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INSTRUÇÕES
Para a realização destas provas, você recebeu este Caderno de Questões e uma Folha de 
Respostas.
1.  Caderno de Questões
•	 Verifique	se	este	Caderno	de	Questões	contém	as	seguintes	provas:
 PORTUGUÊS  —  Questões de  01 a 20
 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  —  Questões de 21 a 35
 INFORMÁTICA BÁSICA  —  Questões de 36 a 50
 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  —  Questões de 51 a 100

•	 Qualquer	 irregularidade	 constatada	 neste	 Caderno	 de	Questões	 deve	 ser	 imediatamente	
comunicada ao Fiscal de sala.

•	 Neste	 Caderno,	 você	 encontra	 apenas	 um	 tipo	 de	 questão:	 objetiva	 de	 proposição	 simples.	
Identifique	a	resposta	correta,	marcando	na	coluna	correspondente	da	Folha	de	Respostas:

      V,	se	a	proposição	é	verdadeira;
      F,	se	a	proposição	é	falsa.

 ATENÇÃO: Antes	de	fazer	a	marcação,	avalie	cuidadosamente	sua	resposta.
 LEMBRE-SE:

Ø	 A	resposta	correta	vale	1	(um),	isto	é,	você	ganha 1 (um) ponto.

Ø	 A	 resposta	 errada	 vale	 –	 0,75	 (menos	 setenta	 e	 cinco	 centésimos),	 isto	 é,	 você	
não ganha	o	ponto	da	questão	que	errou	e	ainda	perde, em cada resposta errada, 0,75 
(setenta	e	cinco	centésimos)	dos	pontos	ganhos	em	outras	questões	que	você	acertou.

Ø	 A	ausência	de	marcação	e	a	marcação	dupla	ou	inadequada	valem	0	(zero).	Você	
não ganha nem perde nada.

2.  Folha de Respostas
•	 A	Folha	de	Respostas	é	pré-identificada;	confira	os	dados	registrados	no	cabeçalho	e	assine-o	

com	caneta	esferográfica	de	tinta PRETA.	Não	ultrapasse	o	espaço	reservado	para	esse	fim.
•	 NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO SUJE, NÃO RASURE ESSA FOLHA DE RESPOSTAS.

•	 A		marcação		da		resposta		deve		ser		feita		preenchendo-se		o		espaço		correspondente		com	
caneta	esferográfica	de	tinta PRETA.	Não	ultrapasse	o	espaço	reservado	para	esse	fim.

  Exemplo de Marcação
  na folha de Respostas

01 F
02 V
03 V
04 F
05 V

•	 O tempo disponível para a realização das provas e o preenchimento da Folha de Respostas 
é	de	4	(quatro)	horas.
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PROVA DE PORTUGUÊS
QUESTÕES de 01 a 20
INSTRUÇÃO: 
Para	cada	questão,	de	01 a 20,	marque	na	coluna	correspondente	da	Folha	de	
Respostas:

  V,	se	a	proposição	é	verdadeira;
  F,	se	a	proposição	é	falsa.

A	resposta	correta	vale	1	(um	ponto);	a	resposta	errada	vale	-0,75	(menos setenta 
e	cinco	centésimos);	a	ausência	de	marcação	e	a	marcação	dupla	ou	inadequada	
valem 0 (zero).
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QUESTÕES de 01 a 10
TEXTO:
  O	 caráter	 social	 de	 uma	 língua	 já	 parece	 ter	 sido	 fartamente	 demonstrado.	

Entendida como um sistema de signos	 convencionais	 que	 faculta	 aos	 membros	
de	 uma	 comunidade	 a	 possibilidade	 de	 comunicação,	 acredita-se,	 hoje,	 que	
seu	 papel	 seja	 cada	 vez	mais	 importante	 nas	 relações	 humanas,	 razão	 pela	 qual

5	–	 seu	estudo	 já	envolve	modernos	processos	científicos	de	pesquisa,	 interligados	às	
mais	novas	ciências	e	técnicas,	como,	por	exemplo,	a	própria	cibernética.

	 	 Entre	sociedade	e	 língua,	de	fato,	não	há	uma	relação	de	mera	causalidade.	
Desde	que	nascemos,	um	mundo	de	signos	linguísticos	nos	cerca,	e	suas	inúmeras	
possibilidades	comunicativas	começam	a	tornar-se	reais	a	partir	do	momento	em	que,

10	–	 pela	 imitação	 e	 associação,	 começamos	 a	 formular	 nossas	mensagens. E toda a 
nossa	vida	em	sociedade	supõe	um	problema	de	intercâmbio	e	comunicação	que	se	
realiza	fundamentalmente	pela	língua,	o	meio	mais	comum	de	que	dispomos	para	tal.

	 	 Sons,	 gestos,	 imagens,	 diversos	 e	 imprevistos,	 cercam	 a	 vida	 do	 homem	
moderno, compondo mensagens	de	toda	ordem	(Henri	Lefebvre	diria	poeticamente

15	–	 que	 “niágaras	de	mensagens	caem	sobre	pessoas	mais	ou	menos	 interessadas	e	
contagiadas”),	transmitidas	pelos	mais	diferentes	canais, como a televisão, o cinema, 
a	imprensa,	o	rádio,	o	telefone,	o	telégrafo,	os	cartazes	de	propaganda,	os	desenhos,	
a	música	e	tantos	outros.	Em	todos,	a	língua	desempenha	um	papel	preponderante,	
seja	em	sua	 forma	oral,	 seja	através	de	seu	código	substitutivo	escrito.	E,	através

20	–	 dela,	o	contato	com	o	mundo	que	nos	cerca	é	permanentemente	atualizado.
	 	 Nas	 grandes	 civilizações,	 a	 língua	 é	 o	 suporte	 de	 uma	 dinâmica	 social	 que	

compreende	 não	 só	 as	 relações	 diárias	 entre	 os	membros	 da	 comunidade,	 como	
também	uma	atividade	 intelectual	 que	 vai	 desde	 o	 fluxo	 informativo	 dos	meios	 de	
comunicação	de	massa	até	a	vida	cultural,	científica	ou	literária.

PRETI, Dino. Sociolinguística:	os	níveis	de	Fala.	São	Paulo:	Edusp,	s.	d.,	p.	11-12.
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Questão 07
O	termo	“já”	aparece	nas	linhas	1	e	5	com	diferentes	sentidos	nos	contextos.

Questão 08
Os	termos	“hoje”	(l.	3)	e	“por	exemplo”	(l.	6)	encontram-se	separados	por	vírgula	porque	são	
adjuntos	adverbiais	deslocados	no	período.

Questão 09
No	 período	 “E	 toda	 a	 nossa	 vida	 em	 sociedade	 supõe	 um	 problema	 de	 intercâmbio	 e	
comunicação	que	se	realiza	 fundamentalmente	pela	 língua,	o	meio	mais	comum	de	que	
dispomos	para	tal.”	(l.	10-12),	as	formas	verbais	em	negrito	denotam	ações	habituais.

Questão 10
A	oração	“que	vai	desde	o	fluxo	informativo	dos	meios	de	comunicação	de	massa	até	a	vida	
cultural,	científica	ou	literária.”	(l.	23-24)	exerce	função	adjetiva	no	período.

Questão 05
Entre os canais	enumerados	no	terceiro	parágrafo	do	texto,	há	os	de	comunicação	verbal	e	
não verbal.

Questão 01
A	 relação	 autor-texto-leitor	 se	 estabelece	 por	meio	 de	 um	discurso	 linguístico	 em	que	 a	
impessoalidade	e	a	pessoalidade	se	fazem	presentes.

Questão 02
O	enunciador,	no	primeiro	parágrafo,	apresenta	uma	definição	do	que	é	a	língua.

Questão 03
Ao	 dispor	 da	 língua	 como	 instrumento	 de	 interação	 social,	 segundo	 o	 autor,	 o	 homem	
prescinde de outros meios de comunicação.

Questão 04
O	pensamento	de	Henri	Lefebvre,	reproduzido	no	terceiro	parágrafo,	evidencia	que	o	homem	
vive	afogado	num	dilúvio	de	palavras	e,	por	isso,	expressa-se	muito	mal.

Questão 06
No	último	parágrafo,	afirma-se	que	há	uma	correlação	entre	a	linguagem,	o	pensamento	e	o	
comportamento do ser humano.

UFBA – 2013 – Concurso Público para Servidor Técnico-Administrativo – PORTUGUÊS / Superior
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Questão 11
O	poema,	em	forma	de	oração,	 revela	um	sujeito	poético	desorientado	em	busca	de	um	
caminho	para	chegar	a	Deus.

Questão 12
O	diálogo	do	sujeito	lírico	em	que	ele	fala	sobre	Deus	e	sua	relação	com	Ele	constitui	o	tema	
do poema.

Questão 13
O	 sujeito	 lírico	 do	 poema	 expressa	 sentimento	 de	 abandono,	 desamparo,	 e	 pede	 o	
preenchimento de suas carências.

Questão 14
O	retorno	à	infância	solicitado	pelo	sujeito	poético	é	justificado	como	o	tempo	de	comunhão	
entre	ele	e	o	mundo	à	sua	volta.

QUESTÕES de 11 a 18
TEXTO:
  Meu Deus,
	 	 me	dá	cinco	anos.
	 	 Me	dá	um	pé	de	fedegoso	com	formiga	preta,
	 	 me	dá	um	Natal	e	sua	véspera,
	 5	-	 o	ressonar	das	pessoas	no	quartinho.
	 	 Me	dá	a	negrinha	Fia	pra	eu	brincar,
	 	 me	dá	uma	noite	pra	eu	dormir	com	minha	mãe.
	 	 Me	dá	minha	mãe,	alegria	sã	e	medo	remediável,
	 	 me	dá	a	mão,	me	cura	de	ser	grande,
	 10	-	 ó	meu	Deus,	meu	pai,
  meu pai.
PRADO,	A.	Orfandade.	Bagagem.	29.	ed.	Rio	de	Janeiro:	Record,	2010.	p.12.

Questão 15
A	figura	paterna	do	sujeito	lírico	constitui,	no	poema,	um	ser	ausente	e	alheio	aos	apelos	do	
filho.

Questão 16
A	inaceitação	e	a	 inadaptação	do	sujeito	 lírico	ao	mundo	subjacente	à	escritura	do	texto,	
está	evidente	na	expressão	“me	cura	de	ser	grande”.

Questão 17
No	contexto	do	poema,	a	repetição	do	termo	“me	dá”	constitui	um	exemplo	do	uso	livre	e	
descontraído	do	idioma,	sem	submissão	à	norma	padrão.

Questão 18
Os	 fragmentos	 “um	 pé	 de	 fedegoso	 com	 formiga	 preta”	 (v.	 3)	 e	 “das	 pessoas”	 (v.	 5)	
complementam	o	sentido	de	verbos	de	regências	distintas.
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Questão 19
O	fato	de	o	narrador	sequer	citar	o	nome	do	“autor	célebre”	põe	em	dúvida	a	sua	celebridade.	

Questão 20
O	período	“A	rua	continuava	indefinidamente,	e	o	dedo	apontado,	e	eu	sem	saber,	e	ela	pedindo	
urgência,	dizendo	que	o	 fogo	 lavrava	sempre.”	 (l.	14-16)	apresenta,	predominantemente,	
orações	independentes,	coordenadas,	e	a	figura	de	sintaxe	polissíndeto.	

QUESTÕES 19 e 20
TEXTO:
	 	 Nunca	 pude	 entender	 a	 conversação	 que	 tive	 com	 uma	 senhora,	 há	muitos	

anos...	 Este	 começo,	 evidentemente,	 não	 é	 meu,	 mas	 de	 autor	 célebre,	 o	 que	
não	 impede	 que	 podia	 ser	 de	 toda	 gente.	 Há	 sempre	 uma	 pessoa	 que	 nunca	
pôde	 entender	 a	 conversação	 que	 teve	 com	 uma	 senhora,	 há	 muitos	 anos.

5	–	 As	mulheres	costumam	ter	conversas	estranhas,	que	só	entendemos	pela	metade,	ou	
nada,	se	for	não	em	dobro,	o	que	é	outra	forma	de	engano.

	 	 No	meu	caso,	ela	telefonou	pedindo	que	fosse	correndo	apagar	um	incêndio	em	
sua	rua.	Saltei	da	cama,	nem	sei	se	calcei	os	chinelos,	e	voei	para	o	lugar	indicado.	
Apesar	de	noite	alta,	o	trânsito	estava	engarrafado,	devia	haver	uma	festa	importante,

10	–	 homenagem	a	 rei	ou	presidente	estrangeiro,	 imagino.	Fiz	 tudo	para	chegar	o	mais	
depressa	 possível,	 e,	 ao	 chegar,	 não	 localizei	 o	 incêndio.	É	mais	 adiante,	 disse	 a	
mulher, do alto do 9º andar. Onde? Mais, mais adiante. E apontava com o braço na 
direção	do	infinito.

	 	 Mas	 a	 rua	 não	 acaba	 nesta	 quadra?	 perguntei.	 Não.	 A	 rua	 continuava
15	–	 indefinidamente,	e	o	dedo	apontado,	e	eu	sem	saber,	e	ela	pedindo	urgência,	dizendo	

que	o	fogo	lavrava	sempre.	Realmente,	nunca	pude	entender.

ANDRADE,	C.	D.	de.	Incêndio:	Poesia e prosa.	Rio	de	Janeiro:	Nova	Aguilar,	1988.	p.	1270.
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PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
QUESTÕES de 21 a 35
INSTRUÇÃO: 
Para	cada	questão,	de	21 a 35,	marque	na	coluna	correspondente	da	Folha	de	
Respostas:

  V,	se	a	proposição	é	verdadeira;
  F,	se	a	proposição	é	falsa.

A	resposta	correta	vale	1	(um	ponto);	a	resposta	errada	vale	-0,75	(menos setenta 
e	cinco	centésimos);	a	ausência	de	marcação	e	a	marcação	dupla	ou	inadequada	
valem 0 (zero).

Questão 21
As entidades da Administração Indireta têm em comum a atuação dentro do princípio da 
descentralização	 institucional,	 que	vem	a	ser	a	distribuição	de	competências	e	agilidade	
gerencial,	 orçamentária	 e	 financeira	 para	 organismos	 autônomos	 que	 prestam	 serviços	
públicos	ou	de	interesse	público.

Questão 22
As	Sociedades	de	Economia	Mista	têm	capital	diversificado	e	podem	ser	estruturadas	como	
Sociedades Anônimas (S/A) ou Sociedades por Quotas.

QUESTÕES 21 e 22
Tipos de entidades integrantes da Administração Indireta

Autarquia

Sociedade de 
Economia Mista

Entidades 
integrantes	da	
Administração 

Indireta

Fundação	Pública Empresa	Pública
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Questão 23
Os	Agentes	Honoríficos	prestam	serviços	públicos	relevantes,	exercendo,	por	exemplo,	a	
função	de	jurados,	mesários	eleitorais,	comissários	de	menores,	dentre	outros	da	mesma	
natureza.

Questão 24
Os	Agentes	Políticos	são	particulares	que	recebem	a	incumbência	de	executar	determinados	
serviços,	segundo	as	normas	do	Estado	e	sob	permanente	fiscalização.

Questão 25

II	-	GRATIFICAÇÕES III	-	ADICIONAISI	-	INDENIZAÇÕES

VANTAGENS 
PECUNIÁRIAS

As	 indenizações	não	se	 incorporam	ao	vencimento	ou	provento	do	servidor	público	para	
qualquer	efeito.

QUESTÕES 23 e 24

CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS
1.	Agentes	Políticos
2.	Agentes	Administrativos
3.	Agentes	Honoríficos
4.	Agentes	Delegados

QUESTÕES 26 e 27
 Um determinado servidor tem a responsabilidade da medição da entrega de obras 
públicas durante um processo de liquidação de um gasto feito pelo órgão a que está 
vinculado. Esse órgão havia contratado uma empresa de construção civil para realizar 
algumas obras de reforma em determinados prédios. Para efetuação do pagamento, o 
funcionário deveria atestar que o estabelecido no contrato havia sido cumprido. O diretor 
da empresa, por não ter cumprido o que estava estabelecido e estar necessitando de 
recursos, prometeu ao servidor que cumpriria o previsto no contrato, mas que se impunha 
a necessidade de ele atestar como concluída a obra, para que o pagamento pudesse ser 
efetuado. Para tal, ofereceu ao funcionário uma gratificação no valor de 10% do montante 
a ser recebido. O servidor prometeu pensar se aceitaria ou não a proposta.
Com	base	na	análise	dessa	situação,	pode-se	afirmar:
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Questão 27
A	liquidação	é	um	estágio	da	execução	da	despesa	orçamentária,	no	qual	o	agente	público	
emite um documento denominado Nota de Empenho.

Questão 28
O	marco	normativo	 da	UFBA,	 que	 fundamenta	 seu	Estatuto	 e	Regimento,	 ressignifica	a	
função	Conhecimento,	ampliando	seu	conceito	para	Ciência	–	Arte	–	Cultura.

Questão 29
Um pesquisador da área de saúde buscou fazer alguns experimentos que envolviam 

pessoas, para a descoberta de nova medicação. Para tal, adotou os procedimentos 
acadêmicos e administrativos necessários, a fim de ver o seu projeto aprovado e iniciar 
o seu estudo.

Entre	 os	 trâmites	 desse	 projeto,	 está	 seu	 encaminhamento	 para	 a	 Comissão	 de	 Ética	
da	UFBA,	que	 tem,	entre	suas	 funções,	a	de	acompanhar	as	atividades	de	pesquisa	em	
humanos e animais.

Questão 26
Se	o	funcionário	aceitar	essa	gratificação	estará	ferindo	o	Código	de	Ética	do	servidor	público	
e praticando um ato de improbidade administrativa.

Questão 31
Relações de reciprocidade entre pessoas e organização

Pessoas Organização

Nessa	relação	de	reciprocidade,	cabe	às	pessoas	oferecerem	contribuições,	como	trabalho,	
conhecimento,	dedicação	e	esforço	para	o	alcance	dos	objetivos	organizacionais.

Questão 30
Constitui	 falta	 grave	 do	 servidor	 público	 a	 omissão	 do	 dever	 de	 comunicar	 seu	 próprio	
impedimento de atuar em processo administrativo.

Questão 32
O	 Código	 Tributário	 Nacional	 estabelece	 normas	 para	 a	 cobrança	 dos	 tributos,	 que	 se	
classificam	 em	 impostos,	 taxas	 e	 contribuições	 de	 melhoria,	 sendo	 que	 as	 taxas	 se	
diferenciam	dos	impostos	porque	são	incidentes	sobre	a	circulação	de	bens	ou	valores,	a	
exemplo	da	produção	de	bens.
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Questão 34
 A Lei no	8.666,	de	21/06/1993,	estabelece	que,	para	a	habilitação	nas	licitações,	
será	 exigido	 dos	 interessados,	 exclusivamente,	 documentação	 relativa:	 I	 -	 à	
habilitação	 jurídica;	 II	 -	à	qualificação	 técnica;	 III	 -	à	qualificação	econômico-financeira;	
IV	-	à	regularidade	fiscal;	V	–	ao	cumprimento	do	disposto	no	Inciso	XXXIII	do	Art.	7o da 
Constituição Federal.
A	 habilitação	 jurídica	 diz	 respeito	 à	 comprovação,	 pelos	 interessados,	 de	 aptidão	 para	
desempenho	de	atividade	pertinente	e	compatível	com	o	objeto	da	licitação,	indicação	das	
instalações	adequadas	e	de	pessoal	técnico	capaz,	que	se	responsabilizará	pelos	trabalhos.

Fonte da ilustração

Questão  31 
CHIAVENATO, I. Comportamento organizacional.	 2.	 ed.	Rio	de	 Janeiro:	Campus,	2005.	 
p. 29. Adaptada.

Questão 33
A	modalidade	de	licitação	“pregão”	é	aquela	que	pode	ser	realizada	por	meio	da	utilização	
de	recursos	da	tecnologia	da	informação.

Questão 35
		 A	 função	administrativa	do	controle	 foi	enfatizada	pela	Constituição	da	República	
Federativa	do	Brasil,	promulgada	em	1988,	objetivando	preservar	o	patrimônio	público.	São	
exercidos	dois	tipos	de	controles	no	setor	público:	interno	e	externo.
É	responsabilidade	de	cada	poder	a	estruturação	de	controles	internos	que	observarão	a	
legalidade	dos	atos	e	o	cumprimento	do	programa	de	trabalho.
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PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA
QUESTÕES de 36 a 50
INSTRUÇÃO: 
Para	cada	questão,	de	36 a 50,	marque	na	coluna	correspondente	da	Folha	de	
Respostas:

  V,	se	a	proposição	é	verdadeira;
  F,	se	a	proposição	é	falsa.

A	resposta	correta	vale	1	(um	ponto);	a	resposta	errada	vale	-0,75	(menos setenta 
e	cinco	centésimos);	a	ausência	de	marcação	e	a	marcação	dupla	ou	inadequada	
valem 0 (zero).

Questão 36
Entre	as	funções	de	um	sistema	operacional	estão	a	de	gerenciar	a	execução	de	programas	
e	o	controle	de	acesso	a	periféricos.

Questão 37
Memória	cache	se	refere	a	uma	área	do	disco	rígido	reservada	para	auxiliar	no	processo	de	
backup de um computador.

Questão 38
Um driver	de	dispositivo	é	um	componente	de	software	que	controla	o	acesso	ao	dispositivo	
por	programas.

Questão 39
Em sistemas Windows,	é	possível	digitar	comandos	do	sistema	operacional	utilizando-se,	
para isso, o prompt de comando.	Exemplos	de	comandos	que	podem	ser	utilizados,	com	
suas	 respectivas	 funções,	 são:	 cd,	 para	mudar	 de	 diretório;	mkdir, para criar um novo 
diretório;	e	del,	para	apagar	um	arquivo.

Questão 40
Em sistemas Windows,	a	hierarquia	de	diretórios	é	indicada	no	prompt de comando com uso 
da	barra	invertida	(	\	).	Por	exemplo,	“c:\exemplo\arquivo.txt”	indica	o	arquivo	“arquivo.txt”	no	
diretório	“exemplo”,	armazenado	no	dispositivo	referenciado	pela	letra	“c”.

Questão 42
Em sistemas Windows, Notepad (Bloco de Notas) e Wordpad são nomes de aplicativos para 
edição	de	texto.

Questão 41
Dá-se	o	nome	de	boot	ao	procedimento	de	início	de	execução	de	cada	programa	em	um	
sistema	 operacional.	 Esse	 procedimento	 é,	 portanto,	 realizado	 cada	 vez	 que	 se	 inicia	 a	
execução	de	um	aplicativo,	como	o	Microsoft Word,	por	exemplo.
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Questão 44
	 Considere	que,	em	uma	planilha	Excel,	haja	números	nas	células	A1,	A2,	B1	e	B2	e	
a	expressão	“=A1+A2”	(sem	as	aspas)	na	célula	A3.
Se	um	usuário,	utilizando	o	Excel	sobre	um	sistema	Windows, usar a combinação de teclas 
Ctrl+C	na	 célula	A3	 e	 a	 combinação	 de	 teclas	Ctrl+V	 na	 célula	B3,	 essa	 última	 conterá	
também	a	soma	de	A1	e	A2.

Questão 43
	 Considere	 que	haja	 números	armazenados	nas	 células	A1,	A2,	A3	e	A4	de	uma	
planilha	Excel,	versão	em	português.
Para	armazenar	a	soma	desses	valores	na	célula	A5,	pode-se	escrever,	nessa	célula,	a	
expressão	“=SOMA(A1:A4)”	(sem	as	aspas).

Questão 47
A W W W (World Wide Web)	é	o	nome	que	se	dá	a	um	computador	servidor	que	armazena	
e	gerencia	páginas	em	formato	de	hipertexto.

Questão 48
HTTPS	é	utilizado	em	navegadores	para	se	fazer	acesso	seguro	a	servidores	web.

Questão 49
O Gmail	 oferece	 uma	 funcionalidade	 que	 permite	 que	 usuários	 marquem	 mensagens	
utilizando	um	ícone	em	forma	de	estrela,	para	que	estas	mensagens	sejam	sempre	exibidas	
antes	das	demais	na	lista	de	mensagens	do	usuário.

Questão 50
Um firewall	é	um	programa	instalado	em	um	computador	para	permitir	o	acesso	à	Internet. 

Questão 45
O Gerenciador de Tarefas	é	um	programa	disponível	em	sistemas	Windows,	cujo	objetivo	
é	permitir	ao	usuário	definir	itens	de	sua	agenda	para	os	compartilhar	com	outros	usuários	
em uma mesma rede.

Questão 46
Spam	é	o	nome	que	se	dá	a	um	tipo	de	vírus	que	infecta	um	computador	quando	um	usuário	
abre	uma	mensagem	eletrônica	contaminada	com	esse	vírus.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
MÉDICO VETERINÁRIO/PATOLOGIA CLÍNICA VETERINÁRIA

QUESTÕES de 51 a 100
INSTRUÇÃO: 
Para	cada	questão,	de	51 a 100,	marque	na	coluna	correspondente	da	Folha	de	
Respostas:

  V,	se	a	proposição	é	verdadeira;
  F,	se	a	proposição	é	falsa.

A	resposta	correta	vale	1	(um	ponto);	a	resposta	errada	vale	-0,75	(menos setenta 
e	cinco	centésimos);	a	ausência	de	marcação	e	a	marcação	dupla	ou	inadequada	
valem 0 (zero).

Questão 51
Considerando	o	diagnóstico	de	anemia	hemolítica	 imunomediada	 (AHIM),	pode-se	 inferir	
que	 a	 contagem	 de	 hemácias	 provavelmente	 esteja	 falsamente	 reduzida	 por	 causa	 da	
aglutinação	 dessas	 células	 e	 também	 de	 grupos	 de	 hemácias	 contadas,	 no	 contador	
eletrônico,	como	uma	única	célula.

Questão 52
O	VGM	encontra-se	elevado	unicamente	pelo	aumento	da	população	de	reticulócitos,	que	
são	células	mais	jovens	e,	assim,	maiores	que	as	hemácias.

Questão 54
Um	achado	consistente	para	o	diagnóstico	de	anemia	hemolítica	imunomediada	(AHIM)	é	a	
presença	de	esferócitos	e	de	aglutinação	na	análise	morfológica	das	hemácias.

Questão 55
A	leucocitose	observada	no	leucograma	de	um	animal	com	anemia	hemolítica	imunomediada	
(AHIM)	é	classificada	como	fisiológica,	e	a	linfopenia	é	sugestiva	de	estresse	ou	da	ação	de	
corticosteroide.

QUESTÕES de 51 a 60
	 Para	responder	a	essas	questões,	considere	o	caso	clínico:

 Um cão da raça Pastor Alemão, com quatro anos de idade, apresentou letargia 
aguda, além de membranas mucosas pálidas e ligeiramente ictéricas. O eritrograma 
revelou uma anemia acentuada cuja classificação morfológica foi a de anemia macrocítica 
(volume globular médio/VGM: 114fL), hipocrômica (concentração de hemoglobina globular 
média/CHGM: 30%), com reticulocitose (>100.000/µL).

Questão 53
Considerando	o	provável	diagnóstico	de	anemia	hemolítica	imunomediada	(AHIM),	era	de	
se	esperar,	na	análise	morfológica	do	esfregaço	sanguíneo,	a	presença	de	pecilocitose	com	
acantócitos,	eritroblastos	ortocromáticos,	policromasia	e	corpúsculos	de	Howell-Jolly.
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Questão 56
A	diferença	básica	da	resposta	leucocitária,	devido	à	liberação	de	epinefrina	e	à	liberação	ou	
à	administração	de	corticosteroide,	ou	seja,	a	resposta	à	excitação	e	ao	estresse,	se	baseia	
na	neutrofilia	e	linfocitose	e	na	neutrofilia	e	linfopenia,	respectivamente.

Questão 57
A	possível	elevação	na	concentração	da	bilirrubina	sérica	na	anemia	hemolítica	imunomediada	
(AHIM)	indica	colestase	ou	maior	grau	de	hemólise,	sendo	essa	segunda	possibilidade	mais	
provável	pelo	grau	de	hemólise	nesse	tipo	de	anemia.

Questão 58
Com	a	presença	de	hiperbilirrubinemia	em	um	cão,	é	de	se	esperar	bilirrubinúria	em	função	
da	elevação	da	bilirrubina	total	no	sangue,	com	filtração	da	bilirrubina	livre	e	conjugada	pelos	
glomérulos.

Questão 59
Na	anemia	hemolítica	imunomediada	(AHIM),	com	a	presença	de	IgM	ligadas	às	membranas	
das	 hemácias,	 é	 possível	 notar	 aglutinação	 das	 hemácias	 no	 esfregaço	 sanguíneo	 e,	
macroscopicamente,	no	frasco	da	amostra	com	sangue.

Questão 60
Considerando	a	possibilidade	de	hemoglobinúria	em	um	animal,	quanto	à	haptoglobina,	uma	
proteína	de	fase	aguda,	pode-se	afirmar	que	seus	níveis	séricos	se	encontram	elevados,	
evitando,	assim,	uma	maior	toxicidade	renal	pela	hemoglobina.

QUESTÕES de 61 a 66
	 Para	responder	a	essas	questões,	considere	o	caso	clínico:
 Uma cadela, sem raça definida, com cinco anos de idade, apresentou membranas 
mucosas pálidas, tumefação subcutânea na região torácica e sangue ressecado nos quatro 
membros. Os exames laboratoriais (hemograma e bioquímica sérica) revelaram volume 
globular (VG): 25% (37 – 55), concentração de hemoglobina (Hb): 8,4g/dL (12 – 18),  
número total de hemácias (He): 4,03x106/µL (5,5 – 8,5x106), VGM: 62fL (60 – 77),  
CHGM: 34% (32 – 36), reticulócitos: 44 000/µL (<60 000), plaquetas: 315x103/µL (200 – 580x103), 
proteína total plasmática: 4,6g/dL (6 – 8), proteína total sérica: 4,1g/dL (5,4 – 7,4), 
albumina: 2,3g/dL (2,7 - 4,5) e globulina: 1,6g/dL (1,9 – 3,4). Além do eritrograma e do 
perfil bioquímico, foram realizados testes de coagulação cujos resultados foram tempo 
de coagulação ativada (TCA): >180 segundos (72 – 86), tempo de tromboplastina parcial 
ativado (TTPA): 180 segundos (9 – 11), fibrinogênio: 300mg/dL (100 – 400), tempo de 
sangramento (TS): 4 minutos (1 – 5).

Questão 61
A	anemia	é	regenerativa,	segundo	os	índices	eritrocitários,	e,	além	disso,	a	anemia	pode	ser	
muito	aguda,	confirmando	o	diagnóstico.

Questão 62
Os	teores	baixos	de	proteínas	totais	plasmática	e	sérica,	hipoalbuminemia	e	hipoglobulinemia,	
sugerem	a	hemorragia	como	causa	da	anemia.
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Questão 63
Os	valores	das	proteínas	encontrados	podem	indicar	uma	hemorragia	subaguda,	com	desvio	
de	fluido	e	diluição	das	proteínas	plasmáticas,	resultando	em	anemia	e	hipoproteinemia.

Questão 64
Os	testes	de	coagulação	indicam	deficiência	de	um	único	fator	da	via	comum	da	cascata	da	
coagulação.

Questão 65
Considerando	a	contagem	de	plaquetas	normal	e	o	TS	normal,	pode-se	afirmar	que	não	há	
disfunção	plaquetária.

Questão 66
O	tempo	de	sangramento	(TS)	é	um	teste	útil	e	sensível	para	avaliar	a	função	plaquetária,	
e	o	teste	de	retração	do	coágulo	é	alternativo,	pois	é	tão	sensível	quanto	o	TS	para	essa	
finalidade.

QUESTÕES de 67 a 73
	 Para	responder	a	essas	questões,	considere	o	caso	clínico:
 Cão da raça Basenji, com três anos de idade, apresentou história de poliúria e 
polidipsia. Os exames laboratoriais revelaram os seguintes resultados hematológicos 
VG (%): 33 (37 – 55), Hb (g/dL): 11,3 (12 – 18), He (x106/µL): 4,45% (5,5 – 8,5),  
VGM (fL):74 (60 – 72), CHGM (g/dL): 35 (32 – 36), presença de acantócitos e 
esquistócitos. Bioquímica sérica glicose (mg/dL): 108 (65 – 122), ureia (mg/dL): 65 (7 – 28), 
creatinina (mg/dL): 2 (0,9 – 1,7), colesterol (mg/dL): 382 (130 - 370),  
cálcio (mg/dL): 7,2 (9 – 11,2), fósforo (mg/dL): 6,1 (2,8 – 6,1). Urinálise cor: amarela, 
aspecto: claro, densidade: 1025, proteína: 2+, glicose: 3+, bilirrubina: 1+, sangue: negativo,  
pH: 5, cetonas: traços. Na sedimentoscopia observou-se leucócitos/campo: 3 – 6,  
hemácias/campo: 3 – 6, células epiteliais/campo: 0 – 2, cilindros/campo: raros granulosos 
finos, bactérias: ausentes.

Questão 67
A	presença	de	acantócitos	e	esquistócitos,	na	hemopatologia,	pode	ser	indicativa	de	lesão	
de	membrana	de	hemácias	por	radicais	livres	ou	por	distúrbios	no	metabolismo	de	lipídios.

Questão 68
A	 raça	 em	 questão	 e	 a	 presença	 de	 glicosúria	 concomitante	 à	 euglicemia	 podem	 ser	
associadas	à	síndrome	tipo	Fanconi,	em	que	a	função	tubular	inadequada	ocasiona	perda	
de	glicose,	de	proteínas	e	de	outros	solutos	que	seriam	reabsorvidos	do	filtrado	glomerular.

Questão 69
Os	teores	elevados	de	ureia	e	creatinina,	associados	à	concentração	normal	de	fósforo,	são	
achados	compatíveis	com	menor	taxa	de	filtração	glomerular,	sendo	possível,	desse	modo,	
diferenciar	a	natureza	da	azometia	(pré-renal,	renal	ou	pós-renal)	existente	nesse	animal.
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Questão 70
A	presença	de	glicosúria	sempre	indica	a	existência	de	doença	renal	ou	nefropatia,	e	todos	
os	pacientes	nefropatas	apresentam	poliúria,	polidipsia	e	azotemia.

Questão 71
Na	espécie	canina,	a	insuficiência	renal	pode	ser	associada	à	incapacidade	de	reabsorção	
de	água	pelos	 túbulos	 renais,	que	geralmente	ocorre	antes	da	alteração	da	excreção	de	
metabólitos	(aumento	dos	níveis	séricos	de	ureia	e	creatinina).

Questão 72
A	proteinúria	 indica	lesão	renal	quando	associada	à	presença	de	vários	tipos	de	cilindros	
no	sedimento	urinário,	que,	por	sua	vez,	deve	ser	avaliada	considerando-se	a	densidade	
urinária.

Questão 73
A	 presença	 de	 hematemese	 e	melena,	 observada	 em	 cães	 e	 gatos	 urêmicos,	 pode	 ser	
justificada	pela	deficiência	de	vitamina	K	e	trombocitopenia.

QUESTÕES de 74 a 81
	 Quanto	ao	diagnóstico	dos	distúrbios	hemostáticos,	é	correto	afirmar:

Questão 74
Um	dos	principais	usos	do	tempo	de	protrombina	(TP),	na	avaliação	da	cascata	da	coagulação,	
refere-se	aos	agonistas	da	vitamina	K	ou	situações	similares,	em	que	a	síntese	hepática	dos	
fatores	de	coagulação	II,	VII,	XI	e	X	relacionada	a	essa	vitamina	está	prejudicada.

Questão 75
O	fator	plaquetário	3	(PF-3)	é	um	fosfolipídio	disponibilizado	pelas	plaquetas,	que	atua	nas	
vias	extrínseca	e	comum	da	cascata	da	coagulação,	como	receptor	do	fator	de	coagulação.

Questão 76
O	tempo	de	trombina	(TT)	é	um	teste	que	avalia	a	quantidade	e	a	atividade	de	fibrinogênio	
e	pode	ser	usado	para	monitorar	a	atividade	anticoagulante	da	heparina	e	dos	produtos	de	
degradação	da	fibrina	(PDF).

Questão 77
O	 início	 da	 coagulação	 intravascular	 disseminada	 (CID)	 pode	 ser	 estimulado	 por	 um	
comprometimento	tecidual	disseminado,	ou	mesmo	pela	produção	excessiva	de	proteínas	
procoagulantes,	como	a	AT-III,	por	células	neoplásicas.

Questão 78
As	 proteínas	 antitrombina	 III	 (AT-III),	 C	 e	 S	 são	 anticoagulantes	 e	 sua	 deficiência	 pode	
ocasionar	trombose,	sendo	que	a	primeira	responde	por	70%	da	atividade	total	no	plasma	e	
requer	heparina	para	sua	atividade	na	superfície	endotelial.
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Questão 79
A	 doença	 de	 von	Willibrand	 envolve	 um	 defeito	 no	 fator	 VIII	 e	 está	 associada	 à	 função	
plaquetária	anormal.

Questão 80
O	anticoagulante	frequentemente	usado	para	testes	de	coagulação	é	o	EDTA,	contudo,	nas	
transfusões	sanguíneas,	deve-se	optar	pelo	citrato	de	sódio	a	3,8%,	na	proporção	de	5	de	
sangue	para	1	do	anticoagulante	(5:1).

Questão 81
Na	ativação	sequencial	dos	mecanismos	de	coagulação,	é	importante	a	ativação	da	trombina	
(fator	 II),	 dos	 fatores	VII	 e	XI	 e	 daqueles	 de	 aceleração	 (V	 e	XIII),	 o	 que	 implica	 que	 a	
contribuição	por	contato	não	é	essencial	para	a	ativação	do	fator	de	coagulação.

QUESTÕES de 82 a 87
	 Para	 responder	a	essas	questões,	considere	os	parâmetros	de	bioquímica	sérica	
nas	diferentes	funções	em	animais	domésticos.

Questão 82
A	 fosfatase	 alcalina	 (FA)	 não	 é	 indicada	 para	 a	 avaliação	 de	 colestase	 em	 gatos,	 pois,	
nessa	espécie,	verificam-se	aumentos	variáveis	nessa	condição.	Além	disso,	a	meia-vida	
da	isoenzima	FA	hepática	liberada	durante	a	colestase	é	baixa,	em	torno	de	seis	horas.

Questão 83
A	gama-glutamiltransferase	(GGT)	é	sintetizada	por	quase	todos	os	tecidos	corporais,	com	
maior	concentração	nos	rins	e	no	pâncreas,	porém	a	maior	parte	sérica	advém	do	fígado.

Questão 85
O	teste	de	imunoreatividade	semelhante	a	tripsina	(IST)	permite	avaliar	tanto	o	tripsinogênio	
quanto	a	tripsina,	sendo	útil	para	o	diagnóstico	de	lesão	pancreática.

Questão 86
A	alanina	aminotransferase	(ALT)	encontra-se	em	maior	concentração	nos	hepatócitos	de	
cães	e	gatos,	sendo,	por	isso,	considerada	uma	enzima	de	indução.

Questão 87
As	 enzimas	 aspartato	 aminotransferase	 (AST)	 e	 sorbitol	 desidrogenase	 (SDH)	 são	
hepatoespecíficas	de	equinos,	de	modo	que	a	elevação	da	AST	e	da	creatina	cinase	(CK)	
com	uma	SDH	normal	confirmam	uma	lesão	muscular	e	descarta	lesão	hepática.

QUESTÕES de 88 a 93
	 Com	relação	ao	exame	do	líquido	cefalorraquidiano	(LCR),	é	correto	afirmar:

Questão 84
A	anemia	da	doença	crônica	(inflamação)	pode	ser	confundida,	inicialmente,	com	a	anemia	
ferropriva,	porque	ambas	mostram	os	níveis	de	ferro	e	ferritina	séricos	diminuídos.
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Questão 88
O	líquido	cefalorraquidiano	(LCR)	é	produzido	pelo	plexo	coroide	e	pelo	epitélio	dos	ventrículos	
e	espaço	aracnoide,	cujas	amostras	submetidas	na	contagem	total	de	células	presentes	no	
LCR	devem	ser	por	milímetro	cúbico	com	o	uso	exclusivo	da	câmara	de	Fuchs-Rosenthal.

Questão 89
Anestesia,	 pressão	 intracraniana	 elevada	 ou	 presença	 de	 hérnia	 são	 consideradas	
contraindicações	na	coleta	do	LCR,	em	um	animal	com	suspeita	de	meningite.

Questão 90
A	presença	de	globulinas	no	LCR	pode	ser	verificada	pela	realização	de	testes	quantitativos,	
como	Pandy	e	Nonne-Apelt.

Questão 91
A	 elevação	 do	 número	 de	 linfócitos,	 no	 LCR,	 geralmente	 ocorre	 nas	 infecções	 virais,	
meningoencefalomielite	granulomatosa,	linfossarcomas	e	nas	corticoterapias.

Questão 92
A	pleocitose,	em	uma	amostra	de	LCR	com	presença	de	eosinófilos,	pode	ser	indicativa	de	
inflamação	aguda	por	parasitas.

Questão 93
A	 amostra	 de	 líquido	 cerebroespinhal	 para	 exame	 citológico	 deve	 ser	 preparada,	
preferencialmente,	dentro	de	2	a	3	horas,	pois	a	elevada	gravidade	específica	predispõe	à	
lise celular.

Questão 94
Alguns	critérios	citológicos	para	identificação	de	células	malignas,	em	aspirado	citológico,	
são	 o	 pleomorfismo	 de	 tamanho	 e	 forma	 celular,	 a	 relação	 núcleo	 –	 citoplasma	 baixo,	
anisocariose,	nucléolos	aumentados,	múltiplos	ou	de	forma	variável	–	e	figuras	de	mitose	
anormais.

Questão 95
As	 características	 citológicas	 específicas	 de	 células	 arredondadas	 incluem	 células	 que	
esfoliam	 individualmente,	 apresentando	 bordos	 citoplasmáticos	 distintos,	 forma	 celular	
geralmente	arredondada,	amostras	com	celularidade	moderada,	núcleos	arredondados	e	
indentados.

Questão 96
As	efusões	 quilosas	 contêm	alto	 teor	 de	 triglicérides	 em	 relação	ao	 soro,	 em	proporção	
superior	a	3:1,	enquanto	os	fluídos	pseudoquilosos	apresentam	maior	teor	de	colesterol	em	
relação ao soro.

QUESTÕES de 95 a 100
	 Com	relação	aos	derrames	cavitários	e	à	citologia,	é	correto	afirmar:
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Questão 99
A	efusão	associada	à	peritonite	infecciosa	felina	é	classificada	como	exsudato,	cujo	conteúdo	
de	proteína	é	elevado,	sendo	que	a	eletroforese	desse	fluido	apresenta	maior	concentração	
de	globulina,	com	uma	relação	A:G	inferior	a	0,8.

Questão 100
As	 efusões	 associadas	 à	 neoplasia	 geralmente	 são	 classificadas	 como	 exsudato	 e,	
ocasionalmente,	como	transudatos	modificados.

Questão 97
Insuficiência	cardíaca,	cardiomiopatia,	compressão	de	vasos	por	neoplasia,	lesão	vascular,	
como	trombose	pulmonar,	são	algumas	das	causas	responsáveis	do	transudato	modificado,	
cujo	principal	mecanismo	é	o	aumento	da	pressão	oncótica.

Questão 98
O	fibrossarcoma	é	considerado	um	tumor	cutâneo	de	ocorrência	comum	em	gatos	e	cães,	
e	 citologicamente	 consiste	 de	 várias	 células	 grandes,	 dilatadas,	 sempre	 agregadas	 e,	
frequentemente,	associadas	a	material	colagenoso	róseo.
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