PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: As questões de 01 a 10 devem ser respondidas com base no
TEXTO 1.
TEXTO 1

Síndrome de Poliana
1

Acumulam-se as evidências de que a ação humana está mudando o clima

2

da Terra em velocidade maior do que se pensava, acelerando a transformação

3

de todos os ecossistemas.

4

Foi o que me disse, há alguns dias, Carlos Nobre, respeitado especialista

5

em climatologia, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)

6

e membro do IPCC, o Painel de Mudanças Climáticas da ONU. Ele falava do

7

encontro de cientistas de todo o mundo em Copenhague, na Dinamarca, numa

8

reunião preparatória para a Conferência do Clima (COP-15), que acontecerá lá

9

mesmo, em dezembro deste ano.

10

Segundo Nobre, as previsões estão sendo, infelizmente, revistas para

11

pior. O mundo terá que tomar medidas enérgicas para conter o aquecimento global,

12

cuja face mais visível é o derretimento crescente da cobertura de gelo do

13

Ártico, no Polo Norte. A tendência é que ela se derreta completamente. Isso terá

14

reflexos no clima de todo o planeta e em toda a biologia marinha, segundo ele. A

15

previsão era de que isso poderia acontecer no ano 2100, mas agora já se pensa

16

em algo como 2030 a 2050.

17

De que no fim do século XXI a Terra será mais quente não há mais

18

dúvidas. A questão, alerta Nobre, é de quanto será essa alteração. Há uma

19

previsão de aumento médio da temperatura entre 1,8oC e 4,5oC. Acima de 2oC já

20

poderá ser catastrófico, mas muitos, numa atitude que poderíamos chamar de
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21

síndrome de Poliana, preferem pensar que o aumento será de apenas 1,8oC e

22

tudo terminará bem. No entanto, ninguém pode garantir que não chegará a

23

4,5oC. A hora é de precaução, o que significa reduzir drasticamente as emissões

24

de carbono.

25

No encontro de Copenhague, chegou-se a falar em corte, até 2050, de

26

100% nas emissões dos países ricos. Na média global, essa "descarbonização",

27

como chamam os cientistas, terá que chegar a 80% em meados do século. Para

28

isso, países em desenvolvimento terão que reduzir as suas emissões entre 70% e

29

75%.

30

Percentuais à parte, o Brasil não pode se eximir de fazer o seu papel.

31

Nesse quesito, Poliana precisa ser avisada de que nem tudo vai bem.

32

Hoje o país faz a sua lição de casa incompleta e sem a necessária persistência.

33

Volta atrás em caminhos penosamente percorridos e abre o flanco a riscos

34

enormes de aumentar desmatamentos - nossa maior fonte de emissão de gases

35

do efeito estufa -, e o Estado não induz a uma cultura de sustentabilidade.

36

Acorde, Poliana! A situação é grave, e hoje em dia não basta o

37

pensamento positivo. Ele ajuda muito, mas apenas quando somado à coerência

38

e à ação.

SILVA, Marina. Folha de S.Paulo. Opinião. 15 jun.2009. (Adaptado)
(http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1506200906.htm)
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QUESTÃO 01
O texto tem como objetivo principal
A) alertar sobre a necessidade da redução drástica das emissões de
carbono.
B) denunciar o descaso das autoridades dos países ricos com o meio
ambiente.
C) informar sobre as previsões científicas a respeito do aquecimento global.
D) noticiar o encontro dos cientistas ocorrido em Copenhague, na
Dinamarca.

QUESTÃO 02
Segundo o texto, NÃO é correto interpretar que
A) a mudança do clima está mais veloz do que se imaginava.
B) a temperatura da Terra irá aumentar antes do final do século.
C) a redução das emissões de carbono é uma ação urgente.
D) a temperatura da Terra cede com uso de pensamento positivo.
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QUESTÃO 03
Em relação ao texto,

I. a mudança do clima da Terra está impedindo a variação de todos os
ecossistemas.

II. no encontro de Copenhague, propôs-se o corte imediato das emissões
de carbono dos países ricos.

III. o encontro de cientistas na Dinamarca ocorreu em reunião prévia à
Conferência do Clima.

Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

QUESTÃO 04
No texto, afirma-se que
A) a camada de gelo do Ártico vai se derreter completamente.
B) as previsões dos cientistas estão sendo revistas para pior.
C) o desmatamento no Brasil está aumentando a cada dia.
D) o fim do século XXI não será mais quente do que se pensava.
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QUESTÃO 05
Assinale a alternativa em que o termo destacado NÃO remete ao sentido
expresso nos parênteses.
A) [...] numa atitude que poderíamos chamar de síndrome de Poliana [...]
(conjunto de sintomas que se apresentam numa doença e que a
caracterizam)
B) [...] respeitado especialista em climatologia... (ciência que trata dos
climas e investiga seus fenômenos)
C) A hora é de precaução, o que significa reduzir drasticamente as
emissões de carbono. (medida antecipada que visa prevenir um mal)
D) Nesse quesito, Poliana precisa ser avisada de que nem tudo vai bem.
(pequena questão que se caracteriza por ser controversa)

QUESTÃO 06
Leia o seguinte trecho.
O mundo terá que tomar medidas enérgicas para conter o aquecimento
global, cuja face mais visível é o derretimento crescente da cobertura de
gelo do Ártico, no Polo Norte.
O pronome relativo “cuja” remete a
A) medidas enérgicas.
B) o aquecimento global.
C) o derretimento crescente.
D) o mundo.
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QUESTÃO 07
Em “De que no fim do século XXI a Terra será mais quente não há mais
dúvidas.” O sujeito da oração principal é
A) inexistente.
B) indeterminado.
C) “mais dúvidas”.
D) “a Terra”.
QUESTÃO 08
Nas alternativas são usados modalizadores, ou seja, formas que servem
para introduzir avaliação sobre o que se enuncia, indicar o grau de
imperatividade sobre o conteúdo do enunciado, atenuar o que se afirma no
enunciado, etc., EXCETO em:
A) [...] as previsões estão sendo, infelizmente, revistas para pior.
B) [...] Poliana precisa ser avisada de que nem tudo vai bem.
C) Ele falava do encontro de cientistas de todo o mundo em Copenhague [...]
D) O mundo terá que tomar medidas enérgicas para conter o aquecimento
global,[...]
QUESTÃO 09
Assinale a alternativa em que o pronome “se” é considerado partícula
apassivadora.
A) Acumulam-se as evidências de que a ação humana está mudando o
clima da Terra.
B) A tendência é que ela se derreta completamente.
C) Agora já se pensa em algo como 2030 a 2050.
D) No encontro de Copenhague, chegou-se a falar em corte [...]
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QUESTÃO 10
Assinale a alternativa na qual o “que” destacado exerce uma função
sintática na oração a que pertence.
A) A tendência é que ela se derreta completamente.
B) Antes, a previsão era de que isso poderia acontecer no ano 2100.
C) Foi o que me disse há alguns dias Carlos Nobre, respeitado
especialista...
D) No entanto, ninguém pode garantir que não chegará a 4,5oC.

QUESTÃO 11
Assinale a alternativa cujo texto apresenta problema gramatical.
A) As emissões de carbono por indivíduo dos Estados Unidos estão entre
as mais altas do mundo e a previsão feita por um grupo ambientalista é
a de que aumentem.
B) Há apenas cinco meses para a aprovação de um novo pacto global para
combater a mudança climática, nenhum país do G8 está fazendo o
suficiente para conter o aquecimento da Terra.
C) Líderes do G8 vão se reunir na Itália para discutir a crise financeira e a
mudança climática, na esperança de avançar em direção a um novo
pacto sobre o aquecimento global.
D) O governo conservador do Canadá não implementou um plano para
reduzir as emissões de carbono, que já estão entre as mais altas do
mundo e aumentam de forma constante.
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QUESTÃO 12
Leia o seguinte trecho.
O planeta está mudando mais rapidamente do que esperavam até mesmo
os indivíduos mais pessimistas: as calotas de gelo estão encolhendo e a
área das zonas áridas está aumentando, em um ritmo aterrador.
A função dos dois pontos nesse trecho é
A) incluir uma oração.
B) iniciar uma hesitação.
C) inserir uma citação.
D) introduzir motivos.

QUESTÃO 13
Assinale a alternativa que traz exemplo de variedade linguística que
exemplifique variação de registro.
A) É urgente que os gringos se comprometam a manter o aquecimento
global abaixo de 2ºC em relação aos níveis de 1990.
B) Estudos revelam que Barack Obama fez mais pelo meio ambiente do
que os governos americanos anteriores nos últimos 30 anos.
C) Japão e Itália liberam pouca quantidade de gases do efeito estufa, mas
carecem de uma política climática para alcançar as metas fixadas pela
ONU.
D) Os Estados Unidos mantêm o maior nível de emissão per capita de
poluentes no mundo todo.
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QUESTÃO 14
Assinale a alternativa que contém uma informação FALSA em relação ao
fenômeno da variação linguística.
A) A variação linguística consiste num uso diferente da língua, num outro
modo de expressão aceitável em determinados contextos.
B) A variedade linguística usada num texto deve estar adequada à situação
de comunicação vivenciada, ao assunto abordado, aos participantes da
interação.
C) As variedades que se diferenciam da variedade considerada padrão
devem ser vistas como imperfeitas, incorretas e inadequadas.
D) As línguas são heterogêneas e variáveis e, por isso, os falantes
apresentam variações na sua forma de expressão, provenientes de
diferentes fatores.

QUESTÃO 15
A alternativa que contém expressão pronominal usada para retomar
informações é
A) Lavar a louça à mão da maneira correta certamente consome menos
energia do que usar a lava-louça, especialmente se houver poucos
pratos sujos.
B) Muitas dicas domésticas fora de uso economizam tempo, são baratas e
utilizam coisas que normalmente se encontram em qualquer casa.
C) Remover manchas depende de cuidar logo delas; a maioria dos líquidos
não mancha se o tecido for logo mergulhado na água e lavado com
sabão normal.
D) Um banho de banheira gasta em média 80 litros de água, enquanto uma
chuveirada rápida de cinco minutos utiliza cerca de 30 litros.
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QUESTÃO 16
Leia este trecho.
É possível usar água e energia de maneira consciente em casa, no trabalho
e na rua, através de medidas simples, que não demanda grande
investimento de dinheiro, tempo, esforço ou espaço e ainda ajudam a
diminuir as contas de luz e energia.
Identifique o problema de redação presente nesse trecho:
A) Anteposição de adjuntos adverbiais.
B) Ausência de concordância verbal.
C) Uso de vírgulas em excesso.
D) Uso de vírgula entre sujeito e predicado.
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PROVA INFORMÁTICA / LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 17
Considere o trecho e uma planilha eletrônica cujos valores finais estão
mostrados abaixo. Os valores de Nota (D4:D7) são inteiros e podem variar
de 0 a 100. Os valores de Conceito (F4:F7) são alfabéticos e podem variar
de A a F.
A tabela de correspondência entre notas e conceitos está no range (H3:I9) e
indica valores mínimos. Por exemplo, uma nota 80 corresponde ao conceito
B; enquanto que uma nota 79 corresponde a um conceito C.

Pela análise da planilha, podemos concluir que o melhor comando para ser
escrito na célula F6 é
A) = PROCV (D6, $H4:$I9,2).
B) = PROCV (D6, $H4:$I9,2, VERDADEIRO).
C) = PROCV (D6, $H4:$I9,2, FALSO).
D) = PROCV (D6, $H4:$I9, 6,2).
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QUESTÃO 18
A rede que combina as vantagens de redes públicas e privadas, permitindo
que uma organização com múltiplas localizações tenha a ilusão de uma
rede própria, enquanto está usando uma rede pública para transportar
tráfego entre seus centros, é conhecida como
A) rede coorporativa.
B) Intranet.
C) cloud network.
D) rede privada virtual (VPN).
QUESTÃO 19
Em relação às imagens bitmap e vetorial, todas as afirmativas abaixo estão
corretas, EXCETO:
A) O formato Tagged Image File Format (TIFF) é do tipo bitmap — usado
primeiramente para armazenar imagens digitalizadas via scanners.
B) Ao serem redimensionadas, a imagem vetorial perde a definição,
enquanto a imagem bitmap tem a sua resolução reconstituída,
permanecendo com a mesma definição.
C) A imagem bitmap tem uma matriz de cores de pixels que define a
imagem, enquanto a imagem vetorial é composta de pontos com
posicionamento livre, ligados por linhas (vetores, no sentido matemático)
que formam o desenho e permitem reconstruí-lo em outra ocasião.
D) São exemplos de imagens vetoriais aquelas gravadas em arquivos EPS,
PDF e SVG.
QUESTÃO 20
Quantos bytes são necessários para armazenar a palavra “Concurso”?
A) 1 byte.
B) 6 bytes.
C) 8 bytes.
D) 64 bytes.
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QUESTÃO 21
Os sites da web colocam no computador dos usuários, se autorizados,
pequenos arquivos, para obter informações, tais como: navegador utilizado,
frequência das visitas, seus movimentos pelas diversas páginas, ações e
preferências, com o objetivo de coletar dados sobre o usuário, de modo a
personalizar e agilizar acessos futuros.
A opção abaixo que corresponde a esta definição é
A) Cookies.
B) Virus.
C) Hyperlinks.
D) Pop Up.

QUESTÃO 22
Você acabou de produzir uma apresentação no Microsoft Powerpoint e
deseja imprimir seus slides em um resumo com 3 slides em cada página,
incluindo linhas para anotações.
O processo CORRETO para se conseguir isso é:
A) Na caixa de diálogo Imprimir (Print), selecione Folhetos (Handouts) e
coloque 3 em Slides por página (number of slides per page).
B) Na caixa de diálogo Imprimir (Print), selecione Folhetos (Handouts),
coloque 3 em Slides por página (number of slides per page) e, então,
selecione a opção Anotações (comment pages).
C) Na caixa de diálogo Imprimir (Print), selecione Anotações (Notes Pages)
e coloque 3 em Slides por página (number of slides per page).
D) Na caixa de diálogo Imprimir (Print), selecione miniaturas (Thumbnails) e
coloque 3 em Slides por página (number of slides per page).
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QUESTÃO 23
Faça a correlação entre os tipos de ambientes de colaboração que existem
atualmente na Internet (na coluna 1, na tabela abaixo) e as suas
respectivas características ou funcionalidades básicas (na coluna 2, na
tabela abaixo):
Coluna 1

Coluna 2

1- Blog

i - Local onde se pode encontrar os amigos e trocar
informações com eles de forma aberta.

2- Wiki

ii - Ambiente de criação de sites de forma colaborativa.

3- Rede
social

iii - Sequência linear de postagens ou comentários na forma de
um diário.

4- e-Grupo

iv - Comunicação direta entre duas pessoas com troca de
mensagens de interesse.

5- Correio
eletrônico

v - Ambiente fechado onde grupos de pessoas podem colaborar
para resolver problemas específicos.

A correspondência CORRETA entre a coluna 1 e a coluna 2 da tabela
acima é:
A) 1-i,

2-ii, 3-iii,

B) 1-ii, 2-i,

3-v,

4-iv

e 5-v.

4-iv e

5-iii.

C) 1-iii, 2-ii, 3-i,

4-v

e

5-iv.

D) 1-iv, 2-ii,

4-v

e 5-i.

3-iii,

QUESTÃO 24
Digamos que você queira saber quanto é o quadrado de duas vezes 6,
dividido por 3. Qual das seguintes consultas você usaria em uma pesquisa
usando o Google:
A) calculate:((2*6) /3)^2.
B) calc:((2*6) /3)^2.
C) Não se pode fazer cálculos usando uma pesquisa Google.
D) ((2*6) /3)^2.
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Analise as questões numeradas de 25 a 29, de acordo com Lei nº 8.112,
de 11/12/1990 e suas alterações.
QUESTÃO 25
Um servidor público federal faltou ao serviço sessenta e cinco dias, em um
período de doze meses, sem apresentar qualquer justificativa, configurandose a hipótese de inassiduidade habitual. Diante disso, foi instaurado regular
processo administrativo disciplinar contra o servidor.
A penalidade a que está sujeito o referido servidor público, caso a hipótese
de inassiduidade habitual seja comprovada, é
A) advertência.
B) aposentadoria compulsória.
C) suspensão.
D) demissão.

QUESTÃO 26
Em relação à remoção, é CORRETO afirmar que ela
A) é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do
mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.
B) é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, para outro órgão de
âmbito diferente ao qual pertence.
C) deverá ser concedida sempre que o servidor solicitar.
D) é o deslocamento do servidor público federal para órgão estadual ou
municipal.
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QUESTÃO 27
Em relação à acumulação de cargos, é INCORRETO afirmar que
A) estende-se a cargos, a empregos e a funções em autarquias, em
fundações públicas, em empresas públicas, em sociedades de
economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos
Territórios e dos Municípios.
B) a proibição de acumular estende-se apenas a cargos e empregos, em
empresas públicas da União.
C) o servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, exceto
no caso previsto no parágrafo único do art. 9º, nem ser remunerado pela
participação em órgão de deliberação coletiva.
D) ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de
horários.

QUESTÃO 28
Todas as afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO:
A) O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar
responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas
atribuições, ou que tenha relação com as atribuições de cargo em que
se encontre investido.
B) As denúncias anônimas sobre irregularidades serão sempre objeto de
apuração.
C) O prazo para a conclusão da sindicância não excederá 30 (trinta) dias,
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade.
D) Ao servidor é assegurado o direito de acompanhar o processo
administrativo pessoalmente ou por intermédio de procurador.
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QUESTÃO 29
Em relação à redistribuição, é CORRETO afirmar que
A) é o deslocamento de cargo de provimento efetivo.
B) não se dá no interesse da administração.
C) se dá somente no interesse do servidor.
D) ocorre sem prévia apreciação do órgão central do SIPEC.

QUESTÃO 30
Segundo o Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994 e suas alterações,
todas as afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO:
A) O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua
conduta.
B) Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator
de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à
desordem nas relações humanas.
C) E vedado ao servidor público o uso de artifícios para procrastinar ou
dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causandolhe dano moral ou material.
D) O servidor público deverá ter respeito à hierarquia e temor de
representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em
que se funda o Poder Estatal.
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PROVA ESPECÍFICA DE MÉDICO–CLÍNICA MÉDICA

QUESTÃO 31
As afirmações abaixo são verdadeiras em relação ao exame de paciente
com suspeita de dengue, EXCETO:
A) A Prova do Laço deve ser realizada em todos os casos suspeitos de
dengue durante o exame físico.
B) Para se realizar a Prova do Laço adulto, deve-se desenhar um quadrado
de 2,5 cm de lado no antebraço da pessoa e verificar a PA; calcular o
valor médio; insuflar novamente o manguito até o valor médio e manter
por três minutos.
C) A Prova do Laço é positiva se houver mais de 20 petéquias.
D) A fragilidade capilar pode ser evidenciada pela positividade da Prova do
Laço.

QUESTÃO 32
São sinais de alerta da dengue hemorrágica, EXCETO:
A) Esplenomegalia dolorosa.
B) Desconforto respiratório.
C) Dor abdominal intensa e contínua.
D) Pressão arterial convergente.
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QUESTÃO 33
São afirmações verdadeiras em relação à Portaria 344 de 12 de maio de
1998 e suas atualizações, EXCETO:
A) A prescrição e o aviamento de fórmulas contendo associação
medicamentosa das substâncias anorexígenas, quando associadas
entre si ou com ansiolíticos, diuréticos, hormônios ou extratos hormonais
e laxantes, bem como quaisquer outras substâncias com ação
medicamentosa são permitidos apenas com emissão de Notificação de
Receita “B”.
B) A Notificação de Receita "B" poderá conter no máximo 5 (cinco)
ampolas e, para as demais formas farmacêuticas, a quantidade para o
tratamento correspondente no máximo a 60 (sessenta) dias.
C) A Notificação de Receita "A" poderá conter no máximo de 5 (cinco)
ampolas e para as demais formas farmacêuticas de apresentação,
poderá conter a quantidade correspondente no máximo a 30 (trinta) dias
de tratamento.
D) Para dispensação de medicamentos a base de substâncias
entorpecentes, psicotrópicas, retinoicas para uso sistêmico e
imunossupressoras, a Notificação de Receita deve estar acompanhada
de receita.

QUESTÃO 34
Em relação a dermatoses ocupacionais, é correto afirmar que, EXCETO:
A) A sensibilização aos componentes da borracha geralmente ocorre pela
penetração de substâncias através de pele lesada.
B) Nos casos de dermatoses ocupacionais, não constitui problema o
retorno do trabalhador na mesma função e em contato com a mesma
substância, desde que não apresente lesões em atividade.
C) Deve-se evitar o uso de luvas sobre pele com eczema.
D) Testes positivos ao dicromato de potássio são de fundamental
importância para se confirmar alergia a cimento.
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QUESTÃO 35
Sobre o tratamento da hipertensão arterial, todas as afirmativas são
corretas, EXCETO:
A) Bloqueadores dos receptores de angiotensinogênio parecem ser menos
efetivos no controle da hipertensão arterial do que os bloqueadores dos
canais de cálcio dihidropiridínicos.
B) Losartana é bem indicada em paciente com hiperuricemia pelo seu feito
uricosúrico.
C) Bloqueadores de canais de cálcio dihidropiridínicos exercem proteção
contra infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e estão
associados com menor risco de insuficiência cardíaca.
D) O efeito colateral mais comum dos inibidores da enzima conversora de
angiotensinogênio é a tosse ou necessidade de limpar a garganta ou
perda de voz no final do dia.

QUESTÃO 36
Sobre asma brônquica, todas as afirmativas estão corretas, EXCETO:
A) Tosse, rouquidão ou dificuldade para dormir podem ser os únicos
sintomas de asma.
B) No caso do tratamento da crise asmática, independente do tipo de
agente adrenérgico, o tratamento de resgate consiste de dois puffs do
inalador, sendo o primeiro e segundo puffs separados por um intervalo
não inferior a uma hora.
C) A presença de escarro amarelado ou esverdeado não indica
invariavelmente infecção.
D) Um efeito comum a todos os corticosteróides por inalação, em doses
recomendadas, é a miopatia dos músculos laríngeos.
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QUESTÃO 37
Em relação à diabete melito, todas as afirmações estão corretas, EXCETO:
A) Tendo em vista que níveis de insulina de ação intermediária são
mantidos durante período de 24 horas e porque a necessidade de
insulina tende a aumentar pela manhã, a maioria dos pacientes com
diabete melito tipo 1 devem começar com uma única injeção diária.
B) Neuropatia diabética focal geralmente é autolimitada e tem duração
média de seis a oito semanas.
C) Pacientes com diabete melito tipo 2 geralmente requerem
automonitorização do controle glicêmico menos frequentemente do que
o tipo 1, particularmente os que estão sob tratamento com agentes orais
ou regimes menos intensivos de insulina.
D) Glicohemoglobina é formada quando a glicose
enzimaticamente com a molécula de hemoglobina A.

reage

não

QUESTÃO 38
Em relação à vacinação do adulto, marque a afirmativa INCORRETA:
A) A aplicação simultânea de imunoglobulinas e vacinas reduz a eficácia
das vacinas contra a hepatite B.
B) A grande maioria das vacinas pode ser administrada simultaneamente,
conservando a sua eficácia e segurança, sem diminuir a resposta
antigênica ou aumentar a ocorrência de reações adversas.
C) A vacina contra hepatite B poderá ser aplicada na gestante, se houver
uma alta exposição e risco para adquirir hepatite B.
D) A proteção contra hepatite B após vacinação completa é confirmada por
detecção de títulos de Anti HBs igual ou acima de 10 UI/L.
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QUESTÃO 39
Em relação aos marcadores da hepatite B, marque a afirmativa
INCORRETA:
A) O HBsAg é o último marcador que aparece no curso da infecção pelo
HBV.
B) Anti HBe surge após o desaparecimento do HBeAg, indica o fim da fase
replicativa.
C) HBeAg é marcador de replicação viral. Sua positividade indica alta
infecciosidade.
D) Anti-HBc Total é marcador presente nas infecções agudas pela
presença de IgM e crônicas pela presença de IgG. Representa contato
prévio com o vírus.

QUESTÃO 40
Com relação ao Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do
Poder Executivo Federal, é CORRETO afirmar que
A) a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios
morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja
no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício
da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e
atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição
dos serviços públicos.
B) a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto,
não se integra na vida particular de cada servidor público.
C) a moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o
bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o
bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta
do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato
administrativo.
D) toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou
falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa
interessada ou da Administração Pública.
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QUESTÃO 41
De acordo com a Lei 8.112/90, são procedimentos que exigem composição
de Junta Médica, EXCETO:
A) Remoção por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou
dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento
funcional.
B) Concessão de horário especial ao servidor portador de deficiência.
C) Reversão de aposentadoria por invalidez.
D) A licença que exceder o prazo de 30 (trinta) dias no período de 12
(doze) meses a contar do primeiro dia de afastamento.

QUESTÃO 42
São consideradas doenças graves, contagiosas ou incuráveis, às que se
refere o inciso I do artigo 186 da Lei 8.112 de 12 de dezembro de 1990,
EXCETO:
A) Insuficiência respiratória crônica grave.
B) Cardiopatia grave.
C) Esclerose múltipla.
D) Nefropatia grave.
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QUESTÃO 43
Em relação à exposição ocupacional a material biológico, é correto afirmar
que, EXCETO:
A) Suor, lágrima, fezes, urina, vômitos, secreções nasais e saliva, (exceto
em ambientes odontológicos) sem sangue visível são líquidos biológicos
sem risco de transmissão ocupacional.
B) As exposições percutâneas são um dos mais eficientes modos de
transmissão do vírus da hepatite B, elas são responsáveis pela maioria
dos casos ocupacionais de hepatite B entre profissionais de saúde.
C) Ao contrário do HBV, dados epidemiológicos sugerem que o risco de
transmissão do HCV, a partir de superfícies contaminadas não é
significativo, exceto em serviços de hemodiálise.
D) Vários fatores podem interferir no risco de transmissão do HIV. Estudos
realizados estimam, em média, que o risco de transmissão do HIV é de
0,3% em acidentes percutâneos e de 0,09 % após exposições em
mucosas.

QUESTÃO 44
Em relação à hipertensão na gravidez, é correto afirmar que, EXCETO:
A) Edema é importante critério no diagnóstico de pré-eclâmpsia.
B) Nos casos de pré-eclâmpsia, tipicamente, a pressão diastólica aumenta
mais que sistólica e níveis de sistólica são frequentemente menores do
que 160 mmHg.
C) Pré-eclâmpsia geralmente desenvolve durante o terceiro trimestre,
frequentemente depois de 32 semanas.
D) Hipertensão arterial sistêmica é problema médico comum durante a
gravidez, com prevalência de 6 a 8%.
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QUESTÃO 45
É correto afirmar sobre doença ácido péptica que, EXCETO:
A) Úlcera no bulbo duodenal tem chance remota de representar lesão
maligna.
B) As localizações mais comuns da úlcera péptica são estômago e bulbo
duodenal, mas úlceras pépticas podem algumas vezes ocorrer no
esôfago, no intestino delgado e em divertículo de Meckel.
C) Endoscopia deve ser realizada imediatamente após o aparecimento de
sintomas dispépticos.
D) Esquema de tratamento do Helicobacter pylori por 14 dias tem
vantagem de 10% sobre tratamento por sete dias.

QUESTÃO 46
Em relação a HIV/AIDS, é correto afirmar que, EXCETO:
A) A mais importante aplicação clínica da imunologia relacionada ao HIV é
a medida e a interpretação da contagem absoluta de CD4.
B) O risco de complicações relacionadas ao HIV correlaciona-se fortemente
com a contagem absoluta e percentual de CD4.
C) A contagem de CD4 deve ser realizada no momento do diagnóstico e,
aproximadamente, de cada três a quatro meses em conjunção com a
determinação da carga viral.
D) Coinfecção por vírus da hepatite B é uma dos motivos de respostas
discordantes entre o aumento da contagem de CD4 e da diminuição da
carga viral induzidas por terapia antiviral.
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QUESTÃO 47
Em relação ao tratamento com antidepressivos, é correto afirmar que,
EXCETO:
A) Boca seca, constipação, hipotensão postural e taquicardia são efeitos
colaterais atribuídos aos antidepressivos tricíclicos.
B) Inibidores seletivos da recaptação de serotonina constituem-se na
terapia inicial para doença depressiva.
C) Nervosismo, insônia, tremores, agitação, cefaléia e perda de peso são
efeitos colaterais atribuídos aos inibidores seletivos de recaptação de
serotonina.
D) Tratamento da depressão deve ser continuado por, no máximo, três
meses.

QUESTÃO 48
Em relação à ansiedade é correto afirmar que, EXCETO:
A) Entre as manifestações de hiperatividade autonômica, nos casos de
ansiedade e ataques de pânico, estão salivação copiosa, sensação de
retenção urinária e constipação intestinal.
B) Buspirona não leva à dependência, mesmo com uso prolongado.
C) Nos casos de ansiedade aguda ou ataque de pânico, inibidores seletivos
da
recaptação
de
serotonina,
antidepressivos
tricíclicos,
benzodiazepinas e inibidores da monoaminoxidase são efetivos na
redução de ataques de pânico recorrentes.
D) Clonazepan é ansiolítico de longa duração de ação e permite tratamento
com dose única diária.
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QUESTÃO 49
Todas as afirmativas são verdadeiras em relação às infecções do trato
urinário, EXCETO:
A) Apendicite e colelitíase estão entre os diagnósticos diferenciais de
pielonefrite.
B) Profilaxia antimicrobiana está indicada em grávidas com bacteriúria
assintomática.
C) Ao contrário de cistite; pielonefrite tem início insidioso.
D) Fluorquinolonas não são recomendadas para uso de rotina em cistites
esporádicas, porque provavelmente levam ao aparecimento de
resistência bacteriana.
QUESTÃO 50
Todos os quadros abaixo podem ser atribuídos a Chlamidia trachomatis,
EXCETO:
A) Cervicite hipertrófica purulenta.
B) Granuloma inguinal.
C) Uretrite não gonocócica.
D) Síndrome de Reiter.
QUESTÃO 51
Sobre urolitíase, todas as afirmações estão corretas, EXCETO:
A) Não existe consenso sobre a necessidade de avaliação após o primeiro
episódio de cólica renal.
B) Avaliação de urina de 24 horas deve ser feita, no mínimo, após seis
semanas da cólica renal.
C) Ausência de hematúria exclui o diagnóstico de cólica renal.
D) A concentração da urina é o fator mais importante na formação de
cálculo urinário.
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QUESTÃO 52
A respeito de hipotiroidismo, é correto afirmar, EXCETO:
A) TSH aumentado e T4 livre normal caracterizam hipotiroidismo leve e seu
tratamento é controverso.
B) Uma minoria de pacientes com hipotiroidismo, tratados com tiroxina,
relatam sintomas atribuídos ao hipotiroidismo, a despeito da
evidência laboratorial de reposição adequada.
C) Queda de cabelo transitória pode ser atribuída à reposição com tiroxina.
D) Sulfato ferroso aumenta a absorção de tiroxina e deve
administrado de uma a duas horas após, quando for o caso.

ser

QUESTÃO 53
Em relação à aposentadoria por invalidez no Serviço Público Federal,
podemos afirmar:
A) Os vencimentos serão proporcionais, no caso de invalidez parcial.
B) As psicoses reativas podem gerar o direito a aposentadoria, desde que
consideradas alienação mental.
C) A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento
da saúde.
D) São consideradas cardiopatias graves passíveis de aposentadoria por
invalidez aquelas que permitem o exercício de atividades normais dos
pacientes, apenas com o uso regular de medicamentos.
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QUESTÃO 54
Nos termos do Código de Ética Médica Profissional do Servidor Público Civil
do Poder Executivo Federal, podemos afirmar que
A) em qualquer circunstância, a publicidade de qualquer ato administrativo
constitui requisito de eficácia e moralidade.
B) fatos e atos verificados na conduta cotidiana do servidor em sua vida
privada não poderão acrescer ou diminuir o seu conceito na vida
funcional.
C) deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que
compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo atraso na
prestação do serviço, caracteriza grave dano moral aos usuários dos
serviços públicos.
D) o servidor público é o único cidadão apto a retirar da repartição pública,
sem autorização, qualquer documento ou bem pertencente ao
patrimônio público.

QUESTÃO 55
Com relação à Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família,
podemos afirmar que
A) a licença não será deferida mesmo que a assistência direta puder ser
prestada simultaneamente com a compensação de horário.
B) poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do
dependente que viva as suas expensas, mesmo que isso não conste em
seu assentamento funcional.
C) poderá ser concedida licença por motivo de doença do companheiro, se
a assistência direta do servidor for indispensável, mediante
comprovação por perícia médica oficial.
D) a licença será por prazo indeterminado e sem remuneração.
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QUESTÃO 56
Nos termos do Código de Ética Médica é vedado ao médico
A) suspender suas atividades junto à instituição pública para a qual
trabalhe, mesmo se essa não oferecer condições mínimas para o
exercício profissional.
B) recusar a realização de atos médicos permitidos por lei, embora sejam
contrários aos ditames de sua consciência.
C) internar e assistir seus pacientes em hospitais privados, caso não faça
parte do seu corpo clínico.
D) revelar fato de que tenha conhecimento em virtude de sua profissão,
mesmo que o fato seja de conhecimento público.

QUESTÃO 57
A enxaqueca constitui importante causa de incapacidade temporária para o
trabalho.
Em relação a esse distúrbio podemos afirmar que, EXCETO:
A) Pacientes com enxaqueca sem aura e com aura podem apresentar
sintomas prodrômicos que começam 24 a 48 horas antes do ataque de
dor.
B) O estado enxaquecoso pode estar associado ao uso prolongado de
analgésico.
C) Constituem possíveis agentes profiláticos da enxaqueca: bloqueadores
beta-adrenérgicos, antidepressivos tricíclicos e antagonistas dos canais
de cálcio.
D) O uso de medicações analgésicas por mais de três dias na semana
pode reduzir a frequência e a gravidade das dores de cabeça.
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QUESTÃO 58
Constitui um dos critérios para caracterização da condição de dependência
ao álcool:
A) Redução das atividades sociais, ocupacionais e de lazer importantes
nos últimos 12 meses.
B) Tentativas malsucedidas de diminuir o uso nos últimos seis meses.
C) Câimbras musculares, bocejos e miose quando da abstinência.
D) Aumento dos efeitos com o uso de quantidades reduzidas de álcool.
QUESTÃO 59
A dor lombar constitui importante queixa em ambulatórios de clínica médica.
Com relação a esse quadro, podemos afirmar que, EXCETO:
A) Muitos indivíduos assintomáticos de meia idade apresentam
anormalidades estruturais na coluna evidenciadas à Ressonância
Magnética.
B) A distensão e a contratura lombar são responsáveis pela maior parte
dos casos de lombalgia que recebem cuidados primários.
C) Na presença de hérnias discais lombares, as manobras que aumentam
a pressão intraespinhal reduzem a dor.
D) O repouso restrito ao leito não constitui o melhor tratamento do que a
atividade limitada pelos sintomas.
QUESTÃO 60
Constitui abordagem terapêutica possível nos casos de tireotoxicose,
EXCETO:
A) Cirurgia.
B) Glucocorticoides.
C) Uso de drogas que inibem a biossíntese do hormônio tireoideo.
D) Iodo radioativo.
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QUESTÃO 61
Em relação às dermatites de contato, podemos afirmar que
A) as dermatites de contato por irritantes são mais frequentes do que as
dermatites de contato alérgicas.
B) as lesões urticariformes e hiperpigmentadas são características da
dermatite de contato por irritação.
C) podem ser induzidas por agentes endógenos.
D) a exposição continuada ao agente responsável pela dermatite por
sensibilização pode induzir a tolerância a esse agente.
QUESTÃO 62
Em relação à otite média, podemos afirmar que
A) pode levar à obstrução da tuba faringoauditiva.
B) apresenta-se com dor intensa ao toque e ao exame otoscópico.
C) é mais provável que otite externa após exposição à água.
D) pode seguir-se a uma infecção das vias respiratórias altas.
QUESTÃO 63
Em relação a acidente em serviço, é correto afirmar que, EXCETO:
A) O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento
especializado poderá ser tratado em instituição privada, à conta de
recursos públicos.
B) No serviço público, não se considera acidente em serviço o que ocorre
no trajeto da residência para o trabalho e vice-versa.
C) Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo
servidor, que se relacione, mediata ou imediatamente com as
atribuições do cargo exercido.
D) O tratamento em instituição privada, à conta de recursos públicos,
somente será admissível quando inexistirem meios e recursos
adequados em instituição pública.
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QUESTÃO 64
Em relação à Licença para Tratamento de Saúde, é correto afirmar que,
EXCETO:
A) A licença para tratamento da saúde será concedida com base em
perícia oficial.
B) O atestado e o laudo da junta médica se referirão ao nome ou à
natureza da doença, a não ser quando se tratar de lesões produzidas
por acidente em serviço, doença profissional ou qualquer das doenças
especificadas no art. 186, § 1º da Lei 8.112/90.
C) Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido
ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração
a que fizer jus.
D) O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais
será submetido a inspeção médica.

QUESTÃO 65
Em relação à exposição ocupacional ao vírus da hepatite C, todas as
afirmativas são corretas, EXCETO:
A) Os estudos não comprovaram benefício profilático com o uso de
imunoglobulinas.
B) Não existe nenhuma medida específica eficaz para a redução do risco
de transmissão do vírus da hepatite C, após exposição ocupacional.
C) Dados atualmente disponíveis sugerem que o interferon só atua
efetivamente quando a infecção pelo HCV está estabelecida, parecendo
indicar que não atuaria como profilaxia pós-exposição.
D) O vírus da hepatite C (HCV) só é transmitido de forma eficiente através
do sangue. A incidência média de soroconversão, após exposição
percutânea com sangue sabidamente infectado pelo HCV é maior do
que da hepatite B.
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