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 Além deste caderno, contendo 70 (setenta) 
questões objetivas e 1 (uma) questão discursiva, 
você receberá do fiscal de sala 

 o cartão de respostas das questões objetivas; 

 a folha de textos definitivos da questão 
discursiva. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Verifique se seu caderno de questões está completo, 
sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, 
notifique imediatamente o fiscal da sala, para que 
sejam tomadas as devidas providências. 

 Confira seus dados pessoais, especialmente nome, 
número de inscrição e documento de identidade e leia 
atentamente as instruções para preencher o cartão de 
respostas e a folha de textos definitivos. 

 Use somente caneta esferográfica, fabricada em 
material transparente, com tinta preta ou azul. 

 Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) 
reservado(s). 

 Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. 
Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo 
diferente do impresso em seu cartão de respostas, o 
fiscal deve ser obrigatoriamente informado para o 
devido registro na ata da sala. 

 Reserve tempo suficiente para o preenchimento do 
seu cartão de respostas e da folha de textos 
definitivos. O preenchimento é de sua 
responsabilidade e não será permitida a troca do 
cartão de respostas e da folha de textos definitivos em 
caso de erro do candidato. 

 Para fins de avaliação, serão levadas em consideração 
apenas as marcações realizadas no cartão de 
respostas e na folha de textos definitivos. 

 A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos 
na lista de presença. 

 Os candidatos serão submetidos ao sistema de 
detecção de metais quando do ingresso e da saída de 
sanitários durante a realização das provas. 

 Boa sorte! 

 

 

 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) 
minutos para a realização da prova, já incluído o 
tempo para a marcação do cartão de respostas e 
preenchimento da folha de textos definitivos. 

 3 (três) horas após o início da prova é possível 
retirar-se da sala, sem levar o caderno de prova. 

 A partir dos 30 minutos anteriores ao término da 
prova é possível retirar-se da sala levando o 
caderno de questões. 

 

 Qualquer tipo de comunicação entre os 
candidatos durante a aplicação da prova. 

 Anotar informações relativas às respostas em 
qualquer outro meio que não seja o caderno de 
questões. 

 Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de 
sala. 

 Usar o sanitário ao término da prova, após deixar 
a sala. 

SUA PROVA 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

INFORMAÇÕES GERAIS 
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Língua Portuguesa 

1  

Em todas as frases a seguir foi usada a conjunção “porque”; as 
opções a seguir apresentam formas adequadas de reescrever 
essas frases, retirando-se essa conjunção, com a manutenção do 
sentido original, à exceção de uma. Assinale-a. 

(A) O invejoso é tirano e verdugo de si próprio: ele sofre porque 
os outros gozam / Por causa do gozo dos outros, o invejoso 
sofre e é tirano e verdugo de si próprio. 

(B) Muitos homens são louvados porque são mal conhecidos / 
Pelo mau conhecimento que se tem de alguns homens, eles 
são louvados. 

(C) Arguimos a vaidade alheia porque ofende a nossa própria / 
Por ofensa à nossa própria vaidade, arguimos a vaidade 
alheia. 

(D) A mocidade é temerária; presume muito porque sabe pouco / 
Pela pouca sabedoria, a mocidade é temerária e presume 
muito. 

(E) As nações não envelhecem como as pessoas, porque todos os 
dias se renovam pelos nascimentos / Pela renovação diária 
por meio dos nascimentos, as nações, como as pessoas, não 
envelhecem. 

2  

A oração “Acreditou que venceria facilmente o inimigo” poderia 
ser reescrita do seguinte modo: “Acreditou em fácil vitória contra 
o inimigo”. 

Seguindo esse modelo, assinale a frase que realiza a mesma 
modificação de forma adequada. 

(A) O problema necessita ser resolvido urgentemente / o 
problema precisa de dissolução urgente. 

(B) Essa questão merece ser examinada detidamente / essa 
questão merece um exame detalhado. 

(C) O Museu será reinaugurado proximamente / o museu terá 
uma reinauguração próxima. 

(D) Vamos dividir os doces equitativamente / vamos dividir os 
doces de forma idêntica. 

(E) O deputado declarou repentinamente que sairia do partido / 
o deputado fez uma declaração repetida de que sairia do 
partido. 

3  

Em todas as frases abaixo substituímos por um particípio o 
segmento sublinhado. 

Assinale a frase em que essa substituição foi feita de forma 
inadequada. 

(A) Um edifício que está sobre quatro colunas / erigido. 

(B) Os carros que estão em fila dupla / estacionados. 

(C) O território que está entre Rio e São Paulo / localizado, 
situado. 

(D) Os presos que estão nessa cela / inseridos. 

(E) Uma esmeralda que está nesse anel / encrustada. 

4  

Em todas as frases abaixo está presente o verbo “ver”. 

A substituição desse verbo por outro, adequada ao contexto, é: 

(A) Ficamos paralisados, vendo a paisagem maravilhosa / 
contemplando. 

(B) É difícil ver a diferença de cores neste quadro / apreciar. 

(C) O diretor verá hoje os requerimentos dos alunos / notará. 

(D) Os médicos veem muitos pacientes por dia / percebem. 

(E) Não conseguiram ver a grandeza das ações / destacar. 

5  

Assinale a frase abaixo cujo vocábulo sublinhado não apresenta 
uma impropriedade léxica (vocábulo mal-empregado no contexto 
da frase). 

(A) Recebeu um elogio pelo ato heroico que cometeu. 

(B) O carro deslizou na pista graças à chuva da noite anterior. 

(C) Eu garanto que não fui eu o autor do crime. 

(D) Os passageiros fizeram um esforço sobre-humano para 
escapar. 

(E) O paciente chegou ao hospital gozando de má saúde. 

6  

Nas frases abaixo, os adjetivos sublinhados estão relacionados à 
ideia de “movimento”. 

Assinale a opção na qual o adjetivo foi selecionado 
adequadamente para o contexto da frase. 

(A) Assim que a orquestra iniciou a valsa, os formandos 
começaram a dançar com movimentos frenéticos. 

(B) Os soldados, perfeitamente perfilados, exibiam uma marcha 
ritmada. 

(C) O passante sofreu um ataque e caiu ao chão com 
movimentos oscilantes. 

(D) O pêndulo do relógio mostrava um movimento giratório. 

(E) O mar se chocava contra as rochas com força convulsiva. 

7  

Assinale a frase em que há problema de norma culta em função 
da confusão entre “todo-a” / “todo o - toda a”. 

(A) Toda alegria é uma vitória, e uma vitória é uma vitória, por 
menor que seja. 

(B) Quem não sabe chorar de todo o coração também não sabe 
rir. 

(C) Ele chorou todo o dia após receber a notícia trágica. 

(D) Todo trabalho ficou manchado do vinho derramado. 

(E) Toda tristeza deve ser afastada de nossa vida. 

8  

Assinale a frase em que houve emprego correto do pronome LHE. 

(A) “Se você de fato leva a sério a preparação de seu filho para o 
futuro, não lhe ensine a subtrair – ensine a deduzir”. 

(B) “Os que são incapazes de recordar o passado são condenados 
a repetir-lhe”. 

(C) “Se você conta os anos, o tempo parecer-lhe-á breve”. 

(D) “Lembre-se – quando você achar que tudo está perdido, o 
futuro ainda lhe aguardará”. 

(E) “A história é um cavalo que galopa atravessando a janela, e 
você deve decidir se saltará para montar-lhe ou não”. 
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9  

Em todas as frases abaixo ocorre a presença do adjetivo “bom” / 
“boa” com diferentes sentidos. 

Assinale a frase em que há a indicação de um sinônimo 
inadequado para esse adjetivo. 

(A) Uma boa risada é um raio de sol na casa / barulhenta. 

(B) É um prazer navegar com bom tempo / estável. 

(C) Aquele apartamento está sendo vendido por bom preço / 
barato. 

(D) Acho que esse vestido está bom nela / bem ajustado. 

(E) Aquele aluno tem uma boa letra / legível. 

10  

O diminutivo em língua portuguesa mostra valores variados. 

Assinale a frase abaixo em que o diminutivo tem valor afetivo. 

(A) Nesse frio, bom mesmo é um cobertorzinho amigo. 

(B) O governo deseja que a inflação vá embora depressinha. 

(C) O deputado mostrava em seu pulso um reloginho barato. 

(D) Na Europa ocorre agora uma guerrinha suja. 

(E) A mobília da boneca tinha apenas duas cadeirinhas. 

 

Raciocínio Lógico Matemático 

11  

Uma distribuidora de produtos químicos recebeu 1600 litros de 
certo composto e deve distribuir toda essa quantidade entre 5 
laboratórios em partes proporcionais aos números  
3, 4, 5, 6 e 7. 

O laboratório que receber a menor quantidade receberá  

(A) 190 litros. 

(B) 192 litros. 

(C) 194 litros. 

(D) 196 litros. 

(E) 198 litros. 

12  

Flávio é engenheiro e seu salário é constituído de duas partes: 
60% do valor bruto referem-se ao trabalho de escritório e 40%, 
pelas visitas às obras. 

Flávio foi promovido; com isso, a parte do seu salário referente a 
visitas às obras teve aumento de 100%, mas a outra parte 
permaneceu igual. 

Sobre o novo salário, a parte relativa ao trabalho de escritório 
representa, aproximadamente, 

(A) 37%. 

(B) 39%. 

(C) 41%. 

(D) 43%. 

(E) 45%. 

13  

Milton, Nei e Otávio são técnicos e trabalham no interior do 
estado da Paraíba. Neste ano de 2022, os três fizeram cursos de 
aperfeiçoamento no Centro de Treinamento (CT) em João Pessoa. 

Considere as informações: 

• Milton chegou no CT em 27 de abril e permaneceu lá por 40 
dias. 

• Nei chegou no CT em 03 de maio e permaneceu lá por 37 
dias. 

• Otávio chegou no CT em 25 de abril e permaneceu lá por 36 
dias. 

Nas informações acima, o dia de chegada e o dia da partida são 
considerados como dias de permanência no CT. 

O número de dias que Milton, Nei e Otávio estiveram juntos no 
CT foi 

(A) 27. 

(B) 28. 

(C) 29. 

(D) 30. 

(E) 31. 

14  

Miguel, Artur e Heitor possuem idades diferentes e nasceram em 
cidades diferentes; um nasceu em Patos, outro em Cabedelo e 
outro em Santa Rita. 

As três afirmações seguintes sobre eles são verdadeiras: 

 Miguel é mais velho que o cabedelense. 

 Artur nasceu em Patos. 

 Heitor não é o mais novo. 

É correto concluir que  

(A) Miguel é mais novo que Artur. 

(B) Heitor nasceu em Santa Rita. 

(C) o santa-ritense é o mais velho. 

(D) o cabedelense é mais velho que Miguel. 

(E) Artur é mais velho que o patoense. 

15  

Carlos considera que um número é agradável quando a soma dos 
seus algarismos é 7 ou múltiplo de 7. Por exemplo, o ano de 2005 
foi agradável pois 2 + 0 + 0 + 5 = 7, e o de 2039 será também, pois 
2 + 0 + 3 + 9 = 14. 

Por esse critério, o número de anos agradáveis do século XX foi 
igual a 

(A) 7. 

(B) 10. 

(C) 11. 

(D) 13. 

(E) 14. 

16  

O valor da expressão numérica 

22022 − 22021 − 22020 + 22019

22020 − 22019
 

é 

(A) 5. 

(B) 4. 

(C) 3. 

(D) 2. 

(E) 1. 
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17  

Um número inteiro positivo é chamado de “quadrado perfeito” 
quando ele é o quadrado de um número inteiro positivo. Por 

exemplo, 16 é um quadrado perfeito pois é igual a 42. 

O número de quadrados perfeitos maiores do que 100 e menores 
do que 2023 é 

(A) 28. 

(B) 34. 

(C) 42. 

(D) 44. 

(E) 48. 

18  

Sobre 4 grandezas X, Y, Z e W sabe-se que: 

 A razão de W para X é 4:3 

 A razão de Y para Z é 3:2 

 A razão de Z para X é 1:6 

A razão de X+Y para Z+W é 

(A) 5:6 

(B) 4:7 

(C) 3:5 

(D) 6:11 

(E) 8:11 

19  

A soma de 2 números naturais é 22253. Um dos números é 
divisível por 10 e se retirarmos o algarismo das unidades desse 
número obtém-se o outro número. 

A diferença entre o maior e o menor número é 

(A) 13222. 

(B) 14644. 

(C) 15876. 

(D) 17732. 

(E) 18207. 

20  

Considere como verdadeiras as seguintes sentenças: 

 Se Gerson não é torcedor do Botafogo, então Luiz é torcedor 
do Treze. 

 Se Luiz é torcedor do Treze, então Débora não é torcedora do 
Campinense. 

 Se Débora não é torcedora do Campinense, então Lúcia é 
torcedora do Botafogo. 

 Lúcia não é torcedora do Botafogo. 

É correto concluir que 

(A) Luiz é torcedor do Treze. 

(B) Gerson é torcedor do Botafogo. 

(C) Luiz não é torcedor do Botafogo. 

(D) Débora é torcedora do Campinense. 

(E) Lúcia é torcedora do Treze. 

 

Atualidades 

21  

É um romance brasileiro de 2019 escrito pelo autor baiano Itamar 
Vieira Junior. Conta a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, 
marcadas por um acidente de infância, e que vivem em condições 
de trabalho escravo contemporâneo em uma fazenda no sertão 
da Chapada Diamantina. O romance foi originalmente publicado 
em Portugal, pela editora Leya, após vencer o prêmio de mesmo 
nome. No Brasil, é publicado pela editora Todavia. Além do 
Prémio Leya, venceu também importantes competições como o 
Prêmio Jabuti 2020 e o Prêmio Oceanos 2020. 

(adap. wikipedia) 

O texto refere-se ao romance 

(A) Torto Arado. 

(B) Baixo Esplendor. 

(C) Tudo é Rio. 

(D) Vista Chinesa. 

(E) Anos de Chumbo e Outros Contos. 

22  

Conceito, surgido a partir do Protocolo de Kyoto em 1997, que 
visa à diminuição dos gases de efeito estufa, que provocam 
diversos problemas ambientais associados às mudanças 
climáticas. Eles fazem parte de um mecanismo de flexibilização 
que auxilia os países que possuem metas de redução da emissão 
de gases poluentes a alcançá-las.  

A cada tonelada não emitida, gera-se um crédito. Assim, quando 
um país consegue reduzir a emissão dessa tonelada, ele recebe 
uma certificação emitida pelo Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL), ou seja, recebe os créditos que estarão disponíveis 
para serem comercializados com os países que não alcançaram 
suas metas. 

A geração do crédito é realizada à medida que os países 
esforçam-se em projetos e ações que visam ao desenvolvimento 
sustentável, evitando, assim, o aumento do efeito estufa. 
Exemplos desses projetos são o empenho em reduzir os níveis de 
desmatamento, as campanhas para o consumo consciente, o uso 
de fontes de energia alternativas, entre outros. 

(mundoeducacao.uol.com.br. Adaptado) 

O texto refere-se aos créditos de 

(A) Hidrogênio. 

(B) Oxigênio. 

(C) Carbono. 

(D) Enxofre. 

(E) Silício.  
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23  

 
O mundo tem acompanhado o que acontece com a inflação nos 
Estados Unidos da América. Recentemente, a inflação por lá saiu 
de um platô de cerca de 2% ao ano e atualmente gira em torno 
de 8 a 9%. Na zona do euro, vemos acontecer fenômeno similar. 
Economias emergentes também sentem os efeitos negativos de 
uma inflação mais alta. 

Avalie se, entre as causas do aumento recente da inflação nos 
EUA, podem ser citados: 

I. O movimento de alta nas taxas de juros. 

II. Os incentivos econômicos concedidos aos americanos 
(pessoas e empresas) durante a pandemia do coronavírus. 

III. As paralisações nas cadeias produtivas por conta dos surtos 
de Covid. 

IV. A invasão da Ucrânia pela Rússia. 

Estão corretos os itens 

(A) I e II, apenas. 

(B) III e IV, apenas. 

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

24  

 
Grande artista brasileira, Gal Costa nos deixou neste mês de 
novembro de 2022. Artista única, de voz afinadíssima, transitou 
sempre por diversos movimentos artísticos da música popular 
brasileira. Seu nome, entretanto, estará para sempre associado, 
fundamentalmente, ao seguinte movimento: 

(A) Bossa Nova. 

(B) Jovem Guarda. 

(C) BRock. 

(D) Tropicalismo. 

(E) Mangue Beat. 

25  

Recentemente, algumas nações europeias foram sacudidas por 
crises políticas que afetaram vivamente seus Parlamentos. Um 
caso particularmente importante é o do Reino Unido, onde 
sucessivas crises sacudiram o Parlamento após a saída da União 
Europeia, no episódio conhecido como brexit. 

Em relação ao tema, avalie se as descrições a seguir são falsas (F) 
ou verdadeiras (V): 

I. A Primeira-Ministra Theresa May, do Partido Trabalhista, 
esteve à frente do governo por ocasião das intensas 
negociações com a União Europeia que culminaram no brexit. 
Vitoriosa no brexit, deixou o cargo de Primeira-Ministra 
pouco depois, dando por encerrada sua exitosa gestão. 

II. O poderoso Primeiro-Ministro Boris Johnson, do Partido 
Conservador, sucedeu Theresa May. No cargo, Johnson 
tentou desfazer o brexit. Com isso, administrou crise após 
crise até ser acusado de comportamento inadequado em dois 
episódios: no primeiro, foi acusado de promover uma festa 
na residência oficial e escritório do Primeiro-Ministro, bem no 
auge da pandemia; um segundo episódio, no qual promoveu 
a vice-chefe da bancada do governo no parlamento uma 
pessoa acusada reiteradas vezes de assédio sexual, causou a 
renúncia de vários ministros e acabou por levar à renúncia de 
Johnson, em 2021.  

III. Johnson foi sucedido por Liz Truss, que serviu como Primeira-
Ministra do Reino Unido por cerca de seis meses, sem 
entretanto ocupar o cargo de líder do Partido Conservador 
nesse período. Caiu por conta de uma desastrosa política 
econômica, agravada pelos efeitos da pandemia e da guerra 
Rússia-Ucrânia. 

As descrições são, respectivamente, 

(A) F – F – F. 

(B) F – F – V. 

(C) V – F – F. 

(D) V – V – V. 

(E) F – V – V. 

 

Legislação Básica 

26  

Joana, servidora pública federal, ocupante de cargo de 
provimento efetivo há uma década, almejava obter licença para 
resolver um grave problema particular, afeto à administração de 
uma empresa deixada por seu falecido pai. 

Ao se inteirar sobre a existência de licença dessa  
natureza no âmbito da Lei nº 8.112/1990, foi-lhe corretamente 
informado que 

(A) em razão da prevalência do interesse público sobre o privado, 
a lei não prevê licença dessa natureza. 

(B) a licença alvitrada pode ser deferida pelo prazo máximo de 
dois anos, sendo que Joana somente receberia sua 
remuneração no primeiro ano. 

(C) a licença alvitrada pode ser deferida por até três anos, sem 
remuneração, não podendo ter a sua duração reduzida ou 
cessada por decisão superveniente. 

(D) a licença alvitrada pode ser deferida por até três anos, sem 
remuneração, podendo ser interrompida a qualquer tempo, a 
pedido de Joana ou no interesse do serviço. 

(E) a licença alvitrada pode ser deferida por até um ano, sem 
prejuízo da remuneração, podendo ser interrompida a 
qualquer tempo, a pedido de Joana ou no interesse do 
serviço. 
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27  

Determinado órgão de segurança pública almejava realizar o 
tratamento dos dados pessoais de diversos indivíduos, sendo que 
todos eram pessoas naturais, para um objetivo estritamente 
relacionado às suas atividades finalísticas. 

Ao tomar conhecimento dessa iniciativa, a organização não 
governamental “amigos da privacidade” consultou o seu 
advogado a respeito de sua compatibilidade com a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD), sendo corretamente esclarecido que 

(A) a LGPD não é aplicada à referida espécie de tratamento, que 
deve ser regida por legislação específica. 

(B) a LGPD autoriza expressamente essa espécie de tratamento, 
que pode ser livremente realizado por órgão público ou por 
pessoa jurídica de direito privado. 

(C) a LGPD veda expressamente essa espécie de tratamento, 
salvo se houver prévia e expressa autorização do titular dos 
dados pessoais. 

(D) a LGPD veda expressamente essa espécie de tratamento, 
ressalvada, apenas, a possibilidade de ponderação, no caso 
concreto, à luz dos interesses envolvidos;  

(E) a LGPD somente permite o arquivamento dos dados pessoais, 
não o tratamento almejado pelo órgão de segurança pública, 
sem o consentimento do titular dos dados. 

28  

Igor, servidor público federal ocupante de cargo de provimento 
efetivo, encontrava-se em débito com o erário. Apesar disso, ao 
fim de processo administrativo disciplinar, no qual lhe foram 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, a autoridade 
competente decidiu demiti-lo, mas foi informada por um assessor 
a respeito do referido débito. 

À luz dessa narrativa e considerando os balizamentos 
estabelecidos pela Lei nº 8.112/1990, é correto afirmar que a 
autoridade competente 

(A) não pode demitir João, que será posto em disponibilidade até 
a quitação do débito. 

(B) pode demitir João, que terá o prazo de sessenta dias para 
quitar o débito, sob pena de inscrição em dívida ativa. 

(C) pode demitir João, que terá o prazo de sessenta dias para 
quitar o débito, sob pena de sofrer a penhora de seus 
vencimentos. 

(D) pode demitir João, que terá o prazo de sessenta dias para 
quitar o débito, sob pena de sofrer o arresto de seus 
vencimentos. 

(E) não pode demitir João, que permanecerá exercendo suas 
funções até quitar o débito existente, mediante desconto 
mensal não superior a 10% dos seus vencimentos. 

29  

Maria forneceu os seus dados pessoais para usufruir determinado 
benefício assistencial ofertado pelo Estado Alfa. Considerando 
que Maria figurava como parte interessada em um processo 
administrativo no qual certo órgão da Administração Pública lhe 
aplicara a sanção de multa, um servidor constatou que as 
referidas informações poderiam ser utilizadas, neste último 
processo, para demonstrar que Maria não tinha razão em suas 
alegações.  

À luz da sistemática estabelecida pela Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD), é correto afirmar que 

(A) é vedado que órgão da Administração Pública, enquanto 
controlador dos dados pessoais, os utilize para qualquer 
outro fim que não aquele indicado pelo titular. 

(B) o princípio da universalidade das provas, contemplado na 
LGPD, autoriza a utilização dos dados pessoais de Maria para 
os fins pretendidos pelo servidor. 

(C) como os dados pessoais foram apresentados por Maria, para 
o exercício regular de um direito, não poderiam ser utilizados 
em seu prejuízo. 

(D) a Administração Pública, sempre que figure como operadora 
dos dados pessoais, pode utilizá-los da forma que melhor lhe 
aprouver. 

(E) a LGPD autoriza a utilização dos dados fornecidos por Maria 
caso o bem jurídico a ser tutelado seja de interesse público. 

30  

João, servidor público federal ocupante de cargo de provimento 
efetivo, sofreu grave acidente quando se encontrava no exercício 
de suas funções regulares. Em razão da limitação que sofreu em 
sua capacidade física, conforme verificado em inspeção médica, 
viu-se impossibilitado de voltar a exercer a função anterior. 

Considerando os termos dessa narrativa, é correto afirmar que 
João deve ser 

(A) necessariamente aposentado. 

(B) necessariamente exonerado. 

(C) readaptado, se estiverem presentes os requisitos exigidos e, 
caso não haja cargo vago, atuará como excedente, até a 
ocorrência da vaga. 

(D) readaptado, se estiverem presentes os requisitos exigidos e, 
caso não haja cargo vago, posto em disponibilidade, até a 
ocorrência de vaga. 

(E) transferido para cargo diverso, de carreira distinta, de 
atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de 
escolaridade e equivalência de vencimentos. 
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Conhecimentos Específicos 

31  

O exame para pesquisa do fator antinúcleo (FAN) é um excelente 
exame de rastreamento de autoanticorpos. No entanto, a 
positividade ao FAN nem sempre é determinante de doença ou 
condição imunomediadas. 

Um dos padrões frequentemente detectados em indivíduos sem 
evidência de doença sistêmica é o nuclear 

(A) pontilhado fino denso. 

(B) homogêneo. 

(C) pontilhado grosso. 

(D) pontilhado fino. 

(E) pontilhado pleomórfico. 

32  

A colchicina, alcalóide extraído do Colchicum autumnale, é 
prescrito no manejo da artrite gotosa. Um paciente que inicia o 
tratamento deve ser alertado que os efeitos adversos são dose-
dependentes. 

Dentre os efeitos listados abaixo o mais frequente é a 

(A) supressão medular. 

(B) neuropatia. 

(C) diarreia. 

(D) insuficiência cardíaca. 

(E) hepatite autoimune. 

33  

Os pacientes com gota devem ser orientados quanto a 
importância da dieta no controle metabólico. Sendo o ácido úrico 
um produto do metabolismo das purinas. 

Assinale a opção que indica o alimento que pode ser consumido 
por pacientes com gota, sem hesitações. 

(A) Leite e derivados lácteos. 

(B) Carne de carneiro e vitela. 

(C) Bacon e fígado. 

(D) Camarão e caranguejo. 

(E) Lagosta e mexilhão. 

34  

Um servidor de 45 anos procura uma unidade de pronto 
atendimento, por quadro de náuseas e vômitos há 3 dias. Em seu 
antecedente, tratamento com fluoxetina iniciada há 30 dias, por 
transtorno depressivo. Ele não apresenta outros antecedentes 
mórbidos. Ele não faz uso de outros medicamentos, tampouco 
ingere bebidas alcóolicas. O exame físico é sem particularidades – 
pressão arterial 120  x  80mmHg, ausência de edema em 
membros inferiores. Após avaliação, você conclui por uma 
possível síndrome de secreção inapropriada do hormônio 
antidiurético, de origem medicamentosa. 

Assinale a opção que indica o achado laboratorial característico 
desse diagnóstico. 

(A) hiponatremia com osmolaridade sérica alta e sódio urinário > 
40 meq/L. 

(B) hiponatremia com osmolaridade sérica baixa e sódio urinário 
> 40 meq/L. 

(C) hiponatremia com osmolaridade sérica alta e osmolaridade 
urinária < 100 mosm/L. 

(D) hipernatremia com osmolaridade sérica baixa e sódio urinário 
> 40 meq/L. 

(E) hipernatremia com osmolaridade sérica normal e sódio 
urinário < 40 meq/L. 

35  

Um paciente renal crônico, sem seguimento adequado, é 
admitido em uma unidade de pronto atendimento, por mal-estar 
incaracterístico. Um eletrocardiograma é realizado. 

 
Em relação ao traçado pode-se afirmar que os achados são 
característicos de 

(A) ausência de anormalidades. 

(B) hipopotassemia. 

(C) hiperpotassemia. 

(D) torsade de pointes. 

(E) fibrilação atrial. 

36  

Jovem médico do programa de saúde da família, procura 
informações acerca do tratamento farmacológico para 
transtornos depressivos, no endereço eletrônico linhas de 
cuidado.saude.gov.br. 

Ele encontra as seguintes informações: os inibidores seletivos da 
recaptação da serotonina (por exemplo, a fluoxetina) são a 
primeira linha de tratamento preconizado; estes medicamentos 
apresentam contraindicação absoluta em um contexto de 

(A) infarto agudo do miocárdio recente (3-4 semanas). 

(B) alteração na condução cardíaca. 

(C) bulimia. 

(D) anorexia. 

(E) uso concomitante de tamoxifeno. 

37  

Os transtornos mentais foram responsáveis por cerca de 10 % dos 
absenteísmos vinculados aos magistrados e servidores da Justiça 
no ano de 2018.  
Saúde de magistrados e servidores: Resolução CNJ n. 207/2015 / Conse¬lho 
Nacional de Justiça – Brasília: CNJ, 2019  

A depressão é um transtorno mental de curso crônico e 
recorrente. Em indivíduos com fator de alto risco para depressão 
e/ou com queixas relativas ao humor o questionário PHQ-9 
(patient health questionnaire-9) pode ser aplicado.  

Um servidor que apresente uma pontuação ≥ 9 é interpretado 
como 

(A) rastreio positivo para episódio depressivo. 

(B) rastreio negativo para episódio depressivo. 

(C) rastreio não conclusivo para episódio depressivo. 

(D) risco baixo de suicídio. 

(E) indicação tratamento farmacológico. 
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38  

A asma é diagnosticada mediante a identificação de critérios 
clínicos e funcionais, obtidos pela anamnese, exame físico e 
exames de função pulmonar. 

A probabilidade de que o paciente tenha asma é diminuída pela 
presença de 

(A) piora dos sintomas à noite ou pela manhã. 

(B) variação da intensidade dos sintomas ao longo do tempo. 

(C) frequência maior dos sintomas na vigência de infecções virais 
de vias aéreas. 

(D) desencadeamento dos sintomas pela exposição a irritantes 
respiratórios. 

(E) dispneia induzida pelo exercício com inspiração ruidosa. 

39  

O principal diagnóstico diferencial da asma em adultos é a 
doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). 

Os achados característicos da DPOC são: 

(A) sibilância inspiratória com ou sem estridor, início súbito, 
alterações de voz. 

(B) estridor traqueal inspiratório, sintomas contínuos, sem 
resposta a broncodilatadores. 

(C) história de tabagismo, idade mais avançada, dispneia 
progressiva aos esforços, tosse com expectoração. 

(D) hipersecreção persistente, infecções pulmonares recorrentes, 
crepitações ao exame respiratório. 

(E) sintomas nasais, cefaleia, alterações na voz, boca seca, tosse 
crônica, rinorreia, sensação de gotejamento pós-nasal. 

40  

A asma alérgica é o fenótipo de asma mais frequente e pode ser 
caracterizado pela presença de sensibilização IgE específica para 
alérgenos. Em relação a Asma no Brasil, de acordo com o 
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Asma/2021. 

Analise os itens a seguir: 

I. Os principais alérgenos inaláveis relacionados à asma incluem 
os ácaros da poeira domiciliar; animais de pelo, como cães e 
gatos; fungos; pólens. 

II. Em nosso meio, os principais alérgenos são os ácaros – 
Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae 
e Blomia tropicalis.  

III. A asma pode estar relacionada com a exposição inalatória a 
alérgenos ocupacionais. Um exemplo é a asma por 
sensibilização ao trigo, relacionada a inalação de farinha de 
trigo por padeiros. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) I e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

41  

Três doses de vacina contra a hepatite B induzem títulos 
protetores de anticorpos em mais de 90% dos adultos e dos 
jovens sadios. 

Profissionais da área de saúde que cursem com resposta vacinal 
adequada, apresentam o seguinte perfil sorológico: 

(A) anti-HBc positivo – titulação ≥ 1 UI/mL. 

(B) anti-HBc positivo – titulação ≥ 10 UI/mL. 

(C) anti-HBs positivo – titulação ≥ 10 UI/mL. 

(D) anti-HBs positivo – titulação ≥ 100 UI/mL. 

(E) HBsAg positivo – titulação ≥ 100 UI/mL. 

42  

A estimativa de trabalhadores na área de saúde, na Paraíba, é de 
cerca de 111 mil. No ano de 2022, por ocasião da campanha de 
vacinação contra influenza, estes trabalhadores foram 
convocados para atualizarem também, a vacinação contra o 
sarampo. Na campanha foi utilizada a vacina tríplice viral dos 
laboratórios Serum Institute of India Ltd e Fiocruz/Bio-
Manguinhos. 

(Secretaria Estadual de Saúde – Paraíba) 

Em relação a vacinação contra o sarampo nas trabalhadoras da 
saúde gestantes, assinale a afirmativa correta. 

(A) A vacinação contra o sarampo deve ser agendada para o 
segundo trimestre da gestação. 

(B) A vacinação contra o sarampo deve ser agendada para o 
terceiro trimestre da gestação. 

(C) Caso a trabalhadora seja vacinada inadvertidamente com a 
vacina tríplice viral é indicado a interrupção da gravidez. 

(D) As trabalhadoras não vacinadas não deverão receber a vacina 
tríplice viral. 

(E) As trabalhadoras com esquema incompleto para o sarampo 
deverão prontamente ser vacinadas. 

43  

Piauí é o estado nordestino com a mais ampla cobertura vacinal 
contra a febre amarela, entre a população de 9 meses a 59 anos 
de idade. Tal posição foi alcançada graças a conscientização 
sobre a relevância da imunização junto a população. 

(Secretaria Estadual de Saúde – Piauí) 

Em relação à vacinação contra a febre amarela e, de acordo com 
as recomendações ditadas pelo Ministério da Saúde, assinale  
V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

(   ) A vacina é composta por: antígeno recombinante de 
superfície do vírus purificado. 

(   ) O esquema básico é constituído por: dose única, para pessoas 
que nunca foram vacinadas ou sem comprovante de 
vacinação. 

(   ) As reações mais comuns, que afetam mais de 10% dos 
pacientes, são cefaleia e mialgia. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) F, V e V. 

(B) F, F e V. 

(C) V, V e F. 

(D) V, V e V. 

(E) F, F e F. 

44  

No ano de 2018, o vírus do sarampo foi reintroduzido no Brasil, 
estando restabelecida a circulação endêmica desde então. 

Em relação aos aspectos clínicos o sarampo caracteriza-se por 

(A) febre alta, insuficiência renal, icterícia, hepatomegalia ou 
esplenomegalia. História de exposição em áreas de 
transmissão. 

(B) febre, tosse, dor de garganta, coriza, conjuntivite e 
linfadenite. Manchas de Koplik precedem o exantema 
generalizado. 

(C) artrite aguda e simétrica, mais frequentemente nas pequenas 
articulações das mãos e dos pés, nos pulsos e nos joelhos. 
Frequentemente observa-se exantema. 

(D) febre baixa e coriza. Presença de exantema inicialmente na 
face, antes de se disseminar para o tronco. Pode haver artrite 
e linfadenopatia. 

(E) febre, cefaleia, mialgia e exantema maculopapular, 
centrípeto e não pruriginoso. Como complicações, são 
descritas sufusões hemorrágicas. 
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45  

O V Joint National Committee on Detection Evaluation and 
Treatment of High Blood Pressure, introduziu, em 1993, os 
termos urgência e emergência hipertensiva. 

Em relação às urgências hipertensivas (UH), assinale a afirmativa 
correta. 

(A) Não são definidas pelo nível da pressão arterial (PA), 
frequentemente muito elevado, mas notadamente pelo 
status clínico do paciente. Podem manifestar-se como um 
evento cardiovascular, cerebrovascular, renal ou com 
envolvimento de múltiplos órgãos. 

(B) São situações sintomáticas em que há elevação acentuada da 
pressão arterial definida arbitrariamente como PA sistólica  
≥  180 e/ou PA diastólica  ≥  120mmHg sem lesão aguda e 
progressiva em órgãos-alvo. 

(C) Caracteristicamente ocorrem em hipertensos tratados e não 
controlados, ou em hipertensos não tratados, com medidas 
de PA muito elevadas, mas oligossintomática ou 
assintomáticos. 

(D) O acidente vascular encefálico isquêmico e o edema agudo de 
pulmão são as situações mais associadas as UH. 

(E) A letalidade das UH caso não tratadas, é de 
aproximadamente 80% ao final de 12 meses, e o tratamento 
anti-hipertensivo efetivo associa-se à melhora significativa 
em seu prognóstico. 

46  

Uma jovem servidora do poder judiciário desenvolve um quadro 
de hipertensão arterial sistêmica, durante a gestação. Ela recebe 
indicação de ser submetida a tratamento farmacológico.  
A paciente não apresenta outras comorbidades. 

Em relação ao tratamento medicamentoso em gestantes, assinale 
a afirmativa correta. 

(A) A terapia medicamentosa deve ser iniciada como 
monoterapia – priorizar metildopa. 

(B) A terapia medicamentosa deve ser iniciada como 
monoterapia – priorizar bloqueadores do receptor da 
angiotensina. 

(C) A terapia medicamentosa deve ser iniciada como 
monoterapia – priorizar inibidores da enzima conversora da 
angiotensina. 

(D) A terapia medicamentosa deve ser iniciada com associação 
de drogas – diurético tiazídico e clonidina. 

(E) A terapia medicamentosa deve ser iniciada com associação 
de drogas – metildopa e atenolol. 

47  

Em relação à associação entre hipertensão arterial sistêmica e o 
uso de substâncias ilícitas, assinale V para a afirmativa verdadeira 
e F para a falsa. 

(   ) O crack caracteristicamente eleva a pressão arterial (PA) , em 
oposição ao ecstasy que determina hipotensão arterial. 

(   ) As substâncias ilícitas que elevam a PA apresentam ação 
simpaticomimética. 

(   ) As substâncias ilícitas que elevam a PA potencializam o efeito 
das catecolaminas. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) F, F e F. 

(B) V, F e V. 

(C) F, V e V. 

(D) V, V e F. 

(E) V, V e V. 

48  

Durante a realização do exame médico periódico, um magistrado, 
homem, de 45 anos, assintomático apresenta os seguintes 
achados: pressão arterial: 120/80mmHg; circunferência 
abdominal 89cm; glicemia de jejum 97mg/dL; triglicerídeos  
145mg/dL; colesterol total 200mg/dL, HDL-colesterol 55mg/dL. 

Nesse sentido, de acordo com os critérios diagnósticos da 
NCEP/ATP III (National Cholesterol Education Program’s Adult 
Treatment Panel III report), é correto afirma que 

(A) a terapia medicamentosa deve ser iniciada com inibidores da 
enzima conversora da angiotensina. 

(B) a terapia medicamentosa deve ser iniciada com metformina, 
para diminuir as alterações metabólicas. 

(C) o paciente não preenche critérios para ser definido como 
portador da síndrome metabólica. 

(D) o paciente preenche um critério diagnóstico da síndrome 
metabólica. 

(E) o paciente preenche três critérios diagnósticos da síndrome 
metabólica. 

49  

As hiperlipidemias apresentam causas primárias e secundárias. 
Dentre as causas secundárias destacam-se: estilo de vida 
inadequado e o uso de medicamentos. 

Os diuréticos e os beta bloqueadores caracteristicamente 
determinam 

(A) a elevação do colesterol da lipoproteína de alta densidade 
(HDL-c) e elevação dos triglicerídeos. 

(B) a diminuição do colesterol da lipoproteína de alta densidade 
(HDL-c) e diminuição dos triglicerídeos. 

(C) a diminuição do colesterol total e diminuição dos 
triglicerídeos. 

(D) a elevação do colesterol total e do colesterol da lipoproteína 
de alta densidade (HDL-c). 

(E) a diminuição do colesterol da lipoproteína de alta densidade 
(HDL-c) e elevação dos triglicerídeos. 

50  

Na hipercolesterolemia isolada, os medicamentos de primeira 
linha são as estatinas, que podem eventualmente ser 
administradas em associação com outras drogas. 

Em relação aos efeitos adversos das estatinas, analise os itens a 
seguir. 

I. Os efeitos musculares são os mais comuns e podem surgir em 
semanas ou anos após o início do tratamento. 

II. Os efeitos musculares variam desde mialgia, sempre 
acompanhados de elevação da creatinoquinase (CK), até a 
rabdomiólise. 

III. A dosagem rotineira de CK não é recomendada em pacientes 
já em uso de estatina, exceto se ocorrerem sintomas 
musculares. 

Está correto o que se afirme em: 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I e III, apenas. 

(E) I, II e III. 
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51  

A atividade de fundição secundária de chumbo apresenta 
importância do ponto de vista ambiental, reduzindo a 
necessidade de extração de minérios ricos no metal e a deposição 
aleatória de chumbo. Contudo, as condições de trabalho no setor, 
de uma forma geral, são bastante precárias. 

(Epidemia de intoxicação por chumbo em 
empresa de fundição secundária. Guerra, DF /2010).  

Em relação à sintomatologia associada ao saturnismo, assinale V 
para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

(   ) As intoxicações agudas por sais de chumbo são raras e, em 
geral, acidentais. Caracterizam-se por náuseas e 
vômitos,dores abdominais, alteração do paladar. 

(   ) Orla gengival de Burton associa-se a intoxicação crônica. 

(   ) Dor abdominal aguda, às vezes confundida com abdômen 
agudo, pode ser um sintoma de intoxicação crônica por 
chumbo. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) F, F e V. 

(B) F, V e F. 

(C) V, V e F. 

(D) V, V e V. 

(E) F, F e F. 

52  

A exposição ao cromo acontece caracteristicamente nas 
galvanoplastias, sendo as névoas ácidas as maiores fontes de 
contaminação. Na pele podem ser encontradas ulcerações de 
aspecto circular com borda dupla; sendo a borda externa de 
coloração rosada e borda interna de aspecto escurecido 
(necrose). 

Esse aspecto é referido como 

(A) nó de Bizzozzero. 

(B) olho de coruja. 

(C) olho de pombo. 

(D) sinal de Janeway. 

(E) ponto de rubi. 

53  

Leia o fragmento de texto a seguir. 

A invalidez _____ é a incapacidade definitiva para o exercício do 
cargo, função ou emprego em decorrência de alterações 
provocadas por doença ou acidente com a impossibilidade de ser 
reabilitado, levando em conta os recursos terapêuticos e/ou 
tecnológicos existentes. 
(Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão/2017.) 

Assinale a opção que completa corretamente a lacuna do 
fragmento acima. 

(A) temporária 

(B) total 

(C) restrita 

(D) permanente e total 

(E) restrita e total 

54  

O Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão/2017 – traz 
a conceito de Reabilitação Funcional. 

Com relação a esse conceito analise os itens a seguir. 

I. É o processo de duração limitada, com objetivo definido, 
destinado a recuperar pessoa com incapacidade adquirida 
para alcançar níveis físicos, mentais e funcionais que 
possibilitem o seu retorno ao trabalho. 

II. É a investidura do servidor em cargo de atribuições e 
responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha 
sofrido em sua capacidade laborativa física ou mental, 
constatada por avaliação pericial. 

III. É a recomendação para a não realização de uma ou mais 
atribuições do cargo, função ou emprego, cuja continuidade 
do exercício possa acarretar o agravamento da doença do 
servidor ou risco a terceiro. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I e II, apenas. 

(E) nenhum. 

55  

A realização dos exames periódicos de saúde, obrigatória para 
todo o quadro de pessoal ativo, ainda atinge uma pequena 
parcela dos magistrados e servidores do Poder Judiciário. No ano 
de 2018 registrou-se a participação de 18% dos magistrados e de 
23% dos servidores. A obesidade representou 2,7% dos 
diagnósticos registrados – perfazendo 1000 ocorrências.  
(Saúde de magistrados e servidores: Resolução CNJ n. 207/2015 / Conselho Nacional 
de Justiça – Brasília: CNJ, 2019)  

Diante do exposto conclui-se que 2,7 % dos avaliados 
apresentavam um índice de massa corpórea: 

(A) igual a 20kg/m2. 

(B) superior a 25kg/m2. 

(C) igual ou superior a 26kg/m2. 

(D) igual ou superior a 27kg/m2. 

(E) igual ou superior a 30kg/m2. 

56  

De acordo com o decreto n. 6.856/2009, que dispõe sobre o 
exame médico periódico (EMP), os servidores com idade entre 
dezoito e quarenta e cinco anos de idade devem submeter-se ao 
EMP conforme o seguinte intervalo: 
(Saúde de magistrados e servidores: Resolução CNJ n. 207/2015 / Conselho Nacional 
de Justiça – Brasília: CNJ, 2019) 

(A) bianual. 

(B) anual. 

(C) bienal. 

(D) trienal 

(E) quinquenal. 
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Segundo estimativas do Ministério da Saúde, 5 % da população 
paraibana, 200 mil pessoas, é diabética. Na capital, João Pessoa, 
37.000 pessoas têm a doença. De acordo com a Diretriz Oficial da 
Sociedade Brasileiras de Diabetes/2022, o rastreamento para 
todos os indivíduos, mesmo sem fatores de risco, é recomendado 
a partir de 

(A) 40 anos. 

(B) 45 anos. 

(C) 50 anos. 

(D) 55 anos. 

(E) 60 anos. 

58  

A glicemia plasmática de jejum e a hemoglobina glicada (HbA1c), 
são testes laboratoriais utilizados para o diagnóstico do diabetes 
mellitus. Ambos apresentam limitações metodológicas. Dentre as 
condições clínicas que determinam inconsistências na 
determinação da hemoglobina glicada, analise as opções a seguir:  

I. Hemoglobinopatias 

II. Uso de antiretrovirais 

III. Deficiência de glicose-6-fosfato-desidrogenase 

Está correto o que se afirme em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) I e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

59  

De acordo com a Diretriz Oficial da Sociedade Brasileiras de 
Diabetes/2022, em um paciente adulto, recém diagnosticado 
com diabetes mellitus tipo 2 (DM2) o primeiro rastreamento da 
doença renal do diabetes é recomendado 

(A) logo após o diagnóstico de DM2. 

(B) após um ano do diagnóstico de DM2. 

(C) após cinco anos do diagnóstico. 

(D) somente em caso de sintomas urinários irritativos. 

(E) somente em caso de dificuldades no manejo da 
hiperglicemia. 

60  

O Instituto Nacional de Câncer (Inca), em sua estimativa ano 
2020, aponta que na Paraíba, o câncer de próstata é o que mais 
incide na população masculina. 

A neoplasia de próstata tem como fator de risco mais bem 
estabelecido: 

(A) afrodescendência. 

(B) doenças metabólicas. 

(C) idade. 

(D) tabagismo. 

(E) agente ocupacional. 

61  

Em relação ao antígeno prostático específico (PSA), assinale a 
afirmativa correta. 

(A) O exame de PSA tem a finalidade de medir, no sangue, o PSA, 
que é uma proteína presente na corrente sanguínea e no 
sêmen. 

(B) O exame de PSA tem a finalidade de medir, no sangue, o PSA, 
que é uma proteína presente exclusivamente na corrente 
sanguínea. 

(C) O exame de PSA tem a finalidade de avaliar o tamanho e o 
volume do tumor, em pacientes maiores de 45 anos. 

(D) O exame de PSA tem a finalidade de avaliar o tamanho e o 
volume do tumor, em pacientes com história familiar de 
câncer de próstata. 

(E) Níveis alterados de PSA indicam alterações na próstata de 
natureza maligna e não se alteram na prostatite aguda 
infecciosa. 

62  

Inflamação e corrimento uretral caracterizam clinicamente as 
uretrites. Os agentes microbianos envolvidos podem ser 
transmitidos por relação sexual vaginal, anal e oral. 

Os germes mais frequentemente envolvidos são 

(A) adenovírus e Candida sp. 

(B) Treponema pallidum e Neisseria gonorrhoeae. 

(C) Ureaplasma urealyticum e Trichomonas vaginalis. 

(D) Neisseria gonorrhoeae e Clamydia trachomatis. 

(E) Trichomonas vaginalis e Papiloma vírus humano (HPV). 

63  

Campina Grande polo industrial e tecnológico do estado da 
Paraíba, notável por seu centro universitário, apresenta uma 
população adulta com altas taxas de infecção pelo Helicobacter 
pylori (HP).  
[Helicobacter pylori em indivíduos procedentes de Campina Grande ... (Tese de 
Doutorado: Basilio, ILD - 2017)]. 

No Brasil, os principais fatores de risco para aquisição do HP são 

(A) baixa implementação de controle de qualidade em bancos de 
sangue e baixo nível socioeconômico. 

(B) relação sexual não protegida e baixos índices de vacinação 
contra o HP. 

(C) saneamento básico inadequado e baixo nível 
socioeconômico. 

(D) baixos índices de vacinação contra o rotavírus e baixa 
implementação de controle de qualidade em bancos de 
sangue. 

(E) controle precário dos reservatórios de água e baixos índices 
de vacinação contra HP. 
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Um servidor de 50 anos apresenta há 2 semanas sintomas 
dispépticos. História patológica pregressa e familiar: sem 
particularidades. Ele desconhece alergia a medicamentos. Nesta 
manhã, ele foi submetido a uma endoscopia digestiva alta: lesão 
ulcerada gástrica, sem estigmas de sangramento recente. O teste 
de urease revelou-se positivo. A análise histopatológica está em 
curso. 

A conduta inicial mais adequada, seguindo as recomendações do 
IV Consenso Brasileiro sobre a infecção por Helicobacter pylori 
(HP) é 

(A) propor tratamento de primeira linha – terapia tríplice 
composta pela associação de inibidor de bomba de prótons 
(IBP), amoxicilina e claritromicina por 7 dias e; não há 
necessidade do uso de IBP após o esquema de erradicação do 
HP 

(B) propor tratamento de primeira linha – terapia tríplice 
composta pela associação de IBP, azitromicina e levofloxacina 
por 14 dias e; não há necessidade do uso de IBP após o 
esquema de erradicação do HP 

(C) propor tratamento de primeira linha – terapia tríplice 
composta pela associação de IBP, amoxicilina e claritromicina 
por 14 dias e; IBP por 4 a 8 semanas após tratamento do HP 

(D) propor tratamento de segunda linha – terapia quádrupla 
composta pela associação de um IBP, furazolidona, 
amoxicilina e subcitrato de bismuto coloidal por 7 dias e; IBP 
por 4 a 8 semanas após tratamento do HP 

(E) propor tratamento de segunda linha – terapia quádrupla 
composta pela associação de um IBP, furazolidona, 
amoxicilina e subcitrato de bismuto coloidal por 7 dias e; não 
há necessidade do uso de IBP após o esquema de erradicação 
do HP. 

65  

Uma magistrada de 45 anos apresenta pirose e regurgitação, há 
pelo menos quatro meses. Ela apresenta estes sintomas três 
vezes por semana. Nas últimas quatro semanas ela observou 
perda de peso e do apetite. Ontem ela apresentou um episódio 
de náuseas e vômitos, isolados. Os sintomas já não respondem ao 
uso de medicamentos antissecretores e as medidas 
comportamentais. Antecedentes mórbidos: hipertensão arterial e 
diabetes mellitus. 

Destacamos no caso os seguintes sinais e sintomas de alarme 

(A) regurgitação e pirose. 

(B) náuseas e pirose. 

(C) vômitos e regurgitação. 

(D) hipertensão arterial e diabetes mellitus. 

(E) perda de peso e do apetite. 

66  

Uma mulher de 40 anos, com sintomas respiratórios e 
emagrrecimento apresenta alterações em radiografia de 
tórax,em posição póstero-anterior, compatíveis com padrão 
miliar (imagem). 

Em relação a este padrão, considere os itens a seguir. 

I. Representam tênues opacidades nodulares agrupadas, de 
difícil visualização, localizadas nas regiões apicais e axilares 

II. Representam opacidade lobar associada a linhas que 
convergem para o hilo (convergência hilar) 

III. Representam micronódulos entre 2 e 3mm de diâmetro 
difusamente distribuídos  

 
"https://radiopaedia.org/?lang=us">Radiopaedia.org</a>. From the case <a 
href="https://radiopaedia.org/cases/31375?lang=us">rID: 31375</a> 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I e II, apenas. 

(E) I e III, apenas. 

67  

Nos portadores de anemia hemolítica a suplementação com 
ácido fólico é recomendada pelo aumento da eritropoiese.  
O ácido fólico é uma das vitaminas do complexo B. 

Ele representa a 

(A) Vitamina B1. 

(B) Vitamina B2. 

(C) Vitamina B7. 

(D) Vitamina B9. 

(E) Vitamina B12. 

68  

Na avaliação de um indivíduo com um quadro compatível com 
anemia hemolítica autoimune, assinale a opção que indica o 
achado laboratorial que corrobora a presença de hemólise. 

(A) Baixos níveis de bilirrubina e reticulócitos e níveis elevados de 
desidrogenase láctica. 

(B) Baixos níveis de haptoglobina, bilirrubina e desidrogenase 
láctica. 

(C) Baixos níveis de haptoglobina e níveis elevados de 
reticulócitos e desidrogenase láctica. 

(D) Altos níveis de haptoglobina e níveis baixos de reticulócitos. 

(E) Altos níveis de reticulócitos, haptoglobina e bilirrubina. 



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO (PARAÍBA) FGV 

 

Analista Judiciário (Medicina)  Tipo  Branca – Página 13 

 

69  

O Estudo da Sífilis Não Tratada de Tuskegee foi um experimento 
médico realizado na cidade de Tuskegee, no Alabama, entre os 
anos de 1932 e 1972. O experimento feriu vários princípios da 
ética médica e é usado como exemplo de má conduta em 
pesquisa clínica. 

O Código de Ética Médica (CEM) contém as normas que devem 
ser seguidas pelos médicos no exercício de sua profissão, 
inclusive nas atividades relativas a ensino e pesquisa. 

De acordo com o capítulo XII do CEM (versão atualizada/2019), 
dedicado ao ensino e pesquisa médica, assinale V para a 
afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

(   ) é vedado ao médico participar de qualquer tipo de 
experiência envolvendo seres humanos com fins bélicos, 
políticos, étnicos, eugênicos ou outros que atentem contra a 
dignidade humana. 

(   ) é vedado ao médico obter aprovação de protocolo para a 
realização de pesquisa em seres humanos, de acordo com a 
legislação vigente. 

(   ) é vedado ao médico obter do paciente ou de seu 
representante legal o termo de consentimento livre e 
esclarecido para a realização de pesquisa envolvendo seres 
humanos, após as devidas explicações sobre a natureza e as 
consequências da pesquisa. 

As afirmativas acima são, respectivamente, 

(A) V, V e V. 

(B) F, F e F. 

(C) V, V e F. 

(D) F, F e V. 

(E) V, F e F. 

70  

De acordo com o Código de Ética Médica, no que diz respeito aos 
documentos médicos, assinale V para a afirmativa verdadeira e  
F para a falsa. 

(   ) é vedado ao médico expedir documento médico sem ter 
praticado ato profissional que o justifique, que seja 
tendencioso ou que não corresponda à verdade. 

(   ) é vedado ao médico atestar como forma de obter vantagem. 

(   ) é vedado ao médico usar formulários institucionais para 
atestar, prescrever e solicitar exames ou procedimentos fora 
da instituição a que pertençam tais formulários. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) V, V e V. 

(B) V, F e V. 

(C) V, V e F. 

(D) F, V e V. 

(E) F, F e F. 
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Questão Discursiva 

Masculino, 55 anos, comerciante, em companhia de familiares. Admitido no pronto atendimento de um hospital de grande porte, por 
aumento do volume abdominal ao longo dos últimos dois meses. Não faz acompanhamento médico regular. Não faz uso de medicações. 
Nega etilismo e tabagismo. Transfusão sanguínea há 35 anos por complicações relacionadas a um acidente automobilístico.  

Medida antropométrica: IMC: 22,5 kg/m2.  

Sinais vitais: temperatura 38OC, pressão arterial 110 x 70 mm Hg, frequência respiratória: 19 incursões respiratórias/minuto; frequência 
cardíaca 95 batimentos/minuto.  

Exame físico: anictérico. Escala de Glasgow [abertura ocular espontânea (4) + resposta verbal confusa (4) + resposta motora obedece aos 
comandos (6)], flapping presente. Ausculta pulmonar e cardíaca: sem particularidades. Abdome globoso, com sinal do piparote, sem sinais 
de irritação peritoneal. Edema de membros inferiores discreto. Estigmas de doença hepática crônica (aranhas vasculares, eritema palmar, 
atrofia da musculatura esquelética).  

Impressão inicial: dor abdominal e febre em paciente com ascite por provável doença hepática avançada descompensada 

O paciente foi hospitalizado. 

Hemoglobina 13 g/dL; leucócitos 5500 mm3; plaquetas 70000/mm3, razão normalizada internacional (RNI) 1,0; Creatinina 1,3 mg/dL; Sódio 
135 mg/dL; Potássio 4,0 mg/dL. Glicose 96 mg/dL. Aspartato aminotransferase 70 UI/L; Alanina aminotransferase 90 UI/L; Gama-glutamil 
transferase 60 UI/L; Fosfatase alcalina 130 UI/L; Albumina 3,6 g/dL; Bilirrubina total 1,5 mg/dL (0,7 mg/dL fração direta); anti-HIV: não 
reagente; HbsAg: não reagente; anti-HBc total: reagente ; anti-HBs: reagente; anti-HAV IgG: reagente ; anti-HCV: reagente.  

Sumário de urina e radiografia de tórax: achados sem particularidades. Hemocultura: resultado em andamento. Uma paracentese 
diagnóstica foi realizada. O líquido ascítico apresentava coloração amarelo-citrino. A análise inicial do líquido ascítico corroborou para o 
diagnóstico de hipertensão portal e de peritonite bacteriana espontânea (PBE). Ultrassonografia abdominal: ascite, alterações compatíveis 
com hepatopatia crônica, esplenomegalia. 

Desfecho: o paciente recebeu os cuidados adequados e evolui sem outras intercorrências. Por ocasião da alta hospitalar ele e sua família 
foram orientados quanto a importância do seguimento ambulatorial. 

Sobre a situação clínica apresentada, pdede-se:  

a) Indique como interpretar o resultado em relação ao vírus da hepatite C. 

b) Na avaliação de pacientes com ascite, indique de que forma a análise laboratorial do líquido ascítico pode contribuir para o 
diagnóstico de hipertensão portal.  

c) Indique como a análise inicial do líquido ascítico permitiu o diagnóstico de PBE.  

d) No caso apresentado, o diagnóstico de encefalopatia hepática foi estabelecido. Cite os achados ao exame clínico que corroboraram 
este diagnóstico. 

e) No caso apresentado, cite o fator precipitante da encefalopatia hepática.  

f) A severidade do comprometimento funcional hepático é avaliada utilizando a classificação Child-Turcotte-Pugh (Child-Pugh). À admissão 
o paciente apresentava um escore Child-Pugh: B 7. Cite as variáveis que contemplam essa classificação. 

g) O rastreamento do carcinoma hepatocelular (CHC) é indicado em pacientes cirróticos independentemente da etiologia. Cite os exames 
que habitualmente são solicitados para o rastreamento do CHC. 

8) Indique a periodicidade recomendada, em nosso meio, dos exames para o rastreamento do carcinoma hepatocelular.  
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