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• Assine, A TINTA, no espaço indicado.
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seguida, o prédio. A partir do momento em
que sair da sala e até a saída do prédio,
continuam válidas as proibições ao uso de
aparelhos eletrônicos e celulares, bem como
não lhe é mais permitido o uso dos
sanitários.

Sua resposta NÃO será computada, se
houver marcação de mais de uma
alternativa.
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PROVA DE REDAÇÃO:
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QUATRO HORAS
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir e, com base nele, responda às questões 01 a 10.

Tudo se regenera: tudo toma uma nova face. O jornal é um sintoma, um
exemplo desta regeneração. A humanidade, como o vulcão, rebenta uma
nova cratera quanto mais fogo lhe ferve no centro. A literatura tinha
acaso nos moldes conhecidos em que preenchesse o fim do pensamento
humano? Não; nenhum era vasto como o jornal, nenhum liberal, nenhum
democrático, como ele. Foi a nova cratera do vulcão.
Tratemos do jornal, esta alavanca que Arquimedes pedia para abalar o
mundo, e que o espírito humano, este Arquimedes de todos os séculos,
encontrou.
O jornal matará o livro? O livro absorverá o jornal?
A humanidade desde os primeiros tempos tem caminhado em busca
de um meio de propagar e perpetuar a idéia. Uma pedra convenientemente
levantada era símbolo representativo de um pensamento. A geração que nascia
vinha ali contemplar a idéia da geração aniquilada. [...]
Era preciso um gigante para fazer morrer outro gigante. Que novo parto
do engenho humano veio nulificar uma arte que reinara por séculos?
Evidentemente era mister uma revolução para apear a realeza de um sistema;
mas essa revolução devia ser a expressão de um outro sistema de incontestável
legitimidade. Era chegada a imprensa, era chegado o livro.
.........................................................................................................................
A humanidade perdia a arquitetura, mas ganhava a imprensa; perdia
o edifício, mas ganhava o livro. O livro era um progresso; preenchia as
condições do pensamento humano? Decerto; mas faltava ainda alguma coisa;
não era ainda a tribuna comum, aberta à família universal, aparecendo sempre
com o sol e sendo como ele o centro de um sistema planetário. A forma que
correspondia a estas necessidades, a mesa popular para a distribuição do pão
eucarístico da publicidade, é propriedade do espírito moderno: é o jornal.
O jornal é a verdadeira forma da república do pensamento. É a locomotiva
intelectual em viagem para mundos desconhecidos, é a literatura comum,
universal, altamente democrática, reproduzida todos os dias, levando em si
a frescura das idéias e o fogo das convicções.
O jornal apareceu, trazendo em si o gérmen de uma revolução. Essa
revolução não é só literária, é também social, é econômica, porque é um
movimento da humanidade abalando todas as suas eminências, a reação do
espírito humano sobre as fórmulas existentes do mundo literário, do mundo
econômico e do mundo social.
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Quem poderá marcar todas as consequências desta revolução?
.............................................................................................................................
A lei eterna, a faculdade radical do espírito humano, é o movimento.
Quanto maior for esse movimento mais ele preenche o seu fim, mais se
aproxima desses pólos dourados que ele busca há séculos. O livro é um
sintoma de movimento? Decerto. Mas estará esse movimento no grau do
movimento da imprensa-jornal? Repugno afirmá-lo.
O jornal é reprodução diária do espírito do povo, o espelho comum de
todos os fatos e de todos os talentos, onde se reflete, não a idéia de um
homem, mas a idéia popular, esta fração da idéia humana.
O livro não está decerto nestas condições; — há aí alguma coisa de
limitado e de estreito, se o colocarmos em face do jornal. Depois, o espírito
humano tem necessidade de discussão, porque a discussão é movimento.
Ora, o livro não se presta a essa necessidade, como o jornal. A discussão
pela imprensa-jornal anima-se e toma fogo pela presteza e reprodução diária
desta locomoção intelectual. A discussão pelo livro esfria pela morosidade, e
esfriando decai, porque a discussão vive pelo fogo. O panfleto não vale um
artigo de fundo.
.............................................................................................................................
Não faltará quem lance o nome de utopista. O que acabo, porém, de
dizer me parece racional. Mas não confundam a minha idéia. Admitido o
aniquilamento do livro pelo jornal, esse aniquilamento não pode ser total.
Seria loucura admiti-lo.
.............................................................................................................................
Quem enxergasse na minha idéia uma idolatria pelo jornal teria concebido
uma convicção parva. Se argumento assim, se procuro demonstrar a
possibilidade do aniquilamento do livro diante do jornal, é porque o jornal é
uma expressão, é um sintoma de democracia; e a democracia é o povo, é a
humanidade. Desaparecendo as fronteiras sociais, a humanidade realiza o
derradeiro passo, para entrar o pórtico da felicidade, essa terra de promissão.
ASSIS, Machado de. Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, V.III, 1994. Publicado
originalmente no Correio Mercantil, Rio de Janeiro, 10 e 12/01/1859. [Fragmento]
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QUESTÃO 01
São ideias defendidas pelo autor desse texto, EXCETO:
A) A imprensa insurgiu contra o sistema e abateu a valorização da arte.
B) O livro é expressão de progresso que ainda satisfaz a humanidade.
C) O jornal é a literatura do cotidiano, corriqueira, popular e disponível.
D) Desde seus primórdios, a humanidade anseia difundir suas ideias.

QUESTÃO 02
Em relação ao jornal e ao livro, é CORRETO afirmar que
A) o jornal é a nova face da humanidade que abala os sistemas democráticos.
B) o livro preenche e contempla as condições do legítimo pensamento da
humanidade.
C) o jornal destaca-se por ser uma tribuna comum, acessível aos homens,
universal.
D) o livro é o espírito popular moderno em constante busca daquilo que é
desconhecido.

QUESTÃO 03
São recursos utilizados no texto, EXCETO:
A) Emprego de metáforas e de afirmativas categóricas.
B) Elaboração de perguntas, seguidas ou não de resposta.
C) Exposição de opinião e mudança de pessoa do discurso.
D) Uso de exemplos ilustrativos e de citações filosóficas.
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QUESTÃO 04
Assinale V, diante das assertivas verdadeiras, e F, diante das falsas.
( ) O termo “este Arquimedes de todos os séculos” refere-se a “espírito
humano”.
( ) A pedra “convenientemente levantada”, “símbolo representativo de um
pensamento” refere-se à arquitetura.
( ) O jornal é comparado ao pão que alimenta o espírito humano em “a
forma que correspondia a estas necessidades, a mesa popular para a
distribuição do pão” [...]
A sequência CORRETA é
A) V, F, V.
B) V, V, F.
C) F, V, V.
D) F, F, V.

QUESTÃO 05
A ideia de plena regeneração, defendida pelo autor, está relativizada em:
A) A geração que nascia vinha ali contemplar a idéia da geração aniquilada. [...]
B) Era preciso um gigante para fazer morrer outro gigante.
C) Evidentemente era mister uma revolução para apear a realeza de um sistema
[...]
D) Admitido o aniquilamento do livro pelo jornal, esse aniquilamento não pode ser
total.
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QUESTÃO 06
Leia este trecho.
Essa revolução não é só literária, é também social, é econômica, porque é
um movimento da humanidade abalando todas as suas eminências, a reação
do espírito humano sobre as fórmulas existentes do mundo literário, do mundo
econômico e do mundo social.
Os termos destacados funcionam, respectivamente, como elementos
A) de adição, de adição e de explicação.
B) de contraste, de adição e de justificativa.
C) de adição, de contraste e de esclarecimento.
D) de negação, de esclarecimento e de causa.

QUESTÃO 07
Em face ao jornal, são características do livro, EXCETO:
A) Restrito.
B) Precário.
C) Imprestável.
D) Demorado.
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QUESTÃO 08
De acordo com o texto, jornal é comparado a
I.

cratera.

II.

alavanca.

III. arte.
IV. gigante.
V.

locomotiva.

Estão CORRETAS
A) II, IV, apenas.
B) I, III, e V, apenas.
C) III, IV e V, apenas.
D) I, II, IV e V, apenas.

QUESTÃO 09
Os termos destacados nos trechos a seguir podem ser substituídos pelas palavras
ou expressões entre parênteses, sem alteração de sentido no texto, EXCETO em:
A) Que novo parto do engenho humano veio nulificar uma arte que reinara
por séculos? (invalidar)
B) O livro era um progresso; preenchia as condições do pensamento
humano? Decerto [...] (Com certeza)
C) A lei eterna, a faculdade radical do espírito humano, é o movimento.
(racional)
D) Mas estará esse movimento no grau do movimento da imprensa-jornal?
Repugno afirmá-lo. (Abomino)
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QUESTÃO 10
Leia este trecho.
A geração que nascia vinha ali contemplar a idéia da geração aniquilada. [...]
Assinale a alternativa em que o termo que exerce a mesma função sintática do
termo destacado nesse fragmento.
A) A literatura tinha acaso nos moldes conhecidos em que preenchesse o
fim do pensamento humano?
B) A forma que correspondia a estas necessidades, a mesa popular para a
distribuição do pão eucarístico da publicidade, é propriedade do espírito
moderno: é o jornal.
C) Quanto maior for esse movimento mais ele preenche o seu fim, mais se
aproxima desses pólos dourados que ele busca há séculos.
D) O que acabo, porém, de dizer me parece racional.
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PROVA DE INFORMÁTICA E DE LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11
As aplicações de planilha eletrônica, como o Excel ou Calc, permitem que seja feito
o cálculo da média dos elementos de uma certa coluna.
Considere as seguintes afirmações acerca desse tipo de ferramenta.
I.

Essas ferramentas permitem somente a manipulação de números inteiros.

II.

Essas ferramentas não são capazes de manipular dados na forma de moeda.

III. Essas ferramentas permitem que os elementos sejam colocados na forma de
percentagens.
IV. A aplicação dispõe da fórmula da média para obtenção do resultado
necessário.
Está(ão) CORRETA(S) as assertiva(s):
A) II, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I, III e IV, apenas.
D) III e IV, apenas.

QUESTÃO 12
O procedimento adequado necessário para se salvar um documento como uma
página da “Web” é
A) salvar normalmente o documento com os gráficos e elos (links) apropriados.
B) salvar o documento como tipo html.
C) salvar o documento como tipo txt.
D) usar o navegador (browser) e salvar o documento como tipo URL.
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QUESTÃO 13
Os plug-ins são programas que estendem os programas navegadores (browsers)
em termos de funcionalidade. Algumas páginas da “Web” precisam de plug-ins para
mostrar vídeos.
Se você tentar abrir uma página em um navegador que não tem disponível o plug-in
correspondente, então o navegador
A) mostra um espaço na página onde seria exibido o vídeo.
B) não deixa a página carregar.
C) tenta utilizar outros plug-ins.
D) ignora este elemento da página.

QUESTÃO 14
A extensão usualmente gerada pelo MS-Word para seus arquivos é
A) txt.
B) wrd.
C) htm.
D) doc ou docx.

QUESTÃO 15
Para movimentar o cursor de uma célula para outra numa planilha, deve-se usar
A) Shift.
B) Ctrl+Shift.
C) Tab.
D) Ctrl+Enter.
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INSTRUÇÃO: As questões de 16 a 20 devem ser respondidas com base na
Lei nº. 8.112, de 11/12/1990 e suas alterações.
QUESTÃO 16
É CORRETO afirmar que o prazo para o servidor empossado em cargo público
entrar em exercício, contados da data da posse, é de
A) 15 dias.
B) 20 dias.
C) 30 dias.
D) 60 dias.
QUESTÃO 17
O servidor poderá ausentar-se do serviço, sem qualquer prejuízo, na seguinte
situação
A) por 8 (oito) dias consecutivos em razão de casamento.
B) por 1 (um) dia, para doação de sangue.
C) por 1 (um) dia para tirar passaporte.
D) por 2 (dois) dias, para se alistar como eleitor.
QUESTÃO 18
Douglas é um servidor público que tomou posse e entrou em exercício em
25/01/2008 e vem desempenhando, com destaque, suas atribuições. Estando esse
servidor cursando uma Especialização, que irá melhor qualificá-lo para o exercício
do seu cargo, solicitou uma licença para capacitação, por um período de 3 (três)
meses.
Diante desse histórico, é CORRETO que a licença
A) só poderá ser concedida por 2 meses.
B) só poderá ser concedida por 1 mês.
C) só poderá ser concedida por 1 mês, podendo ser prorrogada por igual período.
D) não poderá ser concedida.
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QUESTÃO 19
Sendo constatada acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, o
prazo dado para que o servidor faça sua opção por um ou por outro cargo é de
A) 30 dias, improrrogáveis.
B) 10 dias, improrrogáveis.
C) 15 dias, improrrogáveis.
D) 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias.

QUESTÃO 20
São requisitos básicos para a investidura em cargo público, EXCETO:
A) Aptidão física e mental.
B) Quitação das obrigações militares.
C) O gozo dos direitos políticos.
D) Quitação das obrigações fiscais.
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PROVA ESPECÍFICA
MÉDICO / CLÍNICA MÉDICA / MEDICINA DO TRABALHO

QUESTÃO 21
Com relação à hipertensão arterial, é INCORRETO afirmar que
A) a alteração hemodinâmica principal que se desenvolve em pacientes antes dos
50 anos com hipertensão arterial sistêmica é a vasoconstrição das arteríolas de
resistência.
B) hipertensão arterial pseudorresistente é causada por agravamento da
hipertensão do jaleco branco.
C) terapia de reposição hormonal, tanto com estrógeno oral, quanto com
estrógeno transdérmico, parece causar pequeno aumento na pressão arterial
sistêmica.
D) metade dos pacientes encaminhados a especialistas por causa de hipertensão
resistente têm pseudorresistência.

QUESTÃO 22
Com relação ao diabete melito, é INCORRETO afirmar que
A) pacientes classificados como portadores de intolerância à glicose têm risco
aumentado de desenvolver diabete melito.
B) pacientes classificados como portadores de intolerância à glicose devem ser
tratados com dieta, exercício e hipoglicemiante oral.
C) pacientes com glicemia de jejum entre 100 e 125 mg/dL são classificados como
portadores de intolerância à glicose.
D) a utilidade clínica e relação custo benefício de fazer triagem para diabete melito
nunca foram demonstradas.
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QUESTÃO 23
Com relação à doença ácido-péptica, é INCORRETO afirmar que
A) úlceras de estresse e aquelas relacionadas com o uso de antiinflamatórios não
esteroides são dependentes da colonização por Helicobacter pylori.
B) a gastrite crônica ativa desaparece lentamente apenas dentro de 6 a 24 meses
após a erradicação do Helicobacter pylori.
C) a maioria das pessoas colonizadas com Helicobacter pylori não tem queixas
específicas e nem desenvolvem doença ulcerosa.
D) úlceras associadas com Helicobacter pylori frequentemente se curam
espontaneamente, mas frequentemente recorrem.
QUESTÃO 24
Sobre hipotiroidismo, NÃO é correto afirmar que
A) pacientes com hipotiroidismo pós-cirúrgico ou pós-ablação em geral requerem
uma dose diária de tiroxina mais alta do que pacientes com tireoidite autoimune.
B) pacientes em uso concomitante de sulfato ferroso e tiroxina necessitam de um
intervalo de pelo menos 4 horas entre a administração de cada medicamento.
C) proteína de soja aumenta a absorção tiroxina.
D) um dos efeitos adversos da terapia de reposição com tiroxina, embora
infrequente, é a perda transitória de cabelo.
QUESTÃO 25
Com relação à asma brônquica, é INCORRETO afirmar que
A) asma ocupacional se caracteriza pela reversão dos sintomas asmáticos,
quando o paciente é removido da exposição ambiental.
B) um dos efeitos adversos comuns dos corticoides por inalação, em doses
recomendadas, é candidíase oral e rouquidão.
C) para pacientes que não podem interromper o uso de corticóide porque, a
despeito da adição de outros tratamentos, apresentam broncoespasmo
recorrente, a administração em dias alternados é preferível ao tratamento diário.
D) rouquidão ou impossibilidade de conciliar o sono à noite pode ser o único
sintoma de asma brônquica.
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QUESTÃO 26
Sobre antibioticoterapia, NÃO é correto afirmar que
A) fluoroquinolonas e sulfametoxazol + trimetoprima exibem eficácia ótima no
tratamento, por apenas três dias, da infecção do trato urinário.
B) claritromicina e azitromicina são agentes de amplo espectro com atividade
contra patógenos respiratórios e são recomendados para o tratamento
ambulatorial de pneumonia comunitária.
C) quinolonas são excretadas no leite materno, mas não constituem risco para o
lactente.
D) a combinação de uma droga bacteriostática com uma droga bactericida pode
induzir antagonismo.

QUESTÃO 27
Em relação à infecção do trato urinário, NÃO é correto afirmar que
A) pacientes com bacteriúria assintomática frequentemente têm micro-organismos
que são menos virulentos do que aqueles que causam infecção sintomática.
B) a presença de nitrito no exame de urina rotina é forte indicação de
Pseudomonas aeroginosa.
C) bacteriúria assintomática em grávidas e portadores de diabete melito tipo II é
um forte indício de infecções sintomáticas subsequentes.
D) por volta de um terço dos pacientes com pielonefrite desenvolve bacteremia.

QUESTÃO 28
São sinais de alerta da dengue, EXCETO:
A) Febre acima de 39,5ºC.
B) Dor abdominal intensa e contínua.
C) Hepatomegalia dolorosa.
D) Vômitos persistentes.
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QUESTÃO 29
Com relação à dengue, é INCORRETO afirmar que
A) o prurido na dengue pode ser extremamente incômodo, mas é autolimitado,
durando em torno de 36 a 48 horas.
B) pacientes com plaquetopenia (menos de 20.000/mm3) sem repercussão clínica
devem ser internados e reavaliados clínica e laboratorialmente a cada 12 horas.
C) a prova do laço é considerada positiva se houver mais de 20 petéquias na área
de um quadrado de 2,5cm de lado.
D) a “febre hemorrágica da dengue” se distingue da “dengue clássica” pela
presença de manifestações hemorrágicas secundárias a plaquetopenia
(<100.000/mm3).

QUESTÃO 30
Com relação à exposição a material biológico, é INCORRETO afirmar que
A) o risco de contaminação pelo vírus da Hepatite B (HBV) está relacionado,
principalmente, ao grau de exposição ao sangue no ambiente de trabalho e
também à presença ou não do antígeno HBeAg no paciente-fonte.
B) já foi demonstrado que, em temperatura ambiente, o HBV pode sobreviver em
superfícies por períodos não superiores a 24 horas.
C) apesar das exposições percutâneas serem um dos mais eficientes modos de
transmissão do HBV, elas são responsáveis por uma minoria dos casos
ocupacionais de hepatite B entre profissionais de saúde.
D) não há nenhum estudo que justifique a realização de expressão do local
exposto como forma de facilitar o sangramento espontâneo.
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QUESTÃO 31
Com relação ao Decreto 3.298/99, é INCORRETO afirmar que
A) é considerada pessoa portadora de deficiência mental aquela que apresenta
funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação
em qualquer idade e limitações associadas a duas ou mais áreas de
habilidades adaptativas.
B) a deficiência ou a incapacidade deve ser diagnosticada e caracterizada por
equipe multidisciplinar de saúde, para fins de concessão de benefícios e
serviços.
C) o órgão responsável pela realização do concurso terá a assistência de equipe
multiprofissional composta de três profissionais capacitados e atuantes nas
áreas das deficiências em questão, sendo um deles médico, e três profissionais
integrantes da carreira almejada pelo candidato.
D) é considerada pessoa portadora de deficiência auditiva aquela que tem perda
bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por
audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.

QUESTÃO 32
O limiar para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica é 140/90 mmHg. No
entanto, algumas condições clínicas exigem um limiar mais baixo (130/80 mmHg).
As condições abaixo exigem limiar de 130/80 mmHg, EXCETO:
A) Diabete melito.
B) Obesidade.
C) Ritmo de filtração glomerular abaixo de 60 mL/min/1,73 m2.
D) Hipertrofia do ventrículo esquerdo.
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QUESTÃO 33
Com relação à hipertensão arterial sistêmica, é INCORRETO afirmar que
A) doença renal crônica é a causa mais comum de hipertensão arterial sistêmica
secundária.
B) hipertensão arterial na gravidez é indicação recomendada de monitorização
ambulatorial da pressão arterial.
C) redução da pressão arterial por medidas não farmacológicas (modificação do
estilo de vida) é pequena e a recidiva é alta.
D) cefaleia é comum em pacientes com hipertensão arterial sistêmica leve a
moderada e se correlaciona com flutuações da pressão arterial medida em
ambulatório.

QUESTÃO 34
A respeito de cervicalgia ou lombalgia, é INCORRETO afirmar que
A) a maioria dos pacientes com cervicalgia ou lombalgia aguda tem doenças
musculares ou degenerativas as quais requerem tratamento específico.
B) dor referida na região lombar, de origem pélvica ou abdominal, não é afetada
pela posição da coluna.
C) cervicalgia ou lombalgia de natureza musculoesquelética tipicamente surge
após exercício não habitual; pode ocasionalmente ocorrer espontaneamente,
com frequência pela manhã ao despertar.
D) cervicalgia ou lombalgia de origem radicular tem distribuição no dermátomo
correspondente, mas pode ser sentida nos músculos inervados pela raiz
afetada.
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QUESTÃO 35
Sobre arritmia cardíaca, NÃO é correto afirmar que
A) a associação com palpitações e a falta de déficit neurológico, antes ou depois da
síncope, é dado importante na história de síncope causada por arritmia cardíaca.
B) síncope causada por hipersensibilidade do corpo carotídeo é curada com
implante de marca passo artificial.
C) a relação normalizada internacional de paciente portador de estenose mitral e com
fibrilação atrial, em uso de anticoagulante oral, deve ser mantida entre 1,5 e 2.
D) durante manobra de ressuscitação cardiopulmonar, os pulmões devem ser
inflados duas vezes a cada trinta compressões torácicas.
QUESTÃO 36
Sobre nefrolitíase, é INCORRETO afirmar que
A) nefrolitíase crônica raramente causa dor crônica.
B) tiazídicos são recomendados para pacientes com nefrolitíase e que têm níveis
elevados de cálcio urinário.
C) dosagem de paratormônio é opcional. No entanto, a possibilidade de estar
aumentado será maior, se os níveis de cálcio sérico ou urinário estiverem
elevados.
D) ultrassonografia abdominal é capaz de evidenciar cálculo renal e a maioria dos
cálculos ureterais.
QUESTÃO 37
Sobre depressão, é INCORRETO afirmar que
A) a maioria das pessoas que cometem suicídio procura médico dentro dos trinta
dias anteriores e fornecem pistas que não são adequadamente apreciadas
pelos médicos.
B) uma das vantagens dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina é não
afetar a função sexual.
C) a agitação psicomotora observada por outras pessoas é um dos sintomas de
um episódio depressivo.
D) uma das maiores preocupações com o tratamento com inibidores seletivos da
recaptação da serotonina é a associação ocasional com comportamento
violento.
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QUESTÃO 38
São sintomas de distimia, EXCETO:
A) Insônia ou hipersonia.
B) Baixa de energia ou fatiga.
C) Aumento do apetite.
D) Autoestima baixa.

QUESTÃO 39
São sinais maiores de sinusite, EXCETO:
A) Cefaléia.
B) Pressão ou congestão facial.
C) Anosmia.
D) Descarga nasal.

QUESTÃO 40
Com relação às conjuntivites, é INCORRETO afirmar que
A) conjuntivite bacteriana representa menos de 5% de todos os casos de
conjuntivites.
B) conjuntivite alérgica comumente se associa com rinite alérgica.
C) o período de contágio da conjuntivite viral é de uma a duas semanas, embora o
vírus pode ser recuperado do indivíduo infectado por 2 a 3 meses.
D) hemorragia conjuntival sugere conjuntivite viral.
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QUESTÃO 41
Com relação às cefaleias, é INCORRETO afirmar que
A) embora a cefaleia em salvas possa cessar durante a gravidez, os ataques
raramente se correlacionam com a menstruação.
B) em sua forma crônica, a cefaleia tensional característica ocorre no mínimo
quinze dias por mês.
C) cefaleia em salvas (cluster headache) é mais comum em mulheres e, em geral,
começa na terceira até a sexta década de vida.
D) o estado enxaquecoso (status migrainosus) geralmente está associado com o
uso prolongado de analgésicos.

QUESTÃO 42
Com relação ao tratamento preventivo da enxaqueca, é INCORRETO afirmar que
A) é recomendado, se a cefaleia limita o trabalho ou a atividade diária normal por
três ou mais dias no mês.
B) diminuição do apetite e perda de peso são efeitos colaterais comuns com a
maioria dos medicamentos profiláticos.
C) é recomendado, se os sintomas que acompanham a cefaleia são graves ou
prolongados.
D) é recomendado, se a crise anterior foi associada com complicações (infarto
cerebral, por exemplo).

QUESTÃO 43
São causas secundárias de dislipidemia, EXCETO:
A) Hipotiroidismo.
B) Inibidores da protease.
C) Uso de bloqueadores dos receptores de angiotensinogênio.
D) Antipsicóticos.
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QUESTÃO 44
Com relação a pneumonias, é INCORRETO afirmar que
A) pacientes com pneumonia, que foram hospitalizados por menos de 48 horas
antes do desenvolvimento dos sintomas respiratórios, são considerados
portadores de pneumonia comunitária.
B) embolia pulmonar deve ser considerada em pacientes que não respondem ao
tratamento empírico inicial.
C) a persistência de anormalidades na radiografia simples de tórax, após o
tratamento ou a recorrência da pneumonia em distribuição similar, deve indicar
cuidadosa avaliação de doença endobronquial subjacente como neoplasia,
corpo estranho, broncoestenose ou broncolitíase.
D) radiografia de tórax deve ser feita imediatamente após a conclusão do
tratamento para documentar a cura ou a persistência de anormalidades.
QUESTÃO 45
Em relação às doenças sexualmente transmissíveis, é INCORRETO afirmar que
A) o diagnóstico de uretrite gonocócica é estabelecido quando se detecta a
presença de leucócitos contendo diplococos gram positivos intracelulares na
secreção uretral.
B) o cancro, a lesão primária ulcerativa da sífilis, é duro e geralmente indolor.
C) o período de incubação do herpes genital é de 3 a 13 dias.
D) infecção pelo vírus do papiloma humano (HPV) em geral é assintomática, mas
alguns pacientes desenvolvem verrugas genitais visíveis.
QUESTÃO 46
Sobre hipertireoidismo, é INCORRETO afirmar que,
A) tireotoxicose transitória raramente ocorre no estabelecimento da tireoidite
autoimune (tireoidite de Hashimoto).
B) na tireoidite subaguda, a glândula é bastante aumentada, indolor e de
consistência amolecida.
C) na Doença de Graves, a glândula tireoide é estimulada por autoanticorpos que
se ligam e ativam o receptor de TSH.
D) há relato de raros casos de transformação maligna de adenoma tóxico.
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QUESTÃO 47
São características de abuso do álcool, EXCETO:
A) Tolerância.
B) Falha em cumprir as obrigações no trabalho, escola ou em casa.
C) Uso recorrente em situações de perigo, como condução de veículos.
D) Uso continuado, a despeito de problemas sociais ou interpessoais relacionados
ao álcool.

QUESTÃO 48
Com relação à ingestão de bebidas alcoólicas, é INCORRETO afirmar que
A) as mulheres atingem concentrações mais altas de álcool no sangue do que os
homens que consomem quantidades similares de etanol por quilograma de
peso corporal.
B) o delirium tremens tipicamente começa depois de dois a quatro dias de
abstinência.
C) as arritmias cardíacas mais comumente associadas ao uso crônico de álcool
incluem as extrassístoles ventriculares, que são vistas comumente no
estabelecimento da intoxicação aguda e abstinência.
D) o álcool pode suprimir a produção de megacariócitos e causar trombocitopenia.

QUESTÃO 49
Com relação à amigdalites (tonsilites), é INCORRETO afirmar que
A) o aumento da tonsila é comum na faringite viral e raro na tonsilite bacteriana.
B) exsudados são ocasionais na faringite viral e comuns na tonsilite bacteriana.
C) assimetria das tonsilas não aparece na tonsilite bacteriana, mas é comum
abscesso peritonsilar.
D) adenopatia cervical é comum na faringite viral e na tonsilite bacteriana.
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QUESTÃO 50
Com relação às otites, é INCORRETO afirmar que
A) a história natural da otite média é a perfuração aguda da membrana do
tímpano.
B) a história recente de natação faz o diagnóstico de otite média mais provável.
C) otite externa é uma infecção da pele do conduto auditivo.
D) otalgia associada à perda auditiva pode indicar doença do ouvido médio,
especialmente otite média.

CONCURSO PÚBLICO UFMG/2010

PROVA ESPECÍFICA / MÉDICO/CLÍNICA MÉDICA/MEDICINA DO TRABALHO

24

REDAÇÃO DISSERTATIVA
Leia os seguintes textos
Texto 1
JB: apenas versão na Internet
O Jornal do Brasil, um dos mais antigos do país — que teve a sua primeira edição
impressa em 1891 —, deixou de circular. [...]
Com dívidas estimadas em R$ 100 milhões e vendo a circulação despencar, Tanure
tentou encontrar um comprador para o jornal. Sem sucesso na sua empreitada,
decidiu manter o jornal só na internet. [...]
— É lamentável que o JB termine. Foi um processo de equívocos empresariais que
resultaram em decadência editorial.
Disponível em: http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2010/07/13/jb-apenas-versao-nainternet-307709.asp. Acesso em 10 jul. 2010

Texto 2
A morte do Jornal do Brasil
Foi a Piauí que, fazendo piada, primeiro localizou o "último assinante" do JB. Mas,
desde o dia 13 de julho, é oficial. Nelson Tanure - que já havia matado a Gazeta
Mercantil em junho de 2009 - anunciou que o Jornal do Brasil "deixará de circular
em papel" em 2010. "Deixar de circular" se tornou um eufemismo para sinalizar que
um jornal deixou de existir fisicamente. Morreu. Tanure também anunciou que o JB
"continua na internet", mas isso nem sempre diz muita coisa. Afinal, a Gazeta
igualmente "sobreviveria" dentro do portal InvestNews - uma hipótese levantada na
ocasião de sua morte -, mas até agora... (nada de ressuscitar).
Disponível em: http://www.digestivocultural.com/arquivo/tema.asp?codigo=5&nome=
Imprensa. Acesso em 2 ago. 2010.

CONCURSO PÚBLICO UFMG/2010

REDAÇÃO DISSERTATIVA

25

Texto 3
O catedrático, em matéria do jornalismo, na Universidade de Carolina do Norte,
Philip Meyer, em seu recente livro The Vanishing Newspaper relembra porque uma
imprensa saudável é importante para o bom funcionamento da democracia –,
explica didaticamente como os jornais ganham dinheiro, passa pelo problema dos
anunciantes, pela credibilidade, pela reportagem e até pelo papel fundamental dos
editores. Reserva um capítulo inteiro para a “salvação” do jornalismo e outro para o
que pode, efetivamente, ser feito. Em seu livro, não menospreza a internet – para
não colocar os velhos jornais como vítimas do sistema –, e é sábio, em igual
medida, ao demonstrar que a herança do velho jornalismo não vai toda para o ralo,
boa parte dela permanece.
Resenha do livro MEYER, Philip. Os jornais podem desaparecer? (Título original: The
Vanishing Newspaper) São Paulo: Contexto, 2007. [Fragmento]

Com base na leitura desses textos, redija uma dissertação, respondendo à
seguinte pergunta: Os jornais podem desaparecer? Em seu texto, justifique sua
resposta, apresentando argumentos acerca desse assunto.
Caso necessário, utilize o rascunho disponível para redação na próxima página.
A REDAÇÃO deverá ser transcrita no formulário próprio PROVA DE REDAÇÃO,
conforme as instruções em sua capa.
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