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Língua Portuguesa

BBB - Eleições 2010!
Noventa e dois milhões de ligações! Sim, você leu bem. 92 milhões. Este foi o - incrível - número
de ligações telefônicas que um dos últimos 'paredões' do chamado Big Brother Brasil amealhou junto
ao atento povo brasileiro. Puxa! Fiquei impressionado! Enfim, algo tem o condão de 'mexer' com a
população, tirá-la da sua prover BIAL apatia no tocante às coisas 'deste País'. Ora... ora...as eleições
estão aí! Fica aqui, Presidente, a minha sugestão. Sim, tudo é entretenimento hoje em dia! Por que
sacrificar nosso Povo com coisas sérias e chatas como eleições? Além, claro, da tarefa cansativa e
incômoda de ter que se locomover até aquelas filas odiosas perante as urnas - eletrônicas, vá lá... atrapalhando o dia? Estamos na era digital, Presidente! Veja o BBB. Votos por celular, etc... não é uma
boa? 92 milhões, Presidente! Está provado que funciona! Bem, minha sugestão: o BBB - Eleições
2010! por que não? O único incômodo seria ceder a Granja do Torto. Sim, a Granja do Torto, sabe
como é... para já irem se acostumando, os candidatos, afinal, um deles será o escolhido. Bom, a partir
daí é só botar os candidatos trancados na 'Granja' por dois meses imediatamente anteriores ao dia do
Pleito. Não é uma boa? Todos os postulantes na 'casa' sendo monitorados pelo Povo, 24 horas por dia;
existe melhor maneira de conhecê-los profundamente? Sim, conhecê-los nos menores detalhes: suas
manias, pequenos vícios, birras... suas intimidades mais incômodas, etc...Saberemos também como
respondem às situações mais extremas, sabe como é... muita pressão, convivência com adversários e,
enfim, tantas outras mazelas que descobriremos ávidos. Minha sugestão: cada semana, um no paredão!
É certo que os chamados 'nanicos' deverão ser os primeiros a serem 'defenestrados' da casa, mas
paciência... é a Democracia. Imagino - futurologia, Presidente, não leve muito a sério - que deverão
'sobrar' o Serra, a Dilma e o Ciro, é o que penso. Ai ai ai, as últimas três semanas seriam eletrizantes!
Se pode até pensar em conceder os tais 'pontos eletrônicos' para que os marqueteiros possam assessorar,
ao pé do ouvido, seus clientes. O povo não vê o ponto eletrônico, Presidente, pode ter certeza que dá
certo. O problema nessas últimas semanas do programa, perdão, da campanha, será administrar
possíveis animosidades entre a Dilma e o Ciro - temperamentos fortes, entende? -. Penso eu, que essas
rusgas serão contemporizadas pelo Serra, o problema é que ele vai separar as brigas fazendo discursos
sobre tolerância, mas o fará olhando para as câmeras, aí não pode! Por isso o ponto eletrônico,
compreende, Presidente? Assessoria 'real time', não é Fantástico, perdão, fantástico? O final da história
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é aquele: quem sobrar leva! Não deixo por menos: 200 milhões de ligações - no último Paredão - ah, ia
me esquecendo, e isto é importante: a emissora até pode ser a Globo, afinal... né? Mas o apresentador
não pode ser o Bial. Não, não, tem que ser o presidente do TSE, fica uma coisa mais séria, o senhor não
acha? Bem, está aí a minha sugestão. Eleições com entretenimento. Sem falar na economia que poderá
ser feita, pois todos sabem o quanto é dispendiosa uma eleição 'normal'. Dá tempo, Presidente; aí, quem
sabe, finalmente, possamos inverter a lógica e tirar o 'controle' das mãos dos políticos, bem como,
nossas cabeças do 'paredão'. Pra frente Brasil! (não do Paredão!).
Roberto Axé - 24/03/2010 http://www.republicadosautores.com.br/node/187.

TOME POR BASE O TEXTO ANTERIOR PARA RESPONDER AS QUESTÕES QUE SEGUEM.
QUESTÃO 1 – Na construção do texto, as escolhas dos itens linguísticos foram feitas em função de
provocar um tom
(A) humorístico e crítico.
(B) sarcástico.
(C) introspectivo.
(D) emotivo.
(E) objetivo.
QUESTÃO 2 - O registro do discurso utilizado no texto é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

formal tenso.
formal distenso.
informal.
técnico.
literário.

QUESTÃO 3 - Quando o autor traz para o texto termos como os em destaque nos trechos “(...) no
tocante às coisas 'deste País'”; “Todos os postulantes na 'casa', os chamados 'nanicos',” pra frente
Brasil (não do paredão) é em função de provocar o leitor a utilizar-se de uma estratégia de leitura e
interpretação que permite
(A) exclusivamente tecer reflexões críticas.
(B) ironizar a política nacional.
(C) provocar o leitor.
(D) recuperar conhecimentos previamente construídos pelo leitor a partir da realidade.
(E) comparar ficção com realidade.
QUESTÃO 4 – A forma com que o autor organiza as ideias do texto, permite compreender que seus
locutores privilegiados são
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os eleitores e os presidenciáveis Serra e Dilma
os políticos do Brasil e os eleitores.
os leitores do texto e eleitores brasileiros.
o presidente Lula e o leitor do texto.
o presidente do TSE.

QUESTÃO 5 - O autor utiliza-se tanto da 1ª pessoa do singular (“Fiquei impressionado”; “minha
sugestão”, “Penso eu”), quanto da 1ª pessoa do plural (“Saberemos também”; “Estamos na era digital”). Ao
analisar estes usos contextualmente, pode-se dizer que tal seleção linguística é feita com duas
intenções
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

deixar claro que seu discurso é assumidamente de crítica aos políticos brasileiros.
separar seu ponto de vista do de 190 milhões de brasileiros e envolver o presidente Lula.
somar suas ideias às dos presidenciáveis, mas separá-las das ideias do presidente Lula .
destacar o seu ponto de vista e, ao mesmo tempo, envolver outros locutores sociais em seu discurso.
envolver diversos locutores em seu discurso, dando-lhes voz independente.

QUESTÃO 6 - É percebido no texto o uso de nome de alguns políticos do cenário nacional. As referências
são feitas demonstrando uma relação de intimidade entre o autor e esses políticos. A opção foi intencional
em função do caráter do gênero textual em questão,
(A) uma reportagem jornalística.
(B) um conto moderno humorístico.
(C) uma crônica crítica e humorística.
(D) um relato reflexivo e crítico sobre as eleições de 2010.
(E) um poema em prosa cujo teor é a crítica social.
QUESTÃO 7 – Analisando o trecho “Dá tempo, Presidente; aí, quem sabe, finalmente, possamos inverter a
lógica e tirar o 'controle' das mãos dos políticos, bem como, nossas cabeças do 'paredão'”, é possível
algumas interpretações, entre elas:
I - Inverter a “lógica” seria possibilitar o povo brasileiro a deixar de ser refém das arbitrariedades de
políticos.
II - tirar o „controle‟ das mãos dos políticos seria permitir ao povo libertar-se da corrupção.
III - inverter a „lógica‟ e tirar o „controle‟ seria dar ao povo o poder para agir sem a mediação dos
políticos.
IV - No trecho “aí, quem sabe, finalmente, possamos (...)” dá a ideia de batalha vencida.
Está (ão) CORRETA(S)
(A) apenas I.
(B) apenas I e II.
(C) apenas I e III.
(D) apenas I e IV.
(E) todas as proposições.
QUESTÃO 8 - Analise o trecho em destaque: “Estamos na era digital, Presidente! Veja o BBB. Votos por
celular, etc... não é uma boa? 92 milhões, Presidente! Está provado que funciona! Bem, minha sugestão: o
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BBB - Eleições 2010! por que não? O único incômodo seria ceder a Granja do Torto. Sim, a Granja do
Torto, sabe como é... para já irem se acostumando, os candidatos, afinal, um deles será o escolhido. Bom, a
partir daí é só botar os candidatos trancados na 'Granja' por dois meses imediatamente anteriores ao dia do
Pleito. Não é uma boa? Todos os postulantes na 'casa' sendo monitorados pelo Povo, 24 horas por dia;
existe melhor maneira de conhecê-los profundamente?
É possível afirmar que se trata de um
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

trecho transcrito de uma conversa que o autor teve com o presidente.
texto verbal escrito que reflete a linguagem oral.
diálogo face a face entre o presidente Lula e o autor.
texto verbal fundamentalmente escrito.
texto verbal fundamentalmente oral.

QUESTÃO 9 – O título do texto permite ao leitor inferir que
(A) o texto fará um comentário crítico sobre o Programa BBB e as eleições eleitorais do Brasil.
(B) haverá uma comparação entre os participantes do referido Programa e os candidatos das próximas
eleições.
(C) o autor procurará relacionar o programa BBB às eleições 2010 do país.
(D) o programa BBB é o tema principal do texto.
(E) o texto abordará questões cotidianas.
QUESTÃO 10 - O trecho que melhor retrata o descontentamento do locutor em relação à sistemática
usada na hora da votação é
(A) por que sacrificar nosso Povo com coisas sérias e chatas como eleições?
(B) o BBB - Eleições 2010! Por que não?
(C) além, claro, da tarefa cansativa e incômoda de ter que se locomover até aquelas filas odiosas perante as
urnas - eletrônicas, vá lá... - atrapalhando o dia?
(D) estamos na era digital, Presidente! Veja o BBB. Votos por celular, etc... não é uma boa? 92 milhões,
Presidente!
(E) se pode até pensar em conceder os tais 'pontos eletrônicos' para que os marqueteiros possam assessorar,
ao pé do ouvido, seus clientes. O povo não vê o ponto eletrônico, Presidente, pode ter certeza que dá certo.
QUESTÃO 11 - No trecho “Ai ai ai, as últimas três semanas seriam eletrizantes!” o emprego do
recurso estilístico ai, ai, ai reforça a visão
(A) imparcial do autor.
(B) poética.
(C) dramática sobre a situação exposta.
(D) opinativa sobre a informação dada.
(E) trágica acerca do fato relatado.
QUESTÃO 12 – Para esta questão, considere os itens que seguem.
No trecho “Assessoria 'real time', não é Fantástico, perdão, fantástico?” a troca de maiúscula por
minúscula na palavra em destaque se dá porque
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I – a primeira expressa um substantivo próprio e a segunda um adjetivo.
II – a primeira está se referindo ao Programa semanal exibido aos domingos pela Rede Globo de Televisão
e a segunda está apenas caracterizando o termo assessoria.
III – ambas as palavras expressam ideias antagônicas quando grafadas com letras maiúscula e minúscula.
Está (ão) CORRETA(S):
(A) apenas I e II.
(B) apenas II e III.
(C) apenas II.
(D) I e III.
(E) todas.
QUESTÃO 13 - Considere o fragmento seguinte para esta questão: “Fica aqui, Presidente, a minha
sugestão”. O termo presidente usado na sentença demonstra um caso de
(A) aposto, visto que representa sobre quem se está falando.
(B) vocativo, pois representa com quem se fala.
(C) sujeito simples, representando quem está falando.
(D) predicado, já que representa a informação central da sentença.
(E) sujeito determinado expresso pelo referido termo.
QUESTÃO 14 - Sobre a forma de organização e estruturação do texto é CORRETO dizer que ele se
organiza por meio de parágrafos
(A) essencialmente expositivos e descritivos.
(B) argumentativos, narrativos e descritivos.
(C) exclusivamente expositivos.
(D) injuntivos e dialogados.
(E) expositivos, argumentativos e injuntivos.
QUESTÃO 15 – Na sentença “Eleições com entretenimento” o conectivo “com” foi empregado com a
mesma função e sentido da que aparece em
(A) vou com você.
(B) café com leite.
(C) moro com meus filhos.
(D) casa com quarto, sala e banheiro.
(E) viajarei com o presidente.
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Conhecimentos específicos
QUESTÃO 16 – Paciente com diagnóstico de Pneumonia por Stafilococcus aureus, regular estado geral,
medicado com oxacilina, apresenta manutenção da febre no 6° dia de tratamento e aparecimento de
empiema no RX tórax. Sobre esse quadro é CORRETO afirmar que
(A) a pneumonia estafilocócica hospitalar é atípica em pacientes debilitados, intubados em UTI e
predispostos à aspiração.
(B) o empiema geralmente requer drenagem torácica e pode-se complicar com a formação de loculações e
fístulas broncopleurais.
(C) as hemoculturas nesse caso são sempre positivas em 80% dos casos.
(D) a pneumonia estafilocócica nas comunidades é mais frequente que a pneumocócica.
(E) raramente ocorrerá Transferência para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para observação pela piora
do quadro clínico e/ou radiológico.
QUESTÃO 17 – A asma está relacionada ao aumento da reatividade da árvore traqueobrônquica a diversos
estímulos. Quanto à patogenia da asma pode-se afirmar que
(A) nas crianças maiores e nos adultos, as infecções por rinovírus e o vírus da gripe não estão relacionadas
como estímulos desencadeantes dos episódios agudos de asma.
(B) as infecções são a terceira causa de estímulo mais comum para o desencadeamento de exacerbações
agudas da asma.
(C) as interações antígeno-anticorpo na superfície dos mastócitos pulmonares geram e liberam mediadores
de hipersensibilidade imediata (histamina, bradicinina, leucotrienos, etc) que produzem uma intensa reação
inflamatória com congestão vascular, broncodilatação e formação de edema.
(D) tanto em indivíduos normais quanto em asmáticos, a reatividade das vias aéreas sabidamente diminui
seguindo-se a viroses respiratórias.
(E) a asma ocupacional, na forma de broncoconstrição, pode ser desencadeada do trabalho com ou da
exposição a poeiras de madeiras, animais e insetos, soros e secreções.
QUESTÃO 18 – Sobre o vírus da hepatite C podemos afirmar que
(A) as transmissões sexual e perinatal são frequentes.
(B) o paciente com hepatite por vírus C é responsável por mais de 50% dos casos de hepatite fulminante
(necrose hepática maciça).
(C) nos pacientes com hepatite C crônica, o anti-VHC no soro é quase indetectável.
(D) pode ser transmitido e disseminado por transfusão e exposição ocupacional ao sangue e auto-injeção de
drogas intravenosas, como é o caso dos usuários de drogas intravenosas.
(E) na hepatite fulminante o objetivo do tratamento é aguardar a regeneração e a recuperação hepáticas,
enquanto que o suporte hídrico, a circulação, a correção da hipoglicemia e o sangramento são secundários.
QUESTÃO 19 - Sobre as hepatites virais, marque a alternativa CORRETA.
(A) o vírus da hepatite A é encontrado principalmente no sêmem e na saliva.
(B) a transmissão do vírus da hepatite A é dificultada pela concentração populacional, sobretudo em
instituições fechadas.
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(C) a probabilidade de transmissão perinatal do vírus da hepatite B correlaciona-se com a presença HBsAg
na maioria das mães HBsAg-positivas.
(D) quanto a presença de reservatórios do vírus B, essa quantidade de portadores do HBsAg-positivas
existentes no mundo não chega a mais de 100.000 pessoas.
(E) na avaliação do paciente com hepatite viral aguda, recomenda-se a realização de, pelo menos, quatro
testes sorológicos: HBsAg, anti-HVA IgM, anti-HBc IgM e antiHVC.
QUESTÃO 20 - Em relação as DST (doenças sexualmente transmissíveis) pode-se afirmar que
(A) o período de incubação habitual da uretrite gonocócica em homens varia de doze a dezessete dias após
a exposição.
(B) uma infecção gonocócica no salpinge coexistente com C. trachomatis não poderia aumentar a
frequência de doença inflamatória pélvica (DIP).
(C) o VDRL como diagnóstico para sífilis é prático, rápido e muito usado porque não há falso-positivo.
(D) no estágio secundário da sífilis encontramos lesões mucocutâneas simétricas, localizadas ou difusas, e
linfadenopatia generalizada e dolorosa.
(E) uma abordagem integral ao controle de um paciente com uma DST inicia-se com a avaliação dos riscos
(advindos de comportamentos sexuais, exposições específicas e indicadores sociodemográficos ou outros
para alto risco) e com a avaliação clínica (levantamento dos sinais e sintomas específicos das DST).
QUESTÃO 21 – Ainda em relação às DST (doenças sexualmente transmissíveis), analise as seguintes
afirmativas.
I - A infecção pelo HPV (Papiloma Vírus Humano) é transmitida por contato pessoal íntimo e disseminada
por auto-inoculação ou por fômites.
II - a presença de secreção vaginal anômala e fétida, com sinais objetivos de leucorréia homogênea,
produzem diagnóstico de certeza para a vaginose bacteriana.
III - A candidíase cutânea apresenta-se como regiões avermelhadas e maceradas intertriginosas, como
paroníquia, balanite ou prurido anal.
Está (ão) correta(s) apenas
(A) I e III.
(B) I, II e III.
(C) III.
(D) I e II.
(E) I .
QUESTÃO 22 - Em relação à malária é CORRETO afirmar que
(A) é uma protozoonose transmitida pela picada do mosquito fêmea do gênero phlebotomus.
(B) a fármacorresistência do tratamento com antimaláricos não ocorre na Região Amazônica desde 2005.
(C) no hemograma, a anemia normocrômica e normocítica é a regra. A contagem de leucócitos está de
baixa a normal, embora possa estar elevada nas infecções graves.
(D) a mortalidade mundial em crianças com paludismo por falciparum é rara. Pois nelas, o coma e a
hipoglicemia são incomuns.
(E) não há relatos de malária transmitida por agulhas compartilhadas entre usuários de drogas intravenosas
infectadas.
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QUESTÃO 23 - Em relação aos envenenamentos agudos e suas consequências, observe as seguintes
assertivas.
I - As taquiarritmias ventriculares podem ser observadas na intoxicação por simpaticomiméticos e agentes
que causam prolongamento do QRS e QT.
II - Nos pacientes intoxicados por agentes antiarrítmicos, beta-bloqueadores, bloqueadores do canal de
cálcio, agentes colinérgicos (carbamato e inseticidas organofosforados), digitálicos, lítio ou antidepressivos
tricíclicos qualquer um deles, pode desencadear bradicardia e BAV (bloqueio Átrio-Ventricular).
III - a pneumonia por aspiração é comum em pacientes em coma, com convulsões e ingestão de destilados
de petróleo.
Está(ão) CORRETA(S)
(A) apenas I e III.
(B) apenas I, II e III.
(C) apenas III.
(D) apenas I e II.
(E) apenas I.
QUESTÃO 24 – Paciente, 15 anos, foi encontrado inconsciente em seu quarto. Segundo seus parentes,
houve uma briga recente com sua namorada que o deixou em tristeza e desespero profundos, também
informam que o paciente é portador de epilepsia e toma um barbitúrico há três anos. Ao exame físico:
comatoso, pupilas contraídas, bradicardia (61 BPM), hipotenso (PA = 80 x 50 mmHg) temperatura de 35,7
ºC., o raio-x evidencia edema pulmonar em progressão. O exame toxicológico confirma a presença de altas
doses de barbitúrico no soro do paciente. Diante do quadro acima, marque a opção CORRETA.
(A) Após o tratamento inicial imediato, a descontaminação gastrointestinal com uso de carvão ativado está
contra-indicado.
(B) Como os barbitúricos de ação curta são metabolizados de forma predominantemente hepática, a diurese
é eficaz.
(C) Para todos os envenenamentos por barbitúricos deve ser dada atenção para o suporte hemodinâmico
respiratório, correção da temperatura e distúrbios eletrolíticos, bem como para a monitorização das
complicações pulmonares.
(D) A hemodiálise e a hemoperfusão são ineficazes na remoção de barbitúricos de ação curta ou
prolongada, sendo sua utilização não indicada para o referido paciente.
(E) A eliminação renal do fenobarbital é significativamente estimulada pela acidificação da urina (através
da administração intravenosa de vitamina C).
QUESTÃO 25 – Quanto à intoxicação por inseticidas organofosforados e com carbamato, marque a
alternativa CORRETA.
(A) Os efeitos anticolinérgicos incluem náusea vômito, cólicas abdominais, incontinência urinária e fecal,
secreções brônquicas aumentadas, tosse, dispnéia, sudorese, miose, salivação, lacrimejamento e frequência
e incontinência urinárias.
(B) Na intoxicação grave podem ocorrer taquiarritmia, bloqueio de condução, hipertensão e edema
pulmonar.
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(C) Os efeitos sobre o sistema nervoso são mínimos.
(D) O dantroleno e a bromocriptina podem ser úteis no tratamento da intoxicação.
(E) A morte é mais frequentemente causada por secreções pulmonares aumentadas e ventilação
inadequada.
QUESTÃO 26 – Quanto à epilepsia assinale a opção CORRETA.
(A) De modo geral as crises parciais complexas são fáceis de controlar, e esses pacientes necessitam
somente de uma medicação.
(B) Se possível o indivíduo deve ser tratado com doses próxima do limite máximo e um único agente
antiepiléptico.
(C) O sistema límbico e a função neuroendócrina nunca influenciam as frequências das crises.
(D) A ausência de crises durante dois a quatro anos e o eletroencefalograma normal ao término do período
terapêutico são dois de vários critérios utilizados para os indivíduos suspender o tratamento sem crises após
a descontinuação da medicação.
(E) As crianças com epilepsia tendem a ter mais problemas na escola do que seus colegas, por isso muitas
pessoas adultas com epilepsia são incapazes de obter emprego, envolver-se em relacionamentos e
comparecer à escola.
QUESTÃO 27 – Marque a opção CORRETA dentre as proposições que seguem.
(A) No paciente idoso uma crise convulsiva não pode se originar de um AVC nem pode ser efeito
retardado de um infarto cerebral antigo.
(B) As crises mioclônicas são contrações musculares súbitas, breves, isoladas ou repetitivas afetando uma
parte do corpo ou corpo inteiro.
(C) O médico deve informar ao paciente com epilepsia que eles podem dirigir após um intervalo livre de
crises por pelo menos 1 mês.
(D) A incidência de malformações fetais importantes nos filhos de mulheres grávidas com epilepsia não se
altera quando comparado a gravidez dentro da normalidade.
(E) Não há nenhuma indicação de tratamento neurocirúrgico conhecido para epilepsia.
QUESTÃO 28 – Paciente idoso portador de DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica) há três dias com
febre, calafrios, dor pleurítica ventilatória dependente, dor torácica, tosse, expectoração purulenta, cefaléia,
náuseas, vômitos, dor abdominal, mialgia e artralgia. Ao exame físico: tórax em tonel, sibilância, febril,
(38,9ºC) confusão mental, taquipnéia, estertores teleinspiratórios em pulmão direito. O raio-x evidencia
hiperinsuflação importante e infiltrado focal em lobo pulmonar inferior direito. Com base na descrição do
quadro, escolha a resposta CORRETA.
(A) O quadro clínico acima permite a diferenciação etiológica de certeza indicando pneumonia por S.
pneumoniae.
(B) A DPOC acomete cerca de 5% da população, porém esta percentagem diminui quando envolve o fator
tabagismo.
(C) O raio-x é o exame útil e prático para confirmar ou descartar o diagnóstico de pneumonia. Portanto, a
base do diagnóstico é radiológico seguido dos exames laboratoriais.
(D) A hemocultura é de grande valor para identificar a etiologia em pacientes internados por pneumonia
comunitária, já que apresenta mais de 80% de positividade nos pacientes.
(E) Em pacientes com DPOC os agentes etiológicos para pneumonia, mais comuns, incluem o H.
influenzae, M. catarrhalis, legionella e o S. pneumoniae.
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QUESTÃO 29 – Quanto a DPOC, marque opção CORRETA.
(A) O enfisema pulmonar é uma inflamação crônica definida pela presença de tosse produtiva, com
expectoração de catarro, na maioria dos dias durante pelo menos três meses seguidos e que se repete por
dois anos consecutivos.
(B) O VEF1 (volume expiratório forçado no primeiro segundo) é o melhor parâmetro para quantificar o
componente obstrutivo.
(C) É de grande importância ajudar o paciente a parar de fumar, já a imunização anual é ineficaz no
tratamento.
(D) No asmático não há correlação com alergia, história familiar de asma e o raio-x quase sempre
evidencia hiperinsuflação.
(E) O tratamento exclui prevenir exacerbações agudas e reduzir o risco de infecções secundárias e ensinar a
reconhecer as complicações e emergências e onde procurar ajuda nesses casos.
QUESTÃO 30 - Quanto à hipertensão arterial, marque a alternativa CORRETA.
(A) Uma causa comum de hipertensão secundária é o uso de anticoncepcionais orais, contendo estrogênio,
pois este ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona.
(B) A cefaléia matinal na região occiptal é o sintoma mais comum da hipertensão arterial.
(C) Os efeitos da hipertensão nos rins raramente ocorrem, quando acontecem surgem na forma de lesões
arterioscleróticas das arteríolas aferentes e eferentes e dos tufos capilares glomerulares.
(D) O efeito retentor de sódio causado por grande quantidade de glicocorticóide é classificado com
hipertensão endócrina causada por feocromocitoma.
(E) As lesões oculares causadas pela hipertensão arterial (retinopatia hipertensiva) incluem espasmo focal e
estreitamento geral e progressivo das arteríolas, porém, hemorragias, exsudatos e papiledema nunca
ocorrem devido aos mecanismos fisiológicos compensatórios.
QUESTÃO 31 - Quanto ao tratamento da hipertensão arterial, marque a CORRETA.
(A) O tratamento não farmacológico é suficiente nos casos de pré-hipertensão, na maioria dos casos de
hipertensão nível I e em alguns casos de hipertensão nível II.
(B) Os antagonista do receptores AT1 de angiotensina II (losartano, olmesartano...) são superiores aos
IECA, além disso não há relatos de hipotensão ortostática.
(C) Os betabloqueadores podem induzir broncoespasmos nos portadores de DPOC e asma, pois não existe
nenhum adequado a esses pacientes, por isso são totalmente contra-indicados nesses pacientes.
(D) Os IECA são sempre proscritos em todos os hipertensos com insuficiência cardíaca devido a um
freqüente efeito colateral, a tosse seca por mais de uma semana.
(E) O uso e indicação dos diuréticos supera os IECA (inibidores da enzima conversora do
angiotensinogênio) nos pacientes hipertensos e diabéticos.
QUESTÃO 32 - Em relação à insuficiência coronariana, marque a opção CORRETA.
(A) O estreitamento coronariano e a isquemia miocárdica gradativas são causados mais comumente pela
formação de uma placa aterosclerótica sem chance de formação de vasos colaterais.
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(B) Muitas vezes, a depressão transitória do segmento ST no ECG (eletrocardiograma) reflete a isquemia
transmural mais grave, enquanto a elevação transitória do segmento ST seria causada por isquemia
subendocérdica.
(C) A isquemia de extensos segmentos do ventrículo esquerdo acarretará insuficiência ventricular esquerda
transitória e se o evento isquêmico for prolongado, provocam necrose e fibrose miocárdicas, com ou sem
manifestação de infarto agudo do miocárdio.
(D) A angina de peito estável crônica é causada por síndrome clínica episódica devida à isquemia
miocárdica transitória, e, além disso, é assintomática.
(E) O ECG, depois da clínica, é o teste mais amplamente usado para o diagnóstico de cardiopatia
isquêmica seguido da prova de esforço.
QUESTÃO 33 - Marque a alternativa CORRETA.
(A) A pseudômonas aeroginosa raramente é encontrada como agente etiológico em pacientes com
pneumonia hospitalar grave com fatores de risco associados.
(B) Os IECA são eficazes nos hipotensos, sobretudo com renina alta.
(C) O artemeter, o artesunato e a associação atovaquona-proguanil são antimaláricos indicados e utilizados
no tratamento da malária por P. falciparum resistente.
(D) O IgM anti-HBc surge na fase inicial da infecção do vírus da hepatite B e é um marcador de elevada
infecciosidade e replicação viral, e se encontra positivo somente nos pacientes HBsAg positivos (antígeno
de replicação).
(E) As tetraciclinas são primeira escolha de antimicrobianos para infecções por espiroquetas.
QUESTÃO 34 – Em relação às DST, marque a alternativa CORRETA.
(A) A donovanose (granuloma inguinal) é sinônimo de linfogranuloma venéreo.
(B) Muitos pacientes soropositivos ou com AIDS confessam ter mantido relações sexuais sem proteção
após o diagnóstico. Neste caso não é papel do médico orientar o paciente, e sim do psicólogo.
(C) Cerca de dois terços dos pacientes com infecção gonocócica disseminada são homens. Tipicamente
apresentam sinais de gonococemia ou uma artrite purulenta.
(D) A ceftriaxona (50 mg/kg) é a escolha correta para o tratamento profilático de bebê nascido de uma
mãe com gonorréia.
(E) O mais importante no tratamento da infecção contra o HIV é o tratamento anti-retroviral, outras
questões como afetividade, família, psicologia e sociologia da doença são irrelevantes.
QUESTÃO 35 – Sobre as pneumonias é CORRETO afirmar que
(A) na pneumonia pneumocócica a cura ocorre com bastante rapidez (em 12 a 36 horas após o início do
tratamento) quando se administra o antibiótico apropriado (penicilina).
(B) na pneumonia por estafilococos costuma surgir dor pleural, cianose e prostração, desproporcional aos
achados físicos, logo após doença gripal prévia.
(C) a broncoscopia é rotina em paciente com mais de 55 anos, fumante, com acometimento multilobar
persistente à radiografia de tórax ou suspeito de Micoplasma.
(D) no portador de anemia falciforme o agente etiológico mais frequente é a P. aeruginosa.
(E) nos alcoolistas os agentes etiológicos mais encontrados são S. pneumoniae, K.pneumoniae, S. aureus.
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QUESTÃO 36 – Em relação ao tratamento farmacológico da hipertensão, marque a opção
CORRETA.
(A) O tratamento deve ser iniciado imediatamente em todo paciente com níveis pressóricos
persistentemente acima de 145/85 mmHg e nos com hipertensão leve e assintomática sem fatores de risco
ou evidências de repercussão em órgão-alvo.
(B) Os tiazídicos reduzem o risco cardiovascular, cerebrovascular são baratos, bem tolerados e podem ser
usados em pacientes portadores de diabetes, gota e insuficiência renal sem restrições.
(C) O alfa metildopa é um hipotensor potente por ativação do receptor alfa-2 adrenérgico central e causa
potente vasodilatação, por isso não é escolha para a gravidez.
(D) Nos pacientes portadores de hipertrofia do ventrículo esquerdo (HVE), os bloqueadores dos canais de
cálcio são a droga de escolha.
(E) No tratamento da hipertensão arterial o ácido acetilsalicílico (AAS) é uma droga auxiliar no tratamento
da hipertensão com a finalidade de diminuir os riscos de novas obstruções coronarianas e de acidente
vascular cerebral isquêmico e morte cardiovascular com isquemia cerebral.
QUESTÃO 37 – Dentre as opções abaixo, marque a CORRETA.
(A) A presença de dispneia de esforço grave. Não fala, frequência respiratória acima de 30, torpor, cianose
tiragens podem diminuir ou são intensas, bradicardia relativa e VEF1 é de < 30-50% do previsto são sinais
que classificam a gravidade da crise aguda de asma em crise moderada.
(B) A primeira escolha de antimicrobiano na pneumonia por H. influenzae é a doxiciclina.
(C) O portador de AIDS deve ser estimulado a manter contato com animais, sobretudo o gato, para
compensar o sentimento de perda, medo rejeição e tristeza, até sua adequada adaptação psicológica à
doença.
(D) O paciente diabético apresenta alto risco de doença coronária silenciosa, isso é, sem dor, e por isso, na
prática, deve ser considerado com o mesmo grau de risco de um paciente que já teve um infarto ou
coronariopatia confirmada.
(E) Nos pacientes tabagistas, os agentes etiológicos mais raros da pneumonia são: S. pneumoniae, H.
influenzae, M. catarrhalis e Legionella.
QUESTÃO 38 – Qual dos grupos abaixo deve realizar o teste para HIV como rotina?
(A) Mulheres em idade fértil.
(B) Paciente suspeito de tuberculose.
(C) Paciente com tuberculose curada há mais de dois anos.
(D) Paciente tratado de gonorréia curada há dois meses.
(E) Todos os visitantes de pacientes com AIDS nos hospitais.
QUESTÃO 39 – Em relação à epilepsia, marque a opção CORRETA.
(A) As crises parciais ou focais simples são mais comuns entre 5 e 12 anos de idade, predominam em
meninas e são caracterizadas por períodos súbitos de suspensão da consciência por 5 a 10 segundos com
interrupção súbita da fala e da atividade, com faces inexpressivas, olhos bem abertos com olhar vago e
fixo, distante e tremulação das pálpebras.
(B) A convulsão mais frequente nas crianças é a convulsão febril que costuma durar menos de 15 minutos,
em crianças de 9 meses a 5 anos de idade, sem antecedentes de problemas neurológicos. É determinada
pela elevação corpórea, em geral além de 38,5º C.
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(C) As convulsões diminuem em 35% nas grávidas com epilepsia que é explicado pelo aumento fisiológico
da volemia.
(D) Todos os anticonvulsivantes usados durante a gravidez são inócuos ao recém-nascido.
(E) Nos portadores de epilepsia temporal, mais de 90% têm bom prognóstico, em geral, dentro de menos de
2 anos as crises desaparecem com EEG normal.
QUESTÃO 40 - Marque a alternativa CORRETA.
(A) De modo geral, as crises parciais de hipertensão complexas são fáceis de controlar, e esses pacientes
precisam de um único anticonvulsivante para o controle das crises.
(B) Na DPOC a dispnéia e o comprometimento da capacidade de trabalho físico são características atípicas
da obstrução moderada ou grave das vias respiratórias.
(C) A hipertensão arterial sem nenhuma causa definida é denominada hipertensão primária, essencial ou
idiopática.
(D) Vesículas ou pústulas ou um conglomerado de úlceras dolorosas que tenham sido precedidas por lesões
vesicopustulares são típicas lesões da sífilis.
(E) Uma das complicações da malária é a insuficiência renal aguda do tipo hipocatabólica, sendo a diálise
peritoneal a primeira escolha para esta complicação.

Legislação Especial
QUESTÃO 41 - A respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, analise as alternativas abaixo.
I - Toda pessoa tem direito à vida, sendo amplamente admitido o aborto no caso de gravidez indesejada.
II - Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada Estado.
III - Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.
IV - Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.
V - Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade.
Estão CORRETAS
(A) apenas I e II.
(B) apenas III e IV.
(C) apenas IV e V.
(D) apenas II, IV e V.
(E) todas as alternativas.
QUESTÃO 42 - Acerca do tratamento que a Constituição Federal dá aos direitos humanos, julgue os itens
que se seguem.
I – A Constituição Federal permite ao ordenamento jurídico pátrio recepcionar normas estrangeiras, como
o Pacto de São José da Costa Rica.
II – O art. 5º da Constituição Federal exaure o tratamento da matéria no acervo jurídico brasileiro,
consagrando garantias basilares do Estado democrático de direito.
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III – Embora o art. 5º da Constituição Federal disponha de forma minuciosa sobre os direitos e garantias
fundamentais, ele não é exaustivo e não exclui outros direitos.
Estão CORRETAS
(A) apenas I e II.
(B) apenas I e III.
(C) apenas II e III.
(D) todas as alternativas.
(E) nenhuma das alternativas.
QUESTÃO 43 – A respeito do que dispõe a Constituição do Estado do Amapá, julgue os itens abaixo.
I - Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local.
II - Mediante requerimento de um terço de seus membros, a Câmara Municipal poderá criar Comissão
Parlamentar de Inquérito para apurar fato determinado, por prazo definido, com poderes de investigação
próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos na Lei Orgânica respectiva, sendo suas
conclusões encaminhadas ou não ao Ministério Público, para que este promova a responsabilidade civil ou
criminal dos infratores.
III - As contas da Mesa Diretora das Câmaras Municipais serão julgadas pelo Tribunal de Contas do
Estado.
IV - No caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito ou vacância dos respectivos cargos, serão
chamados a ocupar o cargo, sucessivamente, o Presidente da Câmara Municipal e o juiz de direito mais
antigo da comarca.
V - Os Municípios não poderão instituir regime próprio de previdência para seus servidores.
Estão CORRETAS
(A) apenas I e II.
(B) apenas III e IV.
(C) apenas II, III, IV e V.
(D) apenas IV e V.
(E) todas as alternativas.
QUESTÃO 44 – De acordo com o que dispõe a Lei nº. 066/93 do Estado do Amapá, que trata do
regime jurídico dos servidores públicos do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais,
assinale a opção CORRETA.
(A) Um dos requisitos estabelecidos para ingresso no serviço público do Estado é a idade mínima de 16
(dezesseis) anos.
(B) Progressão é a passagem do servidor estável de uma classe para a imediatamente superior àquela que
ocupa na respectiva carreira, obedecidos aos critérios de avaliação de desempenho, qualificação
profissional e cumprimento de adequado interstício.
(C) Ascensão é o avanço anual do servidor de uma referência para a seguinte, na mesma classe, na escala
de vencimentos estabelecida em Lei específica, desde que, no período aquisitivo, não tenha ausência
injustificada ao serviço ou sofrido pena disciplinar.
(D) Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá, por exemplo,
de inabilidade em estágio probatório relativo a outro cargo.
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(E) É dispensável para a ascensão, a aprovação em processo seletivo.
QUESTÃO 45 – Nos termos da Lei nº. 9.455/97, no crime de tortura, a condenação acarretará a
perda do cargo, função ou emprego público
(A) qualquer que seja a pena privativa de liberdade.
(B) somente quando a pena privativa de liberdade for superior a 1 (um) ano.
(C) somente quando a pena privativa de liberdade for superior a 2 (dois) anos.
(D) somente quando a pena privativa de liberdade for superior a 4 (quatro) anos.
(E) em nenhuma hipótese, por não ser crime contra a administração pública.
QUESTÃO 46 – Com base na Lei nº. 11.340/06 (Lei contra a violência doméstica e familiar contra a
mulher) analise as alternativas abaixo.
I - A lei compreende o dano patrimonial à mulher.
II - A lei compreende o dano moral à mulher.
III - A coabitação entre os sujeitos ativo e passivo é condição para aplicação da lei.
IV - A lei coíbe a violência psicológica contra a mulher.
V - O parentesco entre os sujeitos ativo e passivo não é condição para a aplicação da lei.
Estão CORRETAS
(A) apenas I e II.
(B) apenas III e IV.
(C) apenas III, IV e V.
(D) apenas I, II e III.
(E) todas as alternativas.
QUESTÃO 47 – Analise os itens abaixo, sobre a Lei nº. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).
I – As armas de fogo utilizadas em entidades desportivas legalmente constituídas devem obedecer às
condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, respondendo o possuidor ou o
autorizado a portar a arma pela sua guarda na forma do regulamento desta Lei.
II – A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o território nacional, é de
competência da Polícia Militar e somente será concedida após autorização do SINARM.
III – O certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu
proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou
dependência desses, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal
pelo estabelecimento ou empresa.
Estão CORRETAS
(A) apenas I e II.
(B) apenas I e III.
(C) apenas II e III.
(D) todas as alternativas.
(E) nenhuma das alternativas.
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QUESTÃO 48 – Considerando o que determina a Lei nº. 1.401/09, que regula, no Estado do Amapá, as
saídas temporárias previstas na Lei de Execução Penal analise os itens seguintes.
I - Para a concessão da saída temporária prevista na Lei de Execução Penal, o reeducando deverá, dentre
outras condições, indicar o endereço onde ficará hospedado, o nome de uma das pessoas do núcleo familiar
a quem se destina a visita e o grau de parentesco, quando for o caso.
II - O preenchimento de todos os requisitos exigidos para a permissão da saída temporária deverá ser
apurado na data da respectiva saída.
III - A saída temporária poderá ser gozada, preenchido todos os requisitos legais, no dia das crianças.
IV - Os reeducandos, durante a saída temporária, deverão, dentre outras condições, dirigir-se diretamente à
cidade de destino e nela permanecer até o retorno.
V - A saída temporária jamais poderá ser gozada nas datas de aniversários de pessoas com quem tenha
parentesco.
Estão CORRETAS
(A) apenas I e II.
(B) apenas I e III.
(C) apenas IV e V.
(D) apenas II, IV e V.
(E) todas as alternativas.
QUESTÃO 49 – A Lei nº. 10.741/03 dispõe sobre o Estatuto do Idoso. Com base neste, julgue as
alternativas.
I - O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando-se-lhe, por lei
ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e
seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.
II - Ao idoso é garantido prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda.
III - Aos maiores de 60 (sessenta) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos
urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos
serviços regulares.
IV - Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil, sendo esta obrigação solidária, podendo o
idoso optar entre os prestadores.
V - Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover sua subsistência,
nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos
termos da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS.
Estão CORRETAS
(A) apenas I e II.
(B) apenas II e III.
(C) apenas IV e V.
(D) apenas II, IV e V.
(E) todas as alternativas.
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QUESTÃO 50 - Sobre o que dispõe a Lei nº. 7.210/84 (Lei de Execução Penal) assinale a alternativa
CORRETA.
(A) O condenado que cumpre a pena em regime fechado, semi-aberto ou aberto poderá remir, pelo
trabalho, parte do tempo de execução da pena.
(B) Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semi-aberto e os presos provisórios poderão
obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, somente no caso de falecimento ou doença
grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão.
(C) É admitido o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar,
por exemplo, de condenado maior de 60 (sessenta) anos de idade.
(D) A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para
qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado, por exemplo, praticar fato definido como crime
doloso ou falta grave.
(E) O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se somente aos inimputáveis referidos no
artigo 26, caput, do Código Penal.

Noções de Informática
QUESTÃO 51 – Assinale a opção que apresenta, respectivamente, um periférico de entrada e um de
saída.
(A) Mouse e teclado.
(B) Scanner e monitor.
(C) Impressora e monitor.
(D) Impressora e scanner.
(E) Caixa de som e teclado.
QUESTÃO 52 – Avalie as sentenças abaixo.
I – Nos dias atuais, para acessar a internet através de um computador, é necessário apenas a placa de rede.
II – A memória RAM é mais lenta que a memória Cache.
III – Os dados que são gravados na memória RAM ficam gravados permanentemente.
IV – Um pen drive é um periférico de entrada e de saída.
Está(ão) CORRETA(S).
(A) apenas I e III.
(B) apenas II e IV.
(C) apenas I e IV.
(D) apenas I.
(E) apenas III.
QUESTÃO 53 – Suponha a seguinte situação: Um contador decide usar uma planilha do Microsoft Excel
2007 para fazer alguns cálculos. Primeiramente, ele digita determinados valores na primeira coluna da
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primeira planilha e decide fazer a soma dos 10 primeiros, onde os números estão sendo inseridos a partir da
célula A1 até a A10, sendo o resultado expresso na célula A11. Sobre este texto, assinale a opção
CORRETA.
(A) O somatório apresentado na célula A11 é dado pela expressão =SOMA(A1-A10).
(B) O somatório apresentado na célula A11 é dado pela expressão =SOMA(A1;A10).
(C) Para obter o somatório na célula A11 o contador pode fazê-lo através do atalho CRTL+F3 para inserir a
função soma.
(D) Clicando sobre a célula A11 com o mouse e em seguida digitando o atalho SHIFT+F4 o contador
obterá o resultado da soma imediatamente.
(E) Ao selecionar as células desejadas, digitando o atalho ALT+ o resultado da soma das respectivas
células será mostrado na célula seguinte.
QUESTÃO 54 – Ao utilizar o MS Word 2007, um usuário decide trabalhar usando apenas atalhos após
digitar um texto. Baseado nisso, analise os seguintes atalhos.
I – CRTL + B.
II – F7.
III – F12.
Os comandos acima realizam, respectivamente, as ações de
(A) salvar como, fechar documento, verificar ortografia e gramática.
(B) salvar, aumentar fonte, salvar como.
(C) salvar como, fechar documento e salvar.
(D) salvar, verificar ortografia e gramática, salvar como.
(E) salvar, aumentar fonte, salvar como.
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QUESTÃO 55 – Observe a figura abaixo.

Com base na figura acima, que apresenta uma janela do Internet Explorer 7, marque a alternativa
CORRETA.

(A) O ícone

abre a página configurada como página inicial.

(B) O ícone

serve para alterar a página que está sendo visualizada.

(C) O ícone

serve para atualizar a página.

(D) O ícone

amplia a página atual.

(E) O ícone

serve para enviar mensagens instantâneas.
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Raciocínio Lógico
QUESTÃO 56 – Entre nove bolas de tênis, oito possuem o mesmo peso e uma mais pesada que as outras.
Dispondo de uma balança de dois pratos, qual o número mínimo de pesagens necessárias para
identificar a bola mais pesada?
(A) 2.
(B) 3.
(C) 4.
(D) 8.
(E) 9.
QUESTÃO 57 – Admitindo que a afirmação "Todo inseto venenoso é Amarelo" é verdadeira, podese concluir que
(A) todo inseto amarelo é venenoso.
(B) existem insetos venosos que não são amarelos.
(C) todo inseto que não é Amarelo não é venenoso.
(D) todos os insetos não venenosos não são amarelos.
(E) existem insetos que não são amarelos e são venenosos.
QUESTÃO 58 – Numa cela com 20 presos, sabe-se que alguns só falam a verdade e alguns só mentem.
Dois presos, João e Pedro são interrogados. Quando foi perguntado à João se Pedro era um mentiroso, ele
respondeu que não. Com base nessa resposta, pode-se concluir que
(A) Pedro é mentiroso.
(B) ambos só falam a verdade.
(C) Pedro só fala a verdade e João só mentem.
(D) João só fala a verdade e Pedro só mentem.
(E) ou os dois falam somente a verdade, ou os dois só mentem.
QUESTÃO 59 – Sabendo que todas as 150 pessoas de um auditório possuem mais de 20 e menos de
60 anos de idade, pode-se afirmar que
(A) pelo menos uma pessoa possui 30 anos de idade.
(B) exatamente três pessoas possuem a mesma idade.
(C) exatamente duas pessoas possuem a mesma idade.
(D) pelo menos duas pessoas possuem a mesma idade.
(E) pelo menos duas pessoas possuem 30 anos de idade.
QUESTÃO 60 - Em uma caixa existem 100 canetas pretas, 50 azuis e 20 vermelhas. Quantas canetas
devem ser retiradas da caixa, sem olhar, para se ter a certeza de ter pego pelo menos três canetas da
mesma cor?
(A) 107.
(B) 27.
(C) 22.
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(D) 21.
(E) 7.
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