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• De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, 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.

• Nos itens que avaliam Noções de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras, que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse e que teclar corresponde
à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há restrições
de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
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Escrevi uma carta aos meus concidadãos, pedindo-lhes1

que me dissessem francamente o que consideravam que fosse
política, e dispensando-os de citar Aristóteles, Maquiavelli,
Spencer, Comte. (...)4

Não tardou que o correio começasse a entregar-me as
respostas; e, como eu não pagava o porte, reconheci que há
neste mundo uma infinidade de filhos de Deus ou do diabo que7

os carregue, que estão à espreita de um simples pretexto para
comunicar as suas ideias, ainda à custa dos vinténs magros. 

Não publico todas as definições recebidas, porque a10

vida é curta, vita brevis. Faço, porém, uma escolha rigorosa, e
dou algumas das principais. (...) Uma das cartas dizia
simplesmente que a política é tirar o chapéu às pessoas mais13

velhas. Outra afirmava que a política é a obrigação de não
meter o dedo no nariz. Outra, que é, estando à mesa, não
enxugar os beiços no guardanapo da vizinha, nem na ponta da16

toalha. Um secretário de club dançante jura que a política é dar
excelência às moças, e não lhes pôr alcunhas. Segundo um
morador da Tijuca, a política é agradecer com um sorriso19

animador ao amigo que nos paga a passagem. 
Muitas cartas são tão longas e difusas, que quase se

não pode extratar nada. Citarei dessas a de um barbeiro, que22

define a política como a arte de lhe pagarem as barbas, e a de
um boticário para quem a verdadeira política é não comprar
nada na botica da esquina. Um sectário de Comte (viver às25

claras) afirma que a política é berrar nos bonds, quer se trate
dos negócios da gente, quer dos estranhos. 

Não entendi algumas cartas. A letra de outras é28

ilegível. Outras repetem-se. Cinco ou seis dão, como suas,
opiniões achadas nos livros. 

Note-se que, em todo esse montão de cartas, não há31

uma só de deputado ou senador, contudo escrevi a todos eles
pedindo uma definição.

Machado de Assis. Balas de estalo. In: Obra completa, vol. 3, Rio
de Janeiro: Aguilar, 1973, p. 468-9 (com adaptações).

Em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto, julgue os
itens de 1 a 9.

� Infere-se das informações apresentadas, no texto, em relação
às respostas reveladas nas cartas, que, segundo a percepção do
autor, a população é bem informada e domina com
percuciência o conceito de política.

 A palavra “concidadãos” (R.1), formada com o prefixo latino
“con-”, que significa junto, diz respeito a habitantes de mesma
cidadania.

! Por terem como referente a palavra “concidadãos” (R.1), os
pronomes empregados em “pedindo-lhes” (R.1) e
“dispensando-os” (R.3) poderiam ser intercambiados, sem
prejuízo para os sentidos e a correção gramatical do texto.

" Ao se referir àqueles que responderam ao seu pedido com a
expressão “uma infinidade de filhos de Deus ou do diabo que
os carregue” (R.7-8), o autor antecipa o teor insignificante das
opiniões apresentadas nas cartas.

# O segmento “como eu não pagava o porte” (R.6) contribui para
o entendimento do significado da expressão “ainda à custa dos
vinténs magros” (R.9).

$ A colocação pronominal no português do Brasil é variável, por

isso, em “quase se não pode extratar nada” (R.21-22), estaria

gramaticalmente correta qualquer uma destas opções: quase

não se pode extratar nada ou quase não pode-se extratar

nada.

% Embora se identifiquem segmentos descritivos, como no trecho

em que é apresentado o conteúdo das cartas, predomina, no

texto, a estrutura narrativa, com o relato de acontecimentos no

decorrer de determinado tempo. 

& O termo “contudo” (R.32) estabelece entre as orações do

período relação sintática adversativa, por isso, poderia ser

corretamente substituído por qualquer um dos seguintes

vocábulos: entretanto, todavia, no entanto, porém, embora,

conquanto.

' A palavra “extratar” (R.22) é empregada, no texto, com o

significado de ampliar, transcender, acrescentar.

A Constituição prevê a preservação do patrimônio1

cultural brasileiro, destacando como objetos protegidos os bens

que compõem a história e a identidade do país. Já a Lei de

Acesso à Informação (Lei n.º 12.527/2011) determina que4

órgãos públicos assegurem a proteção da informação,

garantindo sua disponibilidade, autenticidade e integridade.

A Câmara, por sua vez, instituiu sua própria política7

de preservação. Um ato da Mesa (49/2012) estabelece as

diretrizes para garantir essa conservação. Segundo o

diretor-geral da Câmara, a Casa tem um compromisso com a10

sociedade quando se trata de patrimônio cultural. “A

preservação cultural é também a preservação da nossa história.

E a Câmara tem esse compromisso por possuir, em seus13

edifícios, tanto da história do país e de Brasília”, afirmou

durante palestra sobre o tema.
Internet: <www2.camara.gov.br> (com adaptações).

Com base nas ideias e estruturas linguísticas do texto, julgue os

próximos itens.

�( No texto, as palavras “preservação” (R.8) e “conservação” (R.9)

são empregadas com sentido equivalente, portanto, as

informações do período seriam mantidas se uma ocupasse o

lugar da outra.

�� A forma verbal “compõem” (R.3) está no plural

porque concorda com o sujeito da oração antecedente —

“objetos” (R.2).

� No trecho “assegurem a proteção” (R.5), o emprego da forma

verbal no subjuntivo justifica-se porque, pelos sentidos do

texto, se trata de uma ideia provável, desejável, cuja realização

efetiva ainda não se pode comprovar.

�! A vírgula após “disponibilidade” (R.6) é empregada para

separar termos de mesma função dispostos em enumeração.

�" Estaria gramaticalmente correta a seguinte reescrita do trecho

“informação (...) integridade” (R.5-6): informação e garantam

sua disponibilidade, autenticidade e integridade.
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“Na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum1

sobreleva em importância e gravidade ao da educação.” (...)

Escrito há 80 anos, o enunciado do Manifesto dos Pioneiros da

Educação Nova continua tão atual quanto em 1932. Então,4

como agora, o país se dava conta da necessidade de contar com

recursos humanos capazes de ombrear com os do mundo

desenvolvido.7

Em 2012, porém, o quadro se apresenta mais

complexo. Disputando mercados com economias globalizadas

das quais faz parte, o Brasil tem pressa. A competitividade10

nacional bate no teto da capacitação da mão de obra. Não se

pode esperar, por exemplo, que um soldador melhore o produto

em menos tempo sem que tenha adquirido conhecimento para13

o salto qualitativo. Vale lembrar que cérebros não se compram

em supermercado. Formam-se. A caminhada exige não menos

de uma geração.16

Há oito décadas, educadores que pensaram o Brasil

traçaram as diretrizes para o ensino de qualidade. A orientação

incluiu, obrigatoriamente, aulas em tempo integral,19

qualificação de professores e infraestrutura adequada. Nada de

excepcional. (...) Talvez não seja excesso de otimismo afirmar

que ainda há tempo de recuperar o tempo perdido. (...) Anísio22

Teixeira, Fernando de Azevedo e Cecília Meireles traçaram, no

manifesto, o caminho a ser seguido. O futuro, vale lembrar,

chegou. É agora.25

Correio Braziliense, Editorial, 28/8/2012 (com adaptações).

Em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto, julgue os

itens que se seguem.

�� Em “com os do mundo desenvolvido” (R.6-7), identifica-se

elipse da expressão “recursos humanos” (R.6).

� Infere-se das informações do texto que, em 1932, os estudiosos

da educação já haviam identificado adequadamente os

problemas educacionais, que permanecem os mesmos até hoje,

e suas soluções: aulas em tempo integral, qualificação dos

professores, capacitação de mão de obra e infraestrutura

adequada.

�! Sendo a ideia desenvolvida no texto a de que a qualificação

profissional deve ser buscada continuamente pelos próprios

profissionais, depreende-se que o pronome “se”, em

“Formam-se” (R.15), indica a reflexividade da ação verbal.

�" Predomina, no texto, a estrutura narrativa em relação a um

documento produzido no passado.

�# Mantém-se a correção gramatical do primeiro período ao se

considerar a forma verbal ‘sobreleva’ como transitiva direta,

com a seguinte reescrita: nenhum sobreleva em importância e

gravidade o da educação. 

$% Na expressão “Então, como agora” (R.4-5), o termo “Então”

confere ao segmento uma relação sintática de conclusão.

In order for young people to do better in school, it helps if

they actually are in school. Schools basically have two options

when it comes to fighting chronic truancy. There’s the positive

approach, in which students are rewarded with iPads, sneakers, gift

cards, and other incentives merely for showing up at school. Then

there’s the flip side, in which students and parents are penalized for

unexcused absences. In the past, parents have been sentenced to jail

time for failing to get their children to school. Prosecutors have also

suggested jail time as a penalty for missing parent-teacher

conferences. Now there’s a school system in the news because its

superintendent plans on fining families $ 75 for each day a student

skips school.

In New Britain, Connecticut, a new superintendent of

schools named Kelt Cooper wants to end high truancy rates among

public school students, and he’s proposing monetary penalties to get

the job done. A plan to fine students $ 75 per skipped school day is

now being considered by New Britain council members.

The concept of fining kids for skipping school may come

as a shock, but it’s not new. In Ohio, the guardians responsible for

a student guilty of habitual truancy can be fined up to $ 500 and/or

be required to perform up to 70 hours of community service. Until

recently, students in Los Angeles could be hit with a $ 250 penalty

for each count of truancy; in early 2012 the law was amended and

the expensive fines were removed, though a $ 20 penalty may still

be handed out for the third offense.

Internet: <http://moneyland.time.com> (adapted).

Based on the text above, judge the following items.

$� Some lawyers have considered the possibility of sending

parents to prison if they missed meetings with teachers.

$$ Kelt Cooper’s proposal resulted in a debate about fining

truancy in a city of the state of Connecticut.

$& The novelty of fining students who play truant is shocking to

most people in the USA.

$' The article admits there are two ways of dealing with the

problem of truancy.

$� There are schools which award students iPads if they never

miss a day during a school year.
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Prostate-Cancer Screening

To screen or not to screen? When it comes to cancer,
doctors say early detection is the best defense. But the picture is a
little fuzzier when it comes to prostate cancer, which in many cases
progresses slowly and may not require aggressive treatment. In
March, a 10-year National Cancer Institute study involving more
than 76,000 men seemed to make the case for watchful waiting.
About half of the study volunteers were randomly assigned to the
screening group, getting either a manual exam or a prostate-specific
antigen test each year; the latter test measures blood levels of a

protein associated with prostate cancer. The other study participants

received no screening guidance and were left to decide on their own

whether they would get a yearly test. At the seven-year mark, 50
men had died from prostate cancer in the screening group, and 44

had died in the usual-care group. In other words, screening and

early detection did not lower the death rate from prostate cancer.

Based on this and other studies, the U.S. Preventive

Services Task Force said there was insufficient evidence to assess

the balance of benefits and harms of prostate-cancer screening in

men younger than age 75. The task force recommended against

prostate-cancer screening in men 75 and older.

Internet: <www.time.com> (adapted).

Based on the text above, judge the following items.

�� The institute that conducted the research cannot be considered

traditional since it is relatively new.

� One group of volunteers was subjected to manual examination

while the other had an antigen test.

�! The antigen test some of the participants had checks the blood

levels of a cancer-associated protein.

�" Although more people died from prostate cancer in the

usual-care group, the difference was not substantial enough to

indicate the importance of screening for men younger than 75.

#$ The article indicates that imaging to detect prostate cancer is

blurred and therefore not reliable.

Dolor de espalda

El dolor o molestia en la espalda es un problema de1

salud muy frecuente que generalmente padecen las personas

mayores y que puede aparecer y desaparecer durante un

periodo de varios años. En la mayoría de los casos, la causa del4

dolor de espalda no es grave y el dolor desaparecerá con un

simple tratamiento en casa y con el paso del tiempo.

Las personas que padecen dolor de espalda lo7

describen con frecuencia como una sensación lenta y continua

o aguda y punzante que causa rigidez y dificultad al estar

quieto o al moverse o dolor u hormigueo en las nalgas y en las10

piernas hasta las rodillas.

Un ataque agudo de dolor de espalda es un ataque que

dura menos de seis semanas, mientras que los ataques crónicos13

duran generalmente más de tres meses.

La mayoría de los dolores de espalda está relacionada

con la tensión o la torcedura de un músculo o ligamento. Los16

dolores de espalda que afectan a los nervios de la espina dorsal,

produciendo dolor en las nalgas y en las piernas pasando por

la rodilla, son menos frecuentes. El dolor puede empezar19

inmediatamente después del esfuerzo o lesión o puede empezar

al cabo de unas horas. Un porcentaje muy bajo del dolor de

espalda está relacionado con la edad.22

Cuidados en el dolor de espalda

Si padece dolor de espalda durante más de dos23

semanas, consulte a un médico para que le examine y para

asegurarse de que el dolor no lo causa un problema de salud

excepcional. La gran mayoría de los casos de dolor de espalda26

se curan por si mismos con la ayuda de algunos cuidados en

casa. Puede intentar las siguientes medidas caseras para reducir

el dolor y estimular la curación:29

C Descanse durante veinticuatro horas una vez haya

empezado el dolor para evitar cualquier otra lesión.

C Duerma en un colchón duro con una tabla debajo.32

C Acuéstese sobre un lado con una almohada entre las

piernas para evitar que las caderas tengan un movimiento

rotatorio y aumente la presión en la espalda o acuéstese35

sobre la espalda, con una toalla enrollada bajo la nuca y

almohadas bajo las rodillas.

C Levántese de la cama lentamente y con cuidado, primero38

sentándose y luego poniéndose de pie. Aplique hielo o

compresas frías durante veinte minutos cada dos horas

durante las primeras veinticuatro a cuarenta y ocho horas41

para reducir el dolor y los espasmos musculares. 

Internet: <www.tuotromedico.com> (adaptado).

Con respecto a las ideas y estructuras semánticas y gramaticales del

texto, juzgue los siguientes ítems.

#% Echarse lateralmente con un pequeño colchón entre ambas

piernas reduce el dolor de espalda.

#� La mayoría de los ataques agudos de dolor de espalda afectan

los nervios de la espina dorsal.

## Es correcto inferir que la gran mayoría de los ataques de dolor

de espalda no son ataques crónicos.

#& No hay una relación directamente proporcional entre el dolor

de espalda y la vejez, es decir, el aumento de la edad no

provoca más dolor de espalda.

#' La locución “mientras” (R.13) puede sustituirse por desde sin

comprometer el significado semántico de texto.

#� Si al consejo “Descanse veinticuatro horas” le aumentamos

diez horas, el consejo quedaría como Descanse treinta y

cuatro horas.

# Las “medidas caseras” (R.28) son introducidas en el texto a la

manera de determinaciones basadas en el modo imperativo.

#! A causa de que “espalda” (R.7) es femenino, el texto quedaría

gramaticalmente correcto si le cambiáramos el trecho “lo

describen” (R.7-8) por la describen.

#" Las personas que suelen padecer dolor de espalda dicen que

sus síntomas pueden llegarles hasta los pies.

&$ Entre los cuidados caseros que en el artículo se recomienda

está dormir en una silla. 
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Acerca da organização dos Poderes da União, julgue os itens

a seguir.

�� Tratando-se de crime comum, a competência para

processar e julgar membro do tribunal de contas estadual

é do Superior Tribunal de Justiça (STJ); para processar e

julgar membro do Tribunal de Contas da União, nos

crimes comuns, a competência é do Supremo Tribunal

Federal (STF).

� É da competência exclusiva do Congresso Nacional o

estabelecimento de limites e condições para o montante

da dívida mobiliária dos estados e do Distrito Federal.

A respeito da organização do Estado, julgue os itens seguintes.

�! As funções de confiança devem ser exercidas

exclusivamente por servidores ocupantes de cargo

efetivo.

�� É necessária requisição específica do tribunal de justiça

estadual para que a União intervenha em determinado

estado em razão de desobediência a ordem ou decisão

judiciária.

No que se refere aos princípios, direitos e garantias

fundamentais previstos constitucionalmente, julgue os itens

que se seguem.

�" A garantia do desenvolvimento nacional é um princípio

que rege as relações internacionais da República

Federativa do Brasil.

�# O militar com quinze anos de serviço que pretenda

candidatar-se ao cargo de deputado estadual deve ser

agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará

automaticamente, no ato da posse, para a inatividade.

Com relação ao regime disciplinar previsto na Lei n.º

8.112/1990 ou em suas alterações, julgue os itens seguintes.

�$ Considere que um servidor deixe de comparecer ao

trabalho às segundas-feiras, durante o período de

trinta dias seguidos. Nessa situação, o referido servidor

estará sujeito à demissão, visto que suas faltas configuram

inassiduidade habitual.

�% É passível de cassação a aposentadoria de servidor

inativo que tenha coagido, quando na atividade, seus

subordinados a afiliarem-se a associação profissional de

classe. 

Com base na Lei n.º 8.112/1990 e suas alterações, julgue os itens
seguintes, referentes aos direitos e vantagens do servidor.

�& A licença concedida a servidor para tratamento de interesse
particular poderá, a qualquer tempo, ser interrompida, tanto a pedido
do próprio servidor quanto no interesse do serviço.

"' Considere que determinado servidor público se ausente do país,
devidamente autorizado, para realizar estudo no exterior pelo
período de quatro anos e que, no mês seguinte ao de seu regresso,
sem ressarcir as despesas decorrentes de seu afastamento, requeira
licença para tratar de interesse particular. Nessa situação, se não
houver inconveniência para o serviço, o referido servidor fará jus à
licença, ficando dispensado do ressarcimento, o que não ocorreria
caso requeresse exoneração.

A figura acima ilustra parte de uma janela do sistema operacional
Windows 7, que é disponibilizada após a realização de determinado
procedimento. Considerando essa figura, julgue os itens a seguir.

"� Ao se fazer duplo clique, com o botão esquerdo do mouse, no ícone
Sistema, algumas informações básicas serão disponibilizadas acerca
do sistema operacional Windows 7.

" A janela em questão é disponibilizada por meio de um clique na
opção Programas padrão, que é acessada por via do atalho Meu

Computador, incluído no menu Iniciar.

"! Mesmo ocorrendo falhas de segurança no Windows 7, é possível,
por meio do Windows Update, manter o sistema operacional
atualizado.

"� Posteriormente à instalação do sistema operacional, é possível
configurar o aplicativo Firewall do Windows, que, caso seja executado
corretamente, permitirá o envio e o recebimento de email

criptografado com certificado digital.

Com relação a redes de computadores, julgue os próximos itens.

"" Uma rede local (LAN — local area network) é caracterizada por
abranger uma área geográfica, em teoria, ilimitada. O alcance físico
dessa rede permite que os dados trafeguem com taxas acima de
100 Mbps.

"# O TCP/IP, pilha de protocolos na qual a Internet funciona, é
dividido em camadas específicas, cada uma com características
próprias. Por meio do TCP/IP, é possível, em conjunto com as
aplicações, navegar na Internet e enviar correio eletrônico.

"$ A camada de enlace de uma rede de computadores consiste,
tecnicamente, no meio físico por onde os dados trafegam. Esse meio
pode ser constituído de fios de cobre ou fibra óptica.

"% Uma rede local sem fio, ou WLAN, conforme a configuração usada,
permite a conexão com o ponto de acesso à Internet, com ou sem o
uso de proteção dos dados mediante criptografia.
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Considerando a figura acima, que ilustra parte de uma janela do

Windows Explorer executada em um computador cujo sistema

operacional é o Windows 7, julgue os itens que se seguem. 

�� Ao se clicar uma vez, com o botão esquerdo do mouse, o ícone

Área de Trabalho, é possível visualizar todos os ícones associados a

arquivos e pastas que se encontram na área de trabalho do sistema

em questão.

 ! Em uma instalação padrão, se o sistema for logado pelo usuário

Joaquim, o local físico que o ícone Downloads apontará no disco

rígido será C:\Downloads\Desktop\Users\Joaquim\.

����������������������������

Iracema, branca, com cinquenta anos de idade, dona de casa,

foi atendida em assistência médica apresentando níveis pressóricos

elevados. A paciente relatou que, havia dez anos, apresentava pressão

arterial elevada e que fazia uso irregular de medicação anti-hipertensiva

cujo nome ignorava. Iracema referiu que, todas às vezes que foi

atendida em consulta no posto de saúde, os níveis de sua pressão

arterial estavam elevados, mas que, contudo, ela sentia-se bem. Ela

disse, ainda, que seu marido queixava-se frequentemente do ronco

produzido por ela, que, segundo ele, para de respirar por alguns

segundos enquanto dorme. Ao ser indagada, Iracema afirmou que era

sedentária, tabagista (fumava vinte maços de cigarro/ano) e tinha

histórico familiar de hipertensão arterial. Ao exame físico, a paciente

apresentou pressão arterial de 180 mmHg × 120 mmHg em ambos os

membros superiores, com ausculta cardíaca e exames de artérias e

pulsos normais. Sinais de sobrecarga do ventrículo esquerdo foram

evidenciados pela radiografia de tórax e pelo eletrocardiograma (ECG).

Os seguintes resultados foram obtidos nos exames laboratoriais

realizados: colesterol sérico = 240 mg/dL; HDL colesterol = 30 mg/dL;

LDL colesterol = 120 mg/dL; triglicerídeos = 300 mg/dL.

Com base no caso clínico hipotético acima, julgue os próximos itens.

 " Os distúrbios de sono apresentados não se relacionam com o

problema clínico sofrido pela paciente.

 # A frequência cardíaca e os resultados do lipidograma apresentados

pela paciente não indicam risco de doença cardiovascular.

 $ A realização de radiografia de tórax e ECG consiste em conduta

adequada para a identificação de lesões em órgãos alvos.

Doralice, com setenta anos de idade, servidora pública
aposentada, foi atendida em assistência médica apresentando
astenia, hiporexia e parestesia no terço distal dos membros
inferiores. Segundo a paciente, ela sentia esses sintomas havia
quinze dias. Ao exame físico, Doralice apresentou pressão
arterial de 120 mmHg × 80 mmHg, pulso de 72 bpm, índice de
massa corporal de 30 kg/m2, ausculta cardiorrespiratória
normal, abdome sem visceromegalias ou áreas de hiperestesia
e membros inferiores sem edemas ou varizes. Nesse exame,
não foram constatadas alterações no fundo dos olhos.
Os seguintes resultados foram obtidos nos exames realizados:
glicemia em jejum = 180 mg/dL; triglicerídeos = 180 mg/dL;
hemoglobina glicada = 8,5%; colesterol total = 150 mg/dL.
Todos esses exames foram realizados novamente após quarenta
e oito horas e os resultados obtidos foram os mesmos
apresentados anteriormente.

Com relação ao caso clínico hipotético relatado, julgue os itens
que seguem.

 % Os exames laboratoriais feitos pela paciente são
insuficientes para o diagnóstico de diabetes melito.

 � É necessário realizar pesquisa clínica para avaliar a
possibilidade de a paciente sofrer de polineuropatia
sensório-motora, em virtude de ela ter apresentado
parestesia em membros inferiores.

  Devido à faixa etária da paciente, é contraindicada a
prescrição de exercícios físicos, mesmo após o
estabelecimento do controle clínico da doença descrita.

 & A paciente manifesta doença caracterizada por defeito na
ação e na secreção de insulina.

Francisco, com sessenta e cinco anos de idade, servidor
público aposentado, foi atendido em assistência médica
apresentando dispneia e tosse produtiva com secreção clara. O
paciente relatou que sentia esses sintomas havia cinco anos e
que inicialmente eles ocorriam uma vez a cada três meses, mas
que, com o passar do tempo, passaram a ocorrer uma vez ao
mês. Francisco disse, ainda, que, havia dois dias, apresentou
febre e tosse com secreção amarelada. Ao ser indagado, o
paciente informou ser tabagista e consumir quarenta maços de
cigarro/ano. Ao exame físico, Francisco apresentou fácies
pletórica, cianose nas extremidades, frequência respiratória de
30 irpm, frequência cardíaca de 100 bpm e pressão arterial de
150 mmHg × 90 mmHg. A ausculta respiratória revelou
murmúrio vesicular fisiológico com crepitações inspiratórias
nas duas regiões infraescapulares. No exame físico realizado,
não foram constatadas outras alterações.

Considerando o caso clínico hipotético apresentado acima,
julgue os itens seguintes.

 ' Caso seja realizada gasometria arterial no paciente,
serão obtidos, provavelmente, os seguintes dados clínicos:
pH = 7,40; PaO2 = 50 mmHg; PaCO2 = 60 mmHg;
saturação de oxigênio = 87%. Esses dados indicam a
existência de um desequilíbrio relevante entre a ventilação
e a perfusão pulmonar.

 � A causa mais provável da ocorrência de febre e tosse com
secreção amarelada é a presença de infecção.

&! Caso seja realizada radiografia de tórax no paciente, serão
constatados, provavelmente, a inversão da cúpula
diafragmática e o aumento do espaço entre o esterno e a
área cardíaca.

&" A realização de prova de função pulmonar será decisiva
para a definição do diagnóstico de Francisco. A prova de
função pulmonar desse paciente deverá apresentar redução
da CVF e do VEF1, reversível ao uso do broncodilatador.
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Cláudia, secretária executiva, com trinta anos de idade, foi atendida em assistência médica de emergência apresentando dor

torácica súbita localizada na região axilar esquerda associada a dispneia. A paciente informou que, havia um dia, sentia esses sintomas

e que a busca imediata por atendimento médico foi motivada pelo fato de, logo ao acordar, ter apresentado hemoptise. A paciente informou,

ainda, praticar atividade física três vezes por semana e usar contraceptivo oral havia dez anos. Ao ser indagada, Cláudia negou ter realizado

cirurgia previamente ou ter sofrido algum traumatismo, assim como ter feito viagens recentemente. Ao exame clínico, a paciente apresentou

taquicardia, taquipneia e ausculta respiratória com murmúrio vesicular diminuído em região axilar e infraescapular esquerda. Não foram

verificadas alterações no exame do aparelho cardiovascular, exceto pela presença de bulhas taquicárdicas.

Com relação ao caso clínico hipotético acima descrito, julgue os itens seguintes.

�� A presença de opacidade localizada em lobo inferior esquerdo em contato com a pleura e com o ápice arredondado consiste em achado

tomográfico compatível com o exame do aparelho respiratório descrito acima.

� A medida do d-dímero nos limites da normalidade e a ausência de sinais de trombose venosa profunda são fatores que tornam o

diagnóstico de tromboembolismo pulmonar improvável.

�! Até se obter o diagnóstico adequado, é recomendável, como medida profilática, prescrever à paciente cumarínico em baixas doses,

a fim de manter o INR entre 2 e 3.

�" Após ter sido confirmado o diagnóstico e ter sido realizado o tratamento adequado, deve-se investigar a possibilidade de a paciente

apresentar trombofilia.

�# A tríade descrita por Virchow — injúria do endotélio, inflamação e produção de anticorpos na antimembrana endotelial — pode

explicar a enfermidade apresentada pela paciente.

O Ministério da Saúde tem salientado rotineiramente a importância de os médicos realizarem sistematicamente a investigação diagnóstica

das hepatites B e C, em virtude da grande incidência de morbimortalidade em pessoas portadoras de hepatite viral. Considerando-se essas

informações, é correto afirmar que deve ser realizada esta investigação diagnóstica em

�� pessoa sadia com imunidade adquirida para hepatite A.

�$ doador de sangue com sorologia anti-HBs reagente, anti-HBc IgG não reagente e HBsAg não reagente.

Com base no Código de Ética Médica, julgue os itens a seguir.

�% É obrigatória a inscrição no atestado médico do código da CID relativo à doença sofrida pelo paciente, sendo essa medida fundamental

para a homologação do atestado na empresa em que o paciente trabalha.

$& Caso seja solicitada por junta médica a emissão de parecer especializado sobre a capacidade laboral de um paciente, o médico

assistente não pode negar-se a fornecer as informações relativas à condição clínica de seu paciente ao outro médico.




