 – 9; 4 – 5; 5 – 6; 5 – 5
b) 10 – 10; 4 – 5; 5 – 5; 5 – 5
c) 10 – 9; 4 – 4; 5 – 5; 5 – 5
d) 10 – 9; 4 – 4; 5 – 5; 4 – 5
8ª Questão: Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa em que o uso (ou não) da crase
está correto:
I. A noite cai lentamente.
II. Ontem a noite a polícia prendeu quatro assaltantes em São José.
III. Comprei o imóvel a prazo.
IV. A nova lei não se aplica à pessoas de boa índole.
V. Há pessoas insensíveis à dor do próximo.
a)
b)
c)
d)

I, II, IV
II, III, V
I, III, V
II, IV, V

9ª Questão: Analise as proposições abaixo e enumere a coluna II de acordo com a função dos
termos sublinhados na coluna I e, a seguir, assinale a alternativa correta:
Coluna I
Coluna II
1. Na votação da CPMF, no Congresso, não faltou
momento em que as discussões se tornassem
mais agressivas, com argumentos e opiniões
calorosos e contraditórios.
( ) complemento nominal
2. O gerente confia em seus funcionários.
( ) objeto indireto
3. Uma casa própria, meu maior sonho, evaporou-se
com as novas taxas de juros.
( ) adjunto adverbial
4. Os deputados votaram contrariamente aos interesses do povo.
( ) adjunto adnominal
5. Muitas experiências científicas fracassaram.
( ) aposto
a)
b)
c)
d)

2,
4,
4,
5,

4,
2,
2,
2,

1,
1,
3,
4,

5,
5,
5,
1,

3
3
1
3
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10ª Questão: Observe as proposições abaixo, quanto ao emprego do acento indicador de crase, e
assinale a alternativa que inclui somente proposições corretas:
I. Fomos à casa do empregador para exigir resposta às nossas reivindicações.
II. Os rostos impassíveis disfarçavam às emoções da população.
III. Seguiu a profissão de advogado, devido à influência do pai.
IV. Para aumentar o salário, passou à entregar compras em domicílio às segundas-feiras.
V. Queixo-me às rosas; mas que bobagem, as rosas não falam!
a)
b)
c)
d)

I, II, IV
I, III, V
II, III, IV
II, IV, V

CONHECIMENTOS GERAIS
Geografia
11ª Questão: Sobre a localização geográfica do Brasil e de suas unidades da federação assinale as
alternativas corretas:
I. O ponto extremo-norte do Brasil, divisa com a Guiana Francesa, é a foz do rio Oiapoque, no
Estado do Amapá por isto, dizemos: - “O Brasil se estende do Oiapoque ao Chuí ...”
II. Por ocupar a parte centro-oriental e ser o país de maior extensão da América do Sul ,o Brasil
faz fronteiras com quase todos os países sul-americanos exceto, com o Chile, o Equador e
Peru. A nossa maior fronteira terrestre é com a Argentina.
III. O Estado de Santa Catarina está localizado totalmente ao sul do paralelo de 23°27’Sul. Esta
posição geográfica identifica uma característica marcante do estado, a sua subtropicalidade.
IV. A Constituição Brasileira de 1988 transformou territórios em estados e criou um novo estado, o
de Tocantins, desmembrado do norte de Goiás. Portanto, após esta data a Republica Federativa
do Brasil passou a contar com 27 unidades político-administrativas.
Estão corretas as alternativas:
a) I e II
b) II e III
c) III e IV
d) Todas estão corretas
12ª Questão: Sobre o espaço econômico brasileiro relacione a produção econômica e as áreas
correspondentes:
A. Estado do Mato Grosso e Sul do Pará
B. Meio-Oeste e Extremo-Oeste Catarinense
C. Vale do Rio dos Sinos e Serras Gaúchas
D. Vale do Rio São Francisco
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(
(
(
(

)
)
)
)

–
–
–
–

Região calçadista e vinícola
Agricultura mecanizada da soja e algodão
Fruticultura irrigada para exportação
Gigantes da agroindústria de aves e suínos.

A associação correta é:
a) B, A, C, D
b) C, D, B, A
c) A, B, D, C
d) C, A, D, B
13ª Questão: No final do Séc. XX a mundialização da economia capitalista se caracterizou pelo
fenômeno denominado globalização e a formação de blocos econômicos regionais. Com relação a
esses temas assinale a alternativa correta:
a) Em 2002, o Tratado de Maastricht chega à união total quando todos os países que integram a
União Européia adotam uma moeda única - o EURO –
b) O NAFTA (Acordo de Livre Comércio da América do Norte) integra em um mesmo espaço
econômico países que se caracterizam pelo grande desenvolvimento econômico e elevados
Índices de Desenvolvimento Humano, não havendo grandes desigualdades entre eles.
c) A União Européia (U.E) que foi o exemplo seguido pelo resto do mundo, comemora em 2007,
seus 50 anos de existência. Mudou o nome de Mercado Comum Europeu ou Comunidade
Econômica Européia para União Européia, formada hoje com 27 países membros.
d) O MERCOSUL (Mercado Comum do Cone Sul) que surge em 1991, com a assinatura do
Tratado de Assunção pelo Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, e Bolívia, recebe em
2006 um novo membro a Venezuela.
14ª Questão: Sobre as paisagens naturais do Brasil, assinale as alternativas corretas:
I. Os Cerrados constituem um ecossistema típico de clima tropical sub-úmido, onde a vegetação
rasteira é entremeada por arbustos retorcidos, de casca grossa e folhas cerosas. Um ecossistema
que apresenta uma grande biodiversidade.
II. O domínio da Caatinga caracteriza-se pelo intemperismo físico, pela drenagem intermitente,
pela depressão sertaneja e vegetação xerófila.
III. A sub-região do Nordeste, conhecida como Meio-Norte é formada pelos estados do Maranhão e
do Piauí, constitui uma área de transição entre o Sertão e a Amazônia, onde aparece a Mata dos
Cocais e a atividade extrativa do babaçu e da carnaúba.
IV. O domínio da Araucária corresponde a uma região de relevo baixo e plano com clima tropical
típico, alternadamente úmido e seco, recoberto por uma floresta homogênea, a Mata dos
Pinhais.
Estão corretas as alternativas:
a) II, III e IV
b) I, II e III
c) I e IV
d) Todas estão corretas.
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15ª Questão: Com relação ao espaço agrário brasileiro assinale a alternativa correta:
a) O enriquecimento de parcela dos proprietários agrícolas reflete favoravelmente no conjunto da
população rural porque vem acompanhado de uma redistribuição de renda, diminuindo portanto,
a concentração de terras no país.
b) O Brasil se destaca no contexto mundial como exportador de produtos agrícolas e a
modernização e as transformações econômicas no setor agrário brasileiro estão orientados no
binômio industrialização – exportação.
c) Na estrutura fundiária do estado de Santa Catarina encontramos uma maior concentração de
latifúndios nos vales fluviais, como no vale de Itajaí e do rio Tubarão. Isto porque são as áreas
de colonização mais antiga.
d) Devido à modernização do setor agrário do Brasil, aliado à obtenção de créditos e à pesquisa
tecnológica ,os problemas agrícolas brasileiros têm sido solucionados, especialmente aqueles
relacionados à degradação ambiental.
História
16ª Questão: No ano de 1947, o então Presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, pronuncia
um discurso que marcaria os anos seguintes. Para muitos historiadores, cientistas políticos,
sociólogos e políticos, tinha início uma nova disputa internacional. Era a Guerra Fria. Esse tenso e
conturbado período da história da humanidade foi marcado pelo(a):
a) confronto ideológico entre o Norte, desenvolvido e o Sul, em desenvolvimento.
b) distensão política e construção de um mundo marcado pela solidariedade e respeito às
diferenças sociais, políticas e econômicas.
c) desconfiança entre americanos e ingleses e disputa de áreas de influência.
d) polarização do mundo em dois blocos político-militares, o soviético (socialista) e o estadunidense (capitalista).
17ª Questão: “A matança foi previsível. Na madrugada de sexta-feira passada (19/10/2007), duas
explosões ... mataram pelo menos 130 pessoas e deixaram perto de 500 feridos em Karachi, no
Paquistão.” – Veja, 24 de outubro de 2007
A respeito das ações terroristas que têm se tornado cada vez mais freqüente, podemos afirmar que:
a) os atentados terroristas têm servido de combustível para a política intervencionista norteamericana, como acontece no Afeganistão e no Iraque.
b) a derrubada do World Trade Center fez os EUA recuarem e negociarem a paz com Israel.
c) a invasão americana ao Iraque, em 2003, contribuiu para reduzir enormemente as ações dos
grupos extremistas do Oriente Médio.
d) depois do atentado em Madri e em Londres, os grupos terroristas foram desbaratados e seus
líderes presos.

8

18ª Questão: “O MST é uma coletividade de párias, certamente a única organizada, a mais
consciente em relação a sua identidade e a seu sentido, e por isso a mais competente: é uma
coletividade de condenados que se fez sujeito da história para revogar a sua condenação. Essa
contradição mostra que os párias deixam de ser párias quando se organizam, pois organizar-se é,
antes de mais nada, inocular-se a substância social e ocupar um espaço social.”
(Adaptado de BISOL, José Paulo. In: "A questão agrária no Brasil". São
Paulo: Atual, 1997.)
O texto acima é uma bem construída reflexão sobre um dos maiores problemas que envolve o Brasil
contemporâneo – a questão fundiária. A esse respeito, aponte a alternativa correta:
a) a luta pela terra representa a luta por dignidade, transformação, inclusão social e o consumismo.
b) a concentração da riqueza nacional nas mãos de poucos não compromete o desenvolvimento da
nação, uma vez que somos a oitava economia do mundo.
c) a luta pela terra pouca importância tem para o Brasil, pois somos um país industrializado e com
o campo bem mecanizado.
d) a luta pela terra expressa a luta por mais dignidade, trabalho, melhor distribuição de riqueza e
oportunidades para muitos brasileiros e para atingir isto é necessário organização.
19ª Questão: A respeito dos atuais presidentes latino-americanos, assinale a alternativa correta:
a) na Bolívia foi eleito o cocaleiro Evo Morales.
b) Hugo Chaves anunciou uma aproximação com os EUA.
c) Nestor Kirchner nacionalizou todo o sistema bancário argentino.
d) Fidel Castro reaparece na imprensa cubana e reassume como presidente da ilha, após três anos
de afastamento.
20ª Questão: "... Meu Brasil ...
que sonha com a volta do irmão do Henfil
com tanta gente que partiu num rabo de foguete
chora a nossa pátria mãe gentil
choram Marias e Clarices no solo do Brasi l..."
O BÊBADO E A EQUILIBRISTA, de João Bosco e Aldir Blanc

Podemos associar a famosa canção acima a que período da História do Brasil?
a) Ditadura Militar.
b) Era Vargas.
c) República Oligárquica.
d) República Populista.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS EM INFORMÁTICA
OBSERVAÇÕES:
1. A menos que seja explicitamente informado na questão, o termo “clicar” significa a operação
de pressionar o botão esquerdo do mouse;
2. Para todos os programas e acessórios mencionados nas questões, considere a configuração
padrão em português do Brasil.
21ª Questão: Através dos recursos de formatação condicional da planilha eletrônica Microsoft
Excel foram especificadas as duas seguintes condições para uma determinada célula:
I. Aplicar a formatação “itálico” caso o valor da célula seja entre 1 e 5;
II. Aplicar a formatação “negrito” caso o valor da célula seja entre 3 e 7.
A imagem a seguir ilustra a definição dessas condições:

Com base nessas informações, ao ser inserido o valor 4 nessa célula o Excel:
a) Aplicará somente a formatação “itálico” ao conteúdo da célula.
b) Aplicará somente a formatação “negrito” ao conteúdo da célula.
c) Aplicará as formatações “itálico” e “negrito” ao conteúdo da célula.
d) Exibirá uma mensagem de erro informando sobre o “conflito de condições”.
22ª Questão: Em uma planilha do Microsoft Excel, com a aplicação da fórmula
=SE(1>2;VERDADEIRO;FALSO) o programa:
a) Exibe o valor VERDADEIRO.
b) Exibe o valor FALSO.
c) Exibe uma mensagem de erro alertando sobre “argumentos incompatíveis”.
d) Exibe o valor #REF.
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23ª Questão: Sobre os recursos de numeração de páginas do Microsoft Word, obtidos a partir da
opção “Números de páginas” do menu “Inserir”, assinale a alternativa INCORRETA:
a) É possível inserir a numeração de páginas tanto no cabeçalho quanto no rodapé.
b) É possível alinhar a numeração das páginas à direita.
c) A numeração de páginas é mostrada, obrigatoriamente, em todas as páginas do documento.
d) A numeração das páginas pode ser exibida em algarismos romanos (I, II, III, IV...).
24ª Questão: Com relação aos recursos de manipulação de documentos no Microsoft Word, analise
as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta:
I. É possível imprimir as propriedades de um documento.
II. Não permite que um arquivo seja gravado com a extensão “.txt”.
III. Antes de criar um novo documento, é necessário fechar todos os documentos abertos.
IV. A partir da opção “Salvar como” é possível gravar uma cópia de um documento com um nome
diferente do atual.
a)
b)
c)
d)

Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.

25ª Questão: Com relação ao uso “bloco de notas”, acessório do sistema operacional Windows XP,
na configuração padrão em português, assinale a alternativa correta:
a) O “bloco de notas” é um programa que pode ser usado para a edição de documentos simples.
b) Trata-se de um bloco de papel com 48 páginas, que acompanha as versões originais do
Windows XP.
c) Uma das formas de abrir o “bloco de notas” é digitar, na barra de endereços do Internet
Explorer, a expressão “abra o bloco de notas” e em seguida pressionar a tecla “Enter”.
d) Possui recursos avançados para criação de mala direta, através da integração com o banco de
dados “Notepad Data Bank” que acompanha a versão original do produto.
26ª Questão: Durante a utilização do aplicativo Windows Explorer, o que ocorre quando o usuário
clica com o botão direito do mouse sobre um arquivo?
a) O arquivo é automaticamente enviado para a lixeira.
b) O arquivo é automaticamente movido para a pasta “Meus Documentos”.
c) É exibido um “menu de atalho”, com os comandos mais comuns para o arquivo.
d) É exibida uma mensagem de erro, informando que não é possível utilizar o botão direito do
mouse no Windows Explorer.
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27ª Questão: Sobre a utilização da internet através do navegador Internet Explorer 7, assinale a
alternativa correta:
a) Em uma página da internet, todas as palavras que são exibidas na cor azul representam um link
para outras páginas.
b) O endereço de todas as páginas da internet começa obrigatoriamente com “www”.
c) Para acessar uma página que é referenciada por um link, basta posicionar o ponteiro do mouse
sobre o link e pressionar a tecla “ENTER”.
d) No Internet Explorer, pode-se verificar se um item de uma página é um link movendo o
ponteiro do mouse sobre ele. Se o ponteiro se transformar em uma mão, o item é um link.
28ª Questão: Com relação aos recursos do navegador Internet Explorer 7 assinale a alternativa
INCORRETA:
a) Utilizando a caixa “Pesquisa Instantânea” é possível pesquisar na Web a partir da barra de
Endereços.
b) Permite que seja exibido o código-fonte de uma página da internet.
c) Permite que seja alterado o conteúdo de uma página da internet, a partir da opção “Conteúdo”
do menu “Editar”.
d) Possui o recurso “Filtro de phishing”, que ajuda a detectar sites de “phishing scam”.
Atenção: As questões 29ª e 30ª são baseadas na imagem a seguir, que mostra a janela de criação de
mensagem no cliente de correio eletrônico Outlook Express 6, versão em português, na sua
configuração padrão original.
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29ª Questão: Assinale a alternativa correta:
a) É possível salvar um rascunho da mensagem e trabalhar nele posteriormente, através da opção
“Salvar” do menu “Arquivo”.
b) Uma das formas de enviar a mensagem para mais de um destinatário é digitar o endereço de email de cada destinatário no campo “Para:”, separando-os com um sinal de adição (+).
c) Se o usuário clicar no botão
sem ter informado nenhum endereço de e-mail nos campos
“Para:”, “Cc:” ou “Cco:” a mensagem será enviada para todos os endereços constantes no
Catálogo de Endereços.
d) O usuário pode enviar a mensagem a todos os endereços constantes no Catálogo de Endereços
digitando um asterisco (*) no campo “Para:”.
30ª Questão: Sobre o campo “Cco:” mostrado na imagem, assinale a alternativa correta:
a) Significa “Com cópia ocasional” e faz com que a mensagem seja automaticamente reenviada
uma vez por dia até que o destinatário confirme o recebimento.
b) Significa “Com cópia oficial” e faz com que seja incluída uma assinatura digital na mensagem
garantindo sua procedência.
c) Significa “Com cópia obsessiva” e faz com que a mensagem seja automaticamente reenviada a
cada cinco minutos até que o destinatário confirme o recebimento.
d) Significa “Com cópia oculta” e faz com que os endereços digitados nesse campo não sejam
visíveis para os outros destinatários da mensagem.
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE DIREITO E LEGISLAÇÃO
31ª Questão: Nos termos da Constituição Federal, qual a condição exigida para ser parte autora em
ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou ao meio ambiente:
a) ser brasileiro nato
b) ser brasileiro filiado a partido político
c) ser advogado ou membro do ministério público
d) ser cidadão
32ª Questão: Dentre os direitos abaixo, assinale a alternativa que NÃO contém um “direito social”
constitucionalmente previsto:
a) o lazer
b) a previdência social
c) a moradia
d) a liberdade
33ª Questão: No âmbito estadual, a Justiça Militar pode ser criada por lei mediante proposta do(a):
a) Assembléia Legislativa
b) Tribunal de Justiça
c) Governador do Estado
d) Corregedoria Geral de Justiça
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34ª Questão: Segundo a Constituição Federal, o Poder Judiciário tem assegurada autonomia:
a) econômica e funcional
b) funcional e financeira
c) administrativa e financeira
d) administrativa e tributária
35ª Questão: Assinale a alternativa correta à luz da Constituição Federal:
a) Aos juízes é permitido dedicar-se à atividade partidária.
b) O ingresso na carreira da magistratura se dá através de concurso público de provas e títulos, que
deve contar com a participação do ministério público em todas suas fases.
c) Os juizes não podem exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério.
d) O Supremo Tribunal Federal é o único tribunal que possui jurisdição em todo território
nacional.
36ª Questão: De acordo com a Constituição Estadual, NÃO constitui requisito de validade do
processo administrativo o(a):
a) Defesa Ampla
b) Contraditório
c) Decisão Motivada
d) Pessoalidade
37ª Questão: Nos crimes de responsabilidade, o Governador do Estado é processado e julgado
perante o(a):
a) Assembléia Legislativa
b) Tribunal de Justiça
c) Conselho Nacional de Justiça
d) Supremo Tribunal Federal
38ª Questão: Assinale a alternativa correta conforme o Estatuto dos Funcionários Públicos do
Estado:
a) A estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo.
b) Consideram-se servidores públicos estaduais apenas os integrantes dos quadros da
administração direta.
c) É permitida a prestação de serviços gratuitos ao estado.
d) A admissão ao serviço público estadual depende necessariamente de aprovação em concurso
público.
39ª Questão: De acordo com a lei das licitações, assinale a alternativa que contém um “critério de
desempate” nas aquisições de bens pela administração pública:
a) Impacto ambiental na sua produção
b) Produção no país
c) Fornecimento direto pelo licitante
d) Emprego de mão de obra local para sua conservação e manutenção
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40ª Questão: Assinale a alternativa correta quanto à lei de improbidade administrativa:
a) Qualquer pessoa pode representar à autoridade administrativa competente para que seja
instaurada investigação destinada a apurar a prática de atos de improbidade.
b) Constitui ato de improbidade administrativa somente aquele que importa enriquecimento ilícito
do agente em razão do exercício de cargo, mandato ou emprego público.
c) As disposições e penalidades da lei somente se aplicam aos agentes públicos que induzam ou
concorram para a prática do ato de improbidade.
d) Para efeitos da lei, não se reputa agente público aquele que transitoriamente exerce cargo ou
função pública.
PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO
41ª Questão: Sobre Princípios da Epidemiologia Analítica, é correto afirmar.
a) Estudos Transversais são aqueles nos quais a causa e o efeito (fator e agravo) são medidos em
um determinado momento no tempo.
b) Nos estudos de Casos-Controle se parte de um grupo de casos conhecidos com o acompanhamento da sua evolução, para determinar sua relação com o agravo estudado.
c) Na avaliação do grau de associação entre a exposição a um fator e determinado agravo, o
calculo do “risco relativo” se obtém subtraindo do “risco atribuível” o número de não expostos.
d) Estudos de Coortes, também denominados estudos longitudinais, admitem apenas avaliações
retrospectivas na determinação da relação entre o fator e o agravo estudado.
42ª Questão: Sobre Princípios de Estatística, assinale a afirmativa correta.
a) A Moda é uma medida de posição (ou de tendência central) que corresponde ao valor que
aparece com mais freqüência no conjunto de dados.
b) A Mediana de um conjunto de valores cujo número n é par, será obtida pela média aritmética
dos valores extremos do conjunto.
c) A Variância é negativa quando a todos os valores da amostra forem iguais.
d) A Média Aritmética é a medida mais usada em estatística pela sua simplicidade e nunca é
afetada pela presença de valores aberrantes na amostra.
43ª Questão: Sobre Princípios de Administração e Organização em Programas de Segurança no
Trabalho, é correto afirmar.
a) Dentre os modelos de Organização de Segurança, possíveis de serem adotados nas empresas, a
do tipo linear é o mais simples e efetivo na prevenção de acidentes do trabalho.
b) As CIPAs (Comissão Interna de Acidentes), instituídas no Brasil a partir de 1976 prevê a
participação igualitária de representantes de empregador e empregado.
c) O coeficiente de gravidade dos acidentes não deve ser usado isoladamente, pois, todo e qualquer
acidente é potencialmente capaz de produzir lesões graves.
d) O cálculo dos coeficientes de freqüência e gravidade dos acidentes de trabalho não tem grande
significado para exposições inferiores a 10.000 horas de trabalho.
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44ª Questão: Sobre Princípios de Fisiologia do Trabalho, assinale a afirmativa correta.
a) A oxidação do glicogênio e ácidos graxos produz energia limitada no início do trabalho,
havendo necessidade da energia disponível no ATP e na creatina para a sua continuidade.
b) Cada litro de oxigênio consumido equivale à liberação de cerca de 1 Kcal, e quanto maior a
quantidade de oxigênio respirado, maior será a disponibilidade de energia liberada
aerobicamente.
c) No trabalho pesado a demanda energética é totalmente suprida pela energia aeróbica
disponível.
d) O dispêndio diário de energia( DDE) pode ser obtido pela multiplicação do tempo de execução
(Ta) da atividade pelo custo metabólico de cada atividade(Cma).
45ª Questão: Sobre Princípios de Ergonomia, assinale a afirmativa correta.
a) O levantamento de cargas utilizando os músculos das costa é inadequado, eis que estes são
fusiformes e, portanto inadequado para trabalhos que requeiram grandes esforços.
b) A atividade de costurar pode ser usada como exemplo de trabalho repetitivo, enquanto a
digitação é definida como trabalho contínuo.
c) A ergonomia tem por objetivo aumentar a eficiência do trabalho, minimizado os custos para a
empresa com a eliminação de características que a longo prazo produzam a queda da eficiência
no trabalho.
d) Todas as afirmações acima são corretas.
46ª Questão: Sobre Saneamento do Meio Ambiente é correto afirmar.
a) Os resíduos sólidos industriais podem ser destinados corretamente das seguintes formas:
reciclagem, aterro, incineração e lagoas de estabilização.
b) Incineradores de resíduos sólidos podem ser de dois tipos: de batelada ou contínuos, sendo estes
últimos mais complexos e de preço mais elevado.
c) Resíduos radioativos podem ser adequadamente descartados por meio de lançamento ao mar em
grandes profundidades.
d) Resíduos gasosos industriais particulados, bem como os gases e vapores são tratados com o uso
de coletores secos ou úmidos.
47ª Questão: Sobre Toxicologia, assinale a afirmativa correta.
a) Uma vez absorvido, o agente tóxico poderá exercer sua ação tóxica através de: interferência no
transporte de oxigênio, ação sobre sistemas enzimáticos ou por ações secundárias.
b) A exposição múltipla a agentes tóxicos não origina interação entre os mesmos, uma vez que as
ações tóxicas sempre decorrem da ação do agente mais forte.
c) Considerando que a toxicidade de uma substância depende da relação entre concentração e
efeito, um agente tóxico que apresente DL50 (dose letal média) maior que 15g/kg deve ser
considerado extremamente tóxico.
d) A excreção biliar é a principal via de eliminação de um agente tóxico.
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48ª Questão: Sobre Psicologia do Trabalho é correto afirmar.
a) Seleção profissional e orientação profissional são fases de um mesmo processo seletivo que visa
atender somente a necessidade da empresa.
b) A técnica denominada Dinâmica de Grupo objetiva o treinamento em relações humanas.
Através do conhecimento de suas reações o indivíduo torna-se mais hábil no contato com os
outros.
c) No tocante a motivação para o trabalho, há que se fazer distinção entre alvo, interesse e motivo,
pois enquanto o primeiro representa a razão, o segundo representa o plano para viabilizá-la, e o
último a situação concreta para atingi-la.
d) A fadiga física é distinguível da fadiga psicológica pelo fato de que na física a fadiga tende a
generalizar-se, enquanto na psicológica é restrita a um determinado período de tempo.
49ª Questão: Sobre fisiopatologia, diagnóstico e tratamento e prevenção de doenças profissionais
causadas por agentes físicos, (ruído e radiação), assinale afirmativa correta.
a) O trabalhador de mais idade sofre com a presbiacusia (diminuição fisiológica da audição), e se
na juventude sofreu trauma acústico estas perdas não se somam, prevalecendo à perda mais
intensa.
b) Pequenas doses de radiação recebidas de forma intermitente, durante vários dias, não possuem
propriedades acumulativas não sendo possível que determinem lesões teciduais.
c) Considera-se inofensivo o ruído não superior a 85 db e prejudicial acima de 105 db.
d) A glândula tireóide é muito sensível à radiação, e doses baixas destroem a glândula provocando
o mixedema.
50ª Questão: Sobre fisiopatologia, diagnóstico e tratamento e prevenção de doenças profissionais
causadas por agentes físicos, (temperatura e vibração), assinale a afirmativa correta.
a) São três os mecanismos de troca térmica (calor) entre o organismo e o meio ambiente, a saber:
condução-convecção, radiação e sublimação.
b) No caso de hipotermia em indivíduo com temperatura corporal abaixo de 28ºC, a morte ocorre
como conseqüência de assistolia.
c) A “síndrome do dedo morto”, também decorrente do uso do martelo pneumático deve-se
fisiopatologicamente a compressão neurológica.
d) A doença de Dupuytren (fibroplasia em mãos) tem seu aparecimento favorecido pelo uso de
martelo pneumático, em virtude da vibração decorrente de seu uso.
51ª Questão: Sobre fisiopatologia, diagnóstico e prevenção das Pneumoconioses é correto afirmar.
a) Os sintomas clínicos são tardios na silicose e frequentemente a dispnéia de esforço é o sintoma
que marca o quadro clinico.
b) Raramente quadros radiológicos muito característicos são observados em pacientes com provas
funcionais normais(espirometria e gasometria).
c) Vasta área de reabsorção tecidual, de permeio com áreas fibrosadas no pulmão, constitui-se na
lesão anátomo-patologica patognomônica da silicose.
d) Biopsia do pulmão nunca está indicada para estabelecer o diagnóstico da silicose, pela
facilidade de estabelecê-lo através de parâmetros clínicos e radiológicos.
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52ª Questão: Sobre Segurança no Trabalho – Portaria 3214/78, assinale a afirmativa correta.
a) Da NR7, tem-se que os registros de exames médicos ocupacionais, incluindo os exames
complementares, deverão ser mantidos por período mínimo de 20 anos após o desligamento do
trabalhador.
b) Na NR 17, que dispõe sobre Ergonomia, temos que: o trabalhador após afastamento de 15 dias,
e que não necessite abertura de acidente do trabalho, o nível de produção dele exigido deve ser o
mesmo de antes do afastamento.
c) Ainda da NR 7 (Norma Regulamentadora-Ministério do Trabalho), extrai-se que o exame
médico periódico deverá ser realizado anualmente em trabalhadores entre 18 e 45 anos de idade.
d) A NR 32 dispõe sobre a proteção e segurança de trabalhadores apenas em ambiente hospitalar,
sendo os demais níveis de atendimento em saúde regulado de forma idêntica aos trabalhadores
comuns.
53ª Questão: Sobre Acidentes do Trabalho, assinale a afirmativa correta.
a) A lei 11.430/06 e o decreto 6042/07 fundamentaram a Instrução Normativa do INSS nº16/07,
que estabeleceu a utilização do Nexo Técnico Epidemiológico, retirando do médico perito a
responsabilidade da caracterização do nexo causal entre o trabalho e o agravo à saúde.
b) O método de Heinrich (1930) estabeleceu o custo indireto ( custo não segurado) do acidente do
trabalho em quatro vezes o custo direto (custo segurado).
c) Não é caracterizado como acidente do trabalho aquele sofrido em trajeto durante a pausa para
refeição, ou quando ocorre em veículo próprio do trabalhador.
d) Tem sido demonstrado que a minoria dos acidentes do trabalho são oriundos de “atos
inseguros” do próprio trabalhador, sendo a maioria decorrente de más condições oferecidas pelo
empregador.
54ª Questão: Sobre Controle Médico dos trabalhadores menores, sexo feminino, idosos, subnormais e riscos especiais, assinale a afirmativa correta.
a) Não há previsão na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) para a mulher grávida romper o
contrato de trabalho, se este for prejudicial à gestação, restando à via judicial para dirimir a
questão.
b) Trabalhadores idosos são mais susceptíveis a acidentes do trabalho, porém estão sujeitos a
períodos de afastamentos menos prolongado.
c) O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe o trabalho noturno do menor, bem como em
horários que prejudiquem a freqüência a escola.
d) Os portadores de cardiopatia, diabetes, hipertensão e epilepsia controladas são considerados
trabalhadores especiais, cujo desempenho “à menor” deve ser esperado.
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55ª Questão: Sobre a Resolução 1488/98 do Conselho Federal de Medicina, assinale a afirmativa
correta.
a) Constitui exigência fixada no artigo 2º da Resolução 1488/98 o estudo do local do trabalho para
o estabelecimento do nexo causal entre doença e trabalho.
b) Da resolução 1488/98 tem-se que o médico que trabalha em empresa deve promover a emissão
de CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho), somente quando é evidente o nexo causal
entre a doença e o trabalho.
c) O prontuário médico do trabalhador pertence ao mesmo, e somente a ele deve ser liberado, a
exceção das ações judiciais em que o prontuário pode ser exigido pelas partes como prova no
processo.
d) O médico de empresa deve se opor ao acesso de trabalhadores portadores de afecções ou
deficiências para o trabalho, ainda que este não as agrave ou ponha em risco sua vida.
56ª Questão: Sobre a Lei 6514, de 22 de dezembro de 1977 assinale a afirmativa INCORRETA.
a) O exame médico para trabalhadores de empresas é exigido: na admissão, na demissão e
periodicamente.
b) Constitui-se em exigência da lei 6.514/77 o fornecimento de assentos capazes de evitar
posições incômodas ou forçadas, nos trabalhadores que exercem sua função sentados.
c) Será obrigatória a notificação das doenças profissionais e das doenças produzidas em virtude de
condições especiais do trabalho, sejam estas comprovadas ou objeto de suspeita.
d) A eliminação ou neutralização da insalubridade no local de trabalho ocorrerá com: 1) adoção de
medidas que elimine o agente insalubre 2) adoção de EPI (equipamento de proteção individual)
que neutralize o agente insalubre.
57ª Questão: Sobre a Lei 8.213/91 - Planos de Benefício da Previdência Social, assinale a
afirmativa INCORRETA.
a) Médicos funcionários públicos são excluídos do Regime Geral da Previdência Social (RGPS)
porque possuem regime próprio de previdência, salvo se exercerem a profissão como
autônomos, quando se tornam segurados obrigatórios.
b) O RGPS prevê os seguintes tipos de aposentadoria: por invalidez, por idade, por tempo de
contribuição e aposentadoria especial.
c) O auxílio doença, bem como a aposentadoria por invalidez é passível de concessão pela
previdência, desde que respeitado o período de carência de seis contribuições mensais.
d) O trabalhador mantém a qualidade de segurado da previdência até doze meses depois de cessada
a segregação, quando acometido de doença de segregação compulsória.
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58ª Questão: Sobre a Lei federal 8.080/90- Lei Orgânica da Saúde, assinale a afirmativa
INCORRETA.
a) É previsto na lei um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis, inclusive de
pós-graduação e programas permanentes de aperfeiçoamento de pessoal.
b) No tocante a participação complementar dos serviços de saúde privado a lei estabelece a
prioridade para as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
c) O artigo 7º da Lei Federal 8.080/90 prevê a descentralização político-administrativa da saúde
com ênfase para gestão municipal.
d) A gestão de saúde em nível municipal pleno exclui a possibilidade da formação de consórcios
intermunicipais, que poderão existir somente até o nível da gestão estadual.
59ª Questão: Sobre Segurança do trabalho: Limites de Tolerância, assinale afirmativa
INCORRETA.
a) O efeito fisiológico do CO (monóxido de carbono) está relacionado com o grau de saturação do
gás no sangue, que por sua vez é diretamente proporcional à concentração do CO no ambiente
de trabalho.
b) O “critério especulativo” para o estabelecimento de limite de tolerância baseia-se, em analogia
com experiências em animais. Exemplo: “o que é nocivo para o animal não o será para o ser
humano se atenuado 1/10 ou 1/100”.
c) A dose nociva de um agente deve ser calculada sobre a dose efetiva do “agente real” no local
crítico do corpo humano. O agente real é diferente do agente externo de onde provem, sendo
produto de uma reação bioquímica ou biofísica.
d) A “resposta”( ou dano) ao agente nocivo deve descrever o evento mais significante que ocorrerá
no local crítico do corpo humano. A resposta serve como indicador do efeito ameaçador do
agente.
60ª Questão: Sobre os Princípios de identificação, avaliação e controle dos agentes físicos das
doenças profissionais, assinale a afirmativa INCORRETA.
a) A hipoacusia provocada pelo trauma acústico profissional é uma doença do ouvido interno, e
deve-se diferenciá-la das doenças do ouvido médio.
b) Sobre o efeito somático das radiações no corpo humano sabe-se que o mecanismo de
transferência da energia radiante para a célula se faz por ionização e ocorre em fração de
segundos.
c) No aparecimento de doenças decorrentes da vibração, no uso do martelo pneumático, o fator
determinante para a lesão é o tempo de uso contínuo do equipamento, não importando o número
e amplitude das vibrações.
d) A pressão atmosférica aumentada gera uma tendência a “intoxicação pelo oxigênio”, devido a
sua maior absorção pelo organismo, enquanto na pressão atmosférica diminuída ocorre uma
“asfixia progressiva” pela falta do mesmo.
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61ª Questão: Sobre Princípios de identificação, avaliação e controle dos agentes químicos das
doenças profissionais, assinale a afirmativa INCORRETA.
a) Gases asfixiantes como gás carbônico, metano, etano, butano, acetileno e óxido nitroso só
manifestam seu efeito tóxico na vigência de diminuição importante da oferta de oxigênio ao
organismo.
b) O controle clinico da exposição ao gás amônia pode ser feito pela dosagem da uréia plasmática
e urinária.
c) A principal via de absorção do tetracloreto de carbono é a pele, e seus efeitos tóxicos se
manifestem nos sistemas respiratório, digestivo, sistema nervoso central e sobre as funções
hepática e renal.
d) O tratamento da intoxicação por chumbo se faz com o uso do EDTA (etileno diamino
tetracetato de cálcio), que forma um quelato, sendo este eliminado pela urina.
62ª Questão: Sobre Pneumoconioses, assinale a afirmativa INCORRETA.
a) A Antracose é a condição patológica do pulmão devido à inalação de poeiras contendo
partículas de hulha ou carvão de pedra.
b) O bagaço de cana, amplamente utilizado na indústria depois de seco, produz um pó que
determina o aparecimento de uma grave pneumoconiose para a qual não existe ainda tratamento
adequado.
c) As pneumoconioses se dividem em três tipos quanto à origem da poeira: mineral, vegetal ou
animal.
d) A Asbestose (partículas de asbesto ou amianto), é uma pneumoconiose mais grave que a
silicose, desenvolvendo fibrose muito rapidamente.
63ª Questão: Sobre a Organização dos Serviços Especializados em Medicina e Segurança do
Trabalho, assinale a afirmativa INCORRETA.
a) Canteiros de obras de empresas de construção civil, ainda que no mesmo estado da sede, serão
considerados estabelecimentos devendo possuir SESMT próprio ou manter contrato com
empresa prestadora desta atividade.
b) As empresas que não possuírem serviços de engenharia, segurança e medicina do trabalho
(SESMT) próprios poderão utilizar outro, organizado pelo sindicato da categoria.
c) A empresa poderá constituir SESMT centralizado para atender a um conjunto de
estabelecimentos pertencentes a ela, desde que a distância entre eles não exceda cinco mil
metros.
d) O dimensionamento do número de profissionais dos SESMT será definido pelo grau de risco da
empresa e o número de empregados.
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64ª Questão: 24-Sobre a Proteção ao Trabalho da Mulher, assinale a afirmativa INCORRETA.
a) O artigo 392 da CLT proíbe o trabalho da mulher quatro semanas antes e oito semanas depois
do parto, e garante a licença de 120 dias.
b) É vedado à mulher o trabalho em construção civil e mineração. Tal proibição decorre de
convenção da OIT (Organização Mundial do Trabalho) da qual o Brasil foi signatário.
c) Na vigência de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico, a mulher terá direito a
repouso remunerado de duas semanas.
d) O artigo 391 da CLT reza não constituir motivo justo para a rescisão do contrato a gravidez.
Porém, faculta a rescisão se a mulher contrair matrimônio e que este dificulte seu trabalho na
empresa.
65ª Questão: Sobre a Proteção ao Trabalho do Menor, assinale a afirmativa INCORRETA.
a) A Constituição Federal proíbe o trabalho de menor de dezoito anos em ambientes perigosos,
insalubres ou no período noturno.
b) O trabalho do menor é limitado pela Constituição Federal há seis horas diárias, ou seja, trinta e
três horas semanais.
c) A Constituição Federal permite o trabalho de maiores de quatorze anos na condição de aprendiz.
d) O trabalho do menor abaixo de 16 anos é proibido pela Constituição Federal.
66ª Questão: Um paciente de 30 anos é trazido à emergência vítima de parada cardiorrespiratória
(PCR). O transporte demorou cerca de 8 minutos e o jovem recebeu suporte básico de vida. No
setor de Emergência foi constatada Fibrilação Ventricular. Diante desse quadro, sendo seguidas as
Diretrizes da American Heart Association- 2005, é correto afirmar:
a) A seqüência adequada das manobras de RCR independe do número de socorristas e deve ser de
30/1.
b) Devem ser iniciadas manobras de reanimação cardiorrespiratória (RCR) e a cardioversão deve
ser iniciada com 360 J.
c) Devem ser iniciadas manobras de RCR e a cardioversão deve ser seqüencial com 200-300-360 J.
d) Como a reanimação está sendo realizada por, no mínimo, dois socorristas, a seqüência adequada
das manobras de RCR é de 15/2.
67ª Questão: Dando-se seqüência ao tratamento do caso citado na questão anterior, o paciente foi
entubado e os profissionais de enfermagem não conseguiram a obtenção de acesso venoso. Nesta
situação, a conduta mais adequada será:
a) Administração de 2mg de adrenalina pelo Tubo Orotraqueal (TOT), diluídas em 10ml de soro
fisiológico.
b) Administração de 2mg de adrenalina pelo TOT, diluídas em 20ml de soro fisiológico
c) Administração de 1mg de adrenalina pelo TOT diluída em 20ml de soro fisiológico.
d) Administração de 1mg de adrenalina pelo TOT diluída em 10ml de soro fisiológico.
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68ª Questão: Paciente de 60 anos, com história de hipertensão arterial sistêmica, procura o médico
com queixa de cefaléia. Refere que sofreu um acidente vascular cerebral há 1 ano mas que não
houve seqüelas. Ao exame físico apresenta pressão arterial de 190/120mmHg, fundo de olho grau
II. O exame neurológico é normal, o ritmo cardíaco é regular em dois tempos e não são auscultados
ruídos adventícios. Diante desse quadro qual o diagnóstico mais provável e qual a conduta mais
adequada?
a) Emergência Hipertensiva podendo ser tratado com captopril 50mg por via oral.
b) Urgência Hipertensiva podendo ser tratado com captopril 50mg por via oral.
c) Urgência Hipertensiva podendo ser tratado com nitroprussiato por via endovenosa
d) Emergência Hipertensiva podendo ser tratado com nifedipina por via oral.
69ª Questão: Todas as opções abaixo são consideradas contra-indicações absolutas para ventilação
não-invasiva (VNI), EXCETO:
a) Traumatismo facial
b) Instabilidade Hemodinâmica
c) Excesso de secreção
d) Rebaixamento do nível de Consciência
70ª Questão: Seguindo as orientações do Surviving Sepsis Campaign (Chest: Fevereiro, 2006; 1292), num paciente com o diagnóstico de choque séptico o exame complementar que irá orientar a
terapêutica inicial será:
a) Saturação venosa central ou mista de oxigênio
b) Gasometria Arterial
c) Hemograma
d) Hemoculturas
71ª Questão: Paciente com 40 anos, previamente hígido, é trazido à emergência com quadro de
COMA de instalação súbita. Ao exame apresenta rigidez de nuca e, não apresenta lateralização.
Qual o diagnóstico mais provável:
a) Acidente Vascular Cerebral
b) Overdose
c) Hemorragia subaracnóidea
d) Tumor cerebral
72ª Questão: Um homem com 50 anos de idade procura a emergência por apresentar palpitações e
dor torácica de instalação súbita, em região pré-cordial. Ao exame físico constata-se Pressão
Arterial de 160/100mmHg e Freqüência Cardíaca de 150bpm. No eletrocardiograma observa-se
taquicardia supra-ventricular com complexo estreito. Diante desse quadro qual a conduta terapêutica mais adequada:
a) Administração endovenosa de Xilocaina
b) Administração endovenosa de Procainamida
c) Administração endovenosa de Sulfato de Magnésio
d) Administração endovenosa de Adenosina
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73ª Questão: Uma senhora de 65 anos procura atendimento médico com história de obstipação há
longa data. Refere que no último mês houve piora do quadro, necessitando fazer uso de laxantes e
referindo sensação de distensão abdominal. Qual a hipótese diagnóstica mais provável:
a) Doença de Crohn de cólon
b) Doença diverticular de cólon
c) Neoplasia de cólon
d) Reto colite ulcerativa
74ª Questão: Paciente com diagnóstico de HIV apresenta distúrbio do nível de consciência. A
principal suspeita diagnóstica é a de meningite fúngica. Assinale qual a principal causa etiológica:
a) Cândida
b) Cryptococus
c) Aspergillus
d) Rhizopus
75ª Questão: Uma jovem de 20 anos com o diagnóstico de diabetes mellitus desde os 5 anos de
idade é trazida ao hospital com quadro de sonolência. Ao exame apresenta sudorese, pele fria,
pulsos fracos, pressão arterial de 90/60mmHg, freqüência cardíaca de 130bpm. Os exames
complementares mostram hiperpotassemia (K=5.5), hiperglicemia (glicemia=380) e acidose
importante (pH=6.80). O ECG mostrou ondas T apiculadas e assimétricas. Diante desse quadro qual
a opção terapêutica mais adequada:
a) Reposição volêmica abundante com SF 0,9% (1000ml nos primeiros 30 minutos), administração
endovenosa de Insulina Regular, infusão endovenosa de bicarbonato, reposição precoce de K.
b) Reposição volêmica com Ringer lactato (1000ml nos primeiros 30 minutos), administração
intramuscular de Insulina Regular, infusão endovenosa de bicarbonato, sem reposição de K.
c) Reposição volêmica com Hemacel, administração endovenosa de Insulina Regular, infusão
endovenosa de bicarbonato, reposição precoce de K.
d) Reposição volêmica com SF 0,9% (500ml nos primeiros 30 minutos), administração subcutânea
de Insulina Regular, infusão endovenosa de bicarbonato, reposição precoce de K.
76ª Questão: Paciente do sexo masculino, com 60 anos, procurou serviço médico com história de
astenia, fraqueza muscular e câimbras. Os exames laboratoriais mostraram potássio sérico=2.7
mg/dl; Na=140 mg/dl; Ca=9.3 mg/dl; fósforo=2.8 mg/dl; cloretos=120 mg/dl; creatinina=1.1 mg/dl;
gasometria arterial: pH=7.31 pCO2=32 pO2=115 HCO3=15. Foi dosado também o pH urinário
cujo valor foi 7.0. Como história pregressa a paciente referia antecedentes de nefrolitíase bilateral e
constipação crônica. Cite a causa mais provável da hipocalemia?
a) Acidose tubular renal distal
b) Acidose tubular renal proximal
c) Acidose dilucional
d) Perda extra-renal de potássio
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77ª Questão: A abordagem diagnóstica inicial de um paciente com suspeita de anemia hemolítica
deve incluir os seguintes exames laboratoriais específicos:
a) Hemograma, contagem de reticulócitos, níveis de bilirrubina indireta, haptoglobina sérica,
observação da morfologia das hemácias no esfregaço de sangue periférico, teste de Coobs direto
e indireto e eletroforese de hemoblobinas.
b) Hemograma, medida do ferro sérico, da capacidade de fixação do ferro, da saturação da
transferrina sérica e dosagem da ferritina sérica.
c) Hemograma, contagem de reticulócitos, níveis de bilirrubina indireta, dosagem de vitamina B12
sérica e exame da medula óssea.
d) Hemograma, contagem de reticulócitos, níveis de bilirrubina indireta, haptoglobina sérica,
observação da morfologia das hemácias no esfregaço de sangue periférico e exame de urina
78ª Questão: Entre as causas de trombofilias adquiridas pode-se citar:
a) Deficiência de antitrombina
b) Deficiência de proteína C
c) Deficiência de proteína S
d) Policitemia vera
79ª Questão: Quanto a artrite reumatóide é correto afirmar:
a) A rigidez matinal e a artrite de punhos devem estar presentes por seis meses para serem
considerados critérios diagnósticos positivos.
b) Os testes laboratoriais são imprescindíveis para confirmar o diagnóstico.
c) O diagnóstico diferencial inclui lupus eritematoso sistêmico, gota, febre reumática e osteoartrite.
d) Entre os fatores causais envolvidos os fatores genéticos são os mais importantes.
80ª Questão: Com relação as cefalosporinas é correto afirmar:
a) O desejável para sua melhor atividade é que atinja um pico sérico 4 a 6 vezes a MIC, por tratarse de um fármaco de ação concentração-dependente
b) A sua atividade é melhor medida pelo tempo em que os níveis sangüíneo ou no local da
infecção ficam acima da concentração inibitória mínima (MIC), por tratar-se de um fármaco de
ação tempo-acima-do-MIC-dependente.
c) Possuem efeito pós-antibiótico significativo.
d) Por se tratar de um antibiótico beta-lactâmico a sua contração é maior em células (especialmente
macrófagos) do que no fluido extracelular.
81ª Questão: Qual dos seguintes antibióticos NÃO é uma causa comum de febre induzida por
drogas?
a) Aminoglicosídeos
b) Vancomicina
c) Cefalosporinas
d) Penicilina
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82ª Questão: Quanto a hepatite A é correto afirmar:
a) A vacina usada no Brasil e proveniente de vírus vivo atenuado com taxas de soroconversão de
100% após 3 doses.
b) Crianças menores de 5 anos apresentam a forma ictérica da doença em 10% dos casos.
c) Adultos apresentam a forma anictérica da doença em 70-80% dos casos.
d) A taxa de hepatite fulminante é de 5%.
83ª Questão: Quanto a hepatite B é correto afirmar:
a) A hepatite B crônica é a principal causa de cirrose no Brasil.
b) O tratamento com interferon na fase aguda, geralmente por 6 meses, está indicado para prevenir
a evolução para cronicidade.
c) Na doença crônica o risco de carcinoma hepatocelular aumenta apenas se houver cirrose.
d) A infecção crônica caracteriza-se pela persistência do HBsAg sérico positivo por mais de 6
meses.
84ª Questão: Nas mulheres adultas, com vida sexualmente ativa, os patógenos que mais comumente causam infecção urinária são:
a) Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosas
b) Escherichia coli e Proteus mirabilis
c) Escherichia coli e Staphylococcus saprophyticus
d) Proteus Mirabilis e Klebsiella sp
85ª Questão: Qual das alternativas NÃO é considerada fator de risco para adenocarcinoma
gástrico.
a) Úlcera péptica
b) Pólipo adenomatoso do estômago
c) Dieta rica em nitrosaminas
d) Gastrite atrófica
86ª Questão: O tumor de Krukenberg representa uma metástase de tumor do tubo digestivo para:
a) Ovários
b) Peritônio
c) Pâncreas
d) Rins
87ª Questão: São medidas consideradas de prevenção secundária de acidentes vasculares cerebrais,
todas as abaixo, EXCETO:
a) Tratamento de fibrilação atrial
b) Tratamento da HAS
c) Tratamento de obstrução significativa da carótida interna
d) Tratamento de acidente isquêmico transitório

26

88ª Questão: São lesões cardíacas de alto risco para embolia cerebral, EXCETO:
a) Micardiopatia dilatada
b) Prolapso de valva mitral
c) Prótese valvar mecânica
d) Acinesia do ventrículo esquerdo
89ª Questão: Com relação a colite pseudomembranosa assinale a alternativa correta:
a) Entre os antibióticos que mais precipitam o seu aparecimento estão a piperacilina e a ticarcilina.
b) É responsável por apenas 5% dos casos de diarréia associada ao uso de antibióticos
c) A colonoscopia é o modo mais rápido, sensível e de menor risco para o diagnóstico.
d) Entre os antibióticos que mais precipitam o seu aparecimento estão as cefalosporinas e a
clindamicina.
90ª Questão: Paciente feminina, 72 anos, é admitida na emergência com queixa de paralisia dos
membros à direita e dificuldade para falar. Apresenta história de hipertensão com uso irregular de
enalapril e hidroclorotiazida. Há 3 meses apresentou quadro de alteração visual transitória. Ao
exame PA 160/100mmHg, FC 84bpm, ritmo cardíaco regular. Ao exame neurológico paciente
consciente, afásica, hemiplégica a direita, com reflexo cutâneo plantar em extensão à direita. Das
opções abaixo qual a seqüência de exames complementares mais adequada?
a) Ecodoppler de carótidas – angiorressonância – angiografia digital
b) Glicemia- eletrocardiograma-tomografia computadorizada de Crânio sem contraste
c) Glicemia – ecodoppler de carótidas - tomografia computadorizada de Crânio sem contraste
d) Eletrocardiograma – ecodoppler de carótidas – ressonância magnética de crânio
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