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I N S T R U Ç Õ E S 
 

LEIA   COM   ATENÇÃO 
 
 
 
 

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 13, é constituído de 40 (quarenta) questões objetivas, 
cada uma com quatro alternativas, assim distribuídas: 

 

01 a 10 – Língua Portuguesa 
11 a 20 – Informática Básica 
21 a 40 – Conhecimentos Específicos 

 

2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o 
substitua. 

 

3. Sobre a Marcação do Cartão de Respostas 
 

As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta não porosa para o 
Cartão de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não haverá substituição do Cartão de 
Respostas por erro do candidato. 

 

3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da 
alternativa escolhida no CARTÃO DE RESPOSTAS, pinte completamente o campo correspondente.  
    

Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida. 
 

N.º da 
Questão 

 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

 

3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não 
houver marcação. 

 

3.3. Não rasure nem amasse o CARTÃO DE RESPOSTAS. 
 

4. A duração da prova é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do CARTÃO DE 
RESPOSTAS e a coleta de impressão digital de candidatos. 

 

5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 
 

6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas duas horas e trinta minutos do 
início da prova. Nesse caso, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao fiscal o Caderno de Prova e o 
Cartão de Respostas. 

 

7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas duas horas e trinta minutos do início da 
prova deverá assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do Concurso. 

 

8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente quando estiver faltando trinta 
minutos para o término da prova. 
 

9. Na página 13 deste Caderno de Prova encontra-se a Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser 
utilizada para a transcrição das respostas das questões objetivas, destacada e levada pelo candidato para posterior 
conferência com o gabarito. 

 

10. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

INSTRUÇÃO: Leia atentamente o artigo abaixo e responda às questões de 01 a 07. 
 

O instinto animal 
 

1 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

25 

 Alguns traduzem por “instinto animal” o que o economista inglês John Maynard Keynes na década de 30 descreveu 
como “animal spirit”, isto é, espírito animal. Nesse artigo, tomo a expressão como nossa capacidade geral de sentir, pressentir 
algo, e agir conforme. [...] 
 Não me parece muito apurado o espírito animal que, nas palavras de uma autoridade, declara que empregar 7% do 
PIB em educação (e 10% em mais alguns anos) vai “quebrar o país”. Educação não quebra nada: só constrói. Sendo bom esse 
instinto, o fator educação terá de ser visto como o mais importante de todos. Aquele, sólido e ótimo, sem o qual não há 
crescimento, não há economia saudável, não há felicidade. Uso sem medo o termo “felicidade”, pois não me refiro a uma 
cômoda alienação e ignorância dos problemas, mas ao mínimo de harmonia interna pessoal, e com o mundo que nos rodeia. 
Não precisar ter angústias extremas com relação ao essencial para a nossa dignidade: moradia, alimentação, saúde, trabalho. 
Como base para tudo isso, educação. Educação que pode consumir bem mais que 7% do PIB sem quebrar coisa alguma, 
exceto nossa miséria nascida da ignorância; nossas escolhas erradas nascidas da desinformação; nossa má qualidade de vida; 
e a falta de visão quanto àquilo que temos direito de receber ou de conquistar, com a plena consciência que nasce da 
educação. 
 A verdadeira democracia só floresce no terreno da boa educação e ótima informação de seu povo. Pois não será 
governo de todos o comando dos poucos que estudaram bem, os informados, levando pela argola do nariz de bicho 
domesticado milhões e milhões de seres humanos cegos, aflitos ou alienados, que não sabem; e que, se quiserem boa 
educação desde as bases da infância, correm o risco de ser acusados de querer quebrar o país. 
 Precisamos medir nossas palavras: cuidar do que dizemos, do que escrevemos, e também do que pensamos e não 
dizemos. Podem acusar quanto quiserem os empresários, os louros de olhos azuis, as elites, os ricos, os intelectuais, não 
importa; mas não acusem de querer o mal da nação aqueles que batalham pela mera sobrevivência ou por uma vida melhor, 
num orçamento que tenha a educação como prioridade. Pois não é certo que da treva sempre nasce a luz: dela brotam como 
flores fatídicas o sofrimento, a miséria, a subserviência. Na treva da ignorância nasce o atraso, de suas raízes se alimenta a 
pobreza em todos os sentidos, financeira, moral, intelectual. Uma educação bem cuidada e fomentada, com professores bem 
pagos, boas escolas desde a creche até a universidade, com orientação sadia e não ideológica, realmente cultural, aberta ao 
mundo e não isolacionista, grande e não rasa, promove crescimento, nos insere no chamado concerto das nações, e nos torna 
respeitados – nos faz incluídos, consultados, procurados. 
 [...] 

(LUFT, Lya. In revista VEJA, 18/07/2012.) 
 

QUESTÃO 01 
 

A tese defendida pela articulista é: 
[A] Educação aberta ao mundo oferece felicidade e esperança para quem ainda não se sente respeitado e incluído. 
[B] Educação deve ser o fator mais cuidado em um país para que os cidadãos sejam fortalecidos intelectual e materialmente. 
[C] Oferecer educação de boa qualidade ao povo causa descompasso econômico em países que empregam mais de 7% do PIB 

nessa área. 
[D] O instinto animal, em se tratando de governos e empresários, deve voltar-se para uma educação de base. 
 

QUESTÃO 02 
 

Qual argumento NÃO é usado pela articulista para fundamentar sua tese? 
[A] Sendo bom esse instinto, o fator educação terá de ser visto como o mais importante de todos. 
[B] A verdadeira democracia só floresce no terreno da boa educação e ótima informação de seu povo. 
[C] Na treva da ignorância nasce o atraso, de suas raízes se alimenta a pobreza em todos os sentidos, financeira, moral, intelectual. 
[D] Educação que pode consumir bem mais que 7% do PIB sem quebrar coisa alguma, exceto nossa miséria nascida da ignorância 
 

QUESTÃO 03 
 

Qual fato dá base para a crítica veemente de Luft neste artigo? 
[A] Pessoas que não tiveram boa educação desde a infância serem acusadas de querer quebrar o país. 
[B] A falta de visão do brasileiro que não sabe seus direitos à moradia, à alimentação, saúde, segurança. 
[C] Uma autoridade afirmar que empregar 7% do PIB na educação vai quebrar o país. 
[D] Os empresários, as elites, os ricos acusarem de querer mal ao país os que lutam para ter a educação como prioridade. 
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QUESTÃO 04 
 

Quanto à posição da articulista sobre educação, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Quando o povo vive a ignorância, é fadado à pobreza tanto material quanto intelectual. 
(      ) Não conhecer seus direitos, fazer escolhas erradas, ter má qualidade de vida são fatores advindos da falta de educação de 

boa qualidade. 
(      ) Uma educação de qualidade é fruto dos esforços de instituições, de empresários comprometidos com investimentos nessa 

área. 
(      ) Um povo que não tem educação de boa qualidade pode tornar-se subserviente ao seu governo. 

 

Assinale a sequência correta. 
[A] V, F, V, F 
[B] F, V, F, F 
[C] V, V, F, V 
[D] F, F, V, V 
 

QUESTÃO 05 
 

O trecho Pois não será governo de todos o comando dos poucos que estudaram bem, os informados, levando pela argola do nariz de 
bicho domesticado milhões e milhões de seres humanos cegos, aflitos ou alienados, que não sabem faz clara referência 
[A] à falta de inteligência dos políticos. 
[B] aos governos democráticos. 
[C] à debilidade financeira. 
[D] ao voto de cabresto. 
 

QUESTÃO 06 
 

O termo Aquele (linha 6) retoma o sentido de 
[A] PIB brasileiro. 
[B] instinto ou espírito. 
[C] crescimento. 
[D] fator educação. 
 

QUESTÃO 07 
 

No segundo parágrafo do artigo, há presença de dois conectores, pois (linha 7) e mas (linha 8). A relação de sentido estabelecida por 
eles, respectivamente, é de: 
[A] contraste e adição. 
[B] explicação e oposição. 
[C] conclusão e oposição. 
[D] explicação e conclusão. 
 
INSTRUÇÃO: A peça publicitária da marca Nike tem o atleta campeão Jardel Gregório como protagonista. Leia-a e responda 

às questões de 08 a 10. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Gramática: ensino médio. Obra coletiva, São Paulo: Edições SM, 2012.)  
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QUESTÃO 08 
 

Sobre a propaganda, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) A fala do atleta é uma resposta às pessoas sedentárias que não se preocupam com esportes. 
(      ) Valores como vontade de vencer, superação, perseverança estão implícitos nas afirmações do atleta. 
(      ) O anunciante usa o depoimento do atleta, dado como herói, para associar valores à marca anunciada. 
(      ) O anúncio biográfico formata um slogan: quem usa Nike é campeão. 

 

Assinale a sequência correta. 
[A] F, V, V, F 
[B] F, F, V, V 
[C] V, V, F, V 
[D] V, F, V, F 
 
 
 

QUESTÃO 09 
 

Em relação à linguagem verbal e não verbal do texto, analise as afirmativas. 
 

I - A imagem do atleta em primeiro plano, imponente, musculoso, com ar de vitória enfatiza a coragem e o sucesso. 
II - A expressão do olhar é pista de que o atleta pouco se importa em ser usado na propaganda como símbolo negro. 

III - A expressão em inglês Just do it, escrita em branco e em tamanho maior do que a fala do atleta, e o endereço eletrônico no 
canto inferior esquerdo contribuem para a construção do sentido da propaganda. 

 

Está correto o que se afirma em 
[A] II e III, apenas. 
[B] I e III, apenas. 
[C] II, apenas. 
[D] I, II e III. 
 
 
 

QUESTÃO 10 
 

A coluna da esquerda apresenta situações vividas pelo atleta e a da direita, trechos da fala biográfica. Numere a coluna da direita de 
acordo com a da esquerda. 
 
 

1 – Adversidade 

2 – Decisão 

3 – Provocação 

(      ) Pare de arrumar desculpas. 

(      ) Nasci pobre. Fui criado sem pai. 

(      ) Eu me converti ao islamismo num país católico. 

(      ) Escolhi o salto triplo na terra do futebol. 

(      ) Eu andava na rua e as pessoas mudavam de calçada. 

 
 

Assinale a sequência correta. 
[A] 3, 1, 2, 2, 1 
[B] 2, 3, 1, 2, 1 
[C] 3, 2, 2, 1, 3 
[D] 2, 1, 1, 3, 3 
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INFORMÁTICA BÁSICA 
QUESTÃO 11 

 

A figura abaixo apresenta uma janela do LibreOffice Calc 3.5.5 (Idioma Português). 
 

 
 

De acordo com a figura, analise as afirmativas. 
 

I - O cálculo da média das avaliações do aluno Fulano pode ser feito pela fórmula =MÉDIA(B3;C3) 

II - Outra forma de calcular a média das avaliações do aluno Fulano é pela fórmula =B3+C3/2 

III - Se a média para aprovação for 7, uma das formas de mostrar corretamente se o aluno Beltrano foi aprovado ou reprovado é 
pela fórmula =SE(D4>=7;"Reprovado";"Aprovado") 

IV - Ao mesclar as células B1, C1 e D1, a célula resultante passará a ser referenciada como B1 
 

Está correto o que se afirma em 
[A] I e III, apenas. 
[B] II e III, apenas. 
[C] I e IV, apenas. 
[D] II e IV, apenas. 
 
 

QUESTÃO 12 
 

A coluna da esquerda apresenta recursos do LibreOffice Writer 3.5.5 (idioma Português) e a da direita, suas funcionalidades. Numere 
a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

1 - 
 

(      ) Galeria 

 

2 - 
 

(      ) Mostrar função de desenho 

3 - 
 

(      ) Hyperlink 

4 - 
 

(      ) Fontes de dados 

 

Marque a sequência correta. 
[A] 1, 2, 3, 4 
[B] 2, 1, 4, 3 
[C] 4, 1, 2, 3 
[D] 3, 2, 1, 4 
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QUESTÃO 13 
 

A figura abaixo apresenta uma janela do LibreOffice Writer 3.5.5 (Idioma Português) com um texto. 
 

 
 

De acordo com a figura, analise as afirmativas. 
 

I - Para fazer a marcação apresentada na primeira linha do texto foi utilizada a opção Realçar. 

II - Para a marcação apresentada na primeira linha do texto foi utilizada a opção Cor do plano de fundo. 

III - A configuração da margem esquerda é de 2,00 cm. 

IV - A configuração das margens direita e superior é de 1,00 cm. 
 

Está correto o que se afirma em 
[A] I e IV, apenas. 
[B] II e III, apenas. 
[C] II e IV, apenas. 
[D] I e III, apenas. 
 

QUESTÃO 14 
 

Sobre o Firefox 13.0 (idioma Português), marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Contém um recurso para bloqueio de popup. 
(      ) Não permite abrir páginas HTTPS. 
(      ) Não permite bloquear sites avaliados como focos de ataque. 
(      ) Possibilita a memorização de senhas de sites. 

 

Assinale a sequência correta. 
[A] F, V, V, F 
[B] V, F, V, F 
[C] V, F, F, V 
[D] F, V, F, V 
 

QUESTÃO 15 
 

Sobre meios de armazenamento de dados, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) O setor 0 (zero) do disco rígido é chamado de MBR (Master Boot Record). 
(      ) SRAM, DRAM e SDRAM são tipos de memórias voláteis. 
(      ) ROM, PROM, EPROM, EEPROM são tipos de memórias não voláteis. 
(      ) A memória flash é uma memória do tipo volátil. 

 

Assinale a sequência correta. 
[A] F, V, F, V 
[B] V, V, V, F 
[C] V, F, V, V 
[D] F, F, F, F 
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QUESTÃO 16 
 

A figura abaixo ilustra a janela Propriedades de Disco Local (C:) do Microsoft Windows XP. 
 

 
 
 

Sobre a figura, analise as afirmativas. 
 

I - A opção Indexar disco para agilizar pesquisa de arquivo, identificada pelo número 1, possibilita criptografar os arquivos do 
disco. 

II - A guia/aba Hardware possui, dentre outros, recurso para realização de backup da unidade de disco. 

III - Na guia/aba Compartilhamento, é possível compartilhar a unidade C: com outros usuários. 

IV - Na guia/aba Cota, pode-se ativar o gerenciamento de cota, que permite controlar a quantidade de espaço em disco utilizada por 
usuários individualmente. 

 

Estão corretas as afirmativas 
[A] III e IV, apenas. 
[B] II e III, apenas. 
[C] I, III e IV, apenas. 
[D] I e II, apenas. 

 
 
QUESTÃO 17 

 

A figura abaixo apresenta uma planilha desenvolvida no Microsoft Excel 2007 (idioma Português). 

 

 
 
De acordo com a planilha, qual fórmula NÃO retorna o valor apresentado na célula D1? 
[A] =SOMA(A1;A2;C1;C2;B1;B2)-MÉDIA(A1:C2) 
[B] =SOMA(A2;A1)-MÉDIA(C2;A1) 
[C] =(2*C2+A1)+B2+B1-C2 
[D] =SOMA(A1:C2)-MÉDIA(A1:C2) 
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QUESTÃO 18 
 

A Figura I ilustra um texto elaborado no Microsoft Word 2007 (idioma Português) e a Figura II apresenta a caixa de diálogo Parágrafo 
correspondente ao texto selecionado na Figura I, com algumas regiões numeradas de 1 a 4. 
 

 
Figura I 

 

 
Figura II 

 

De acordo com as figuras, assinale a alternativa que apresenta o preenchimento correto das regiões numeradas de 1 a 4 na Figura II. 
[A] 1 – Centralizado; 2- Deslocamento; 3- 1,5 cm; 4- Duplo 
[B] 1 – Justificado; 2- Primeira Linha; 3- 0 cm; 4- Simples 
[C] 1 – Direita; 2- Primeira Linha; 3- 1,5 cm; 4- Duplo 
[D] 1 – Justificado; 2- Primeira Linha; 3- 1,5 cm; 4- Simples 
 
 

QUESTÃO 19 
 

Sobre correio eletrônico (e-mail), marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) O protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) é utilizado para envio de e-mails pela Internet. 
(      ) O protocolo POP3 (Post Office Protocol) é utilizado no acesso a uma caixa de correio eletrônico. 
(      ) Webmail é uma interface que possibilita ao usuário enviar/receber mensagens de e-mail por meio de um navegador 

conectado à Internet. 
(      ) josé_b@lão@casadasogra.com.br não é um endereço de correio eletrônico válido. 

 

Assinale a sequência correta. 
[A] F, F, V, V 
[B] V, F, F, V 
[C] V, V, V, V 
[D] F, V, V, F 
 

mailto:josé_balão@casadasogra.com.br
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QUESTÃO 20 
 

A figura abaixo ilustra a barra de ferramentas do Microsoft Internet Explorer 8, com alguns botões identificados de 1 a 7. 
 

 
 

Numere as afirmativas de 1 a 7 de acordo com a função de cada botão. 
 

(      ) Fornece uma exibição reduzida (miniatura) de todas as guias abertas. 
(      ) Retorna à página anterior no histórico de navegação. 
(      ) Adiciona a página atual à barra de favoritos. 
(      ) Exibe a página inicial. 
(      ) Avança para a próxima página no histórico de navegação. 
(      ) Exibe uma lista de todos os sites que estão abertos. 
(      ) Exibe uma lista das últimas páginas visitadas. 

 

Assinale a sequência correta. 
[A] 4, 1, 5, 7, 2, 3, 6 
[B] 7, 2, 4, 6, 1, 5, 3 
[C] 5, 1, 4, 7, 2, 6, 3 
[D] 3, 2, 7, 5, 1, 4, 6 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
QUESTÃO 21 
 

Considere as seguintes afirmativas sobre as drogas utilizadas no tratamento da hipertensão arterial sistêmica: 
 

I - O efeito hipotensor da alfametildopa em monoterapia é, em geral, discreto. 
II - Em casos de síndromes isquêmicas miocárdicas agudas e de dissecção aguda de aorta, indica-se o uso de betabloqueadores e 

de nitroglicerina ou de nitroprussiato de sódio. 
III - Os inibidores da enzima conversora da angiotensina e os bloqueadores do receptor AT da angiotensina II reduzem a proteinúria 

e a progressão da doença renal crônica, independente da doença de base. 
IV - A redução da morbimortalidade proporcionada pelo uso de betabloqueadores é mais evidente para pacientes com idade superior 

a 60 anos. 
 

Estão corretas as afirmativas 
[A] I, II e III, apenas. 
[B] II, III e IV, apenas. 
[C] I e IV, apenas. 
[D] I, II, III e IV. 
 
 
QUESTÃO 22 
 

Mulher de 64 anos, portadora de DPOC, vem apresentando febre e sinais de exacerbação de sua insuficiência respiratória há uma 
semana. Pesa 42 kg e a revisão dos exames laboratoriais mostra apenas creatinina sérica de 1,7 mg/dL. Com base nessas 
informações, pode-se afirmar que a paciente 
[A] tem insuficiência respiratória grave e insuficiência renal moderada. 
[B] não tem insuficiência respiratória e evolui com insuficiência renal leve. 
[C] não tem insuficiência renal. 
[D] apresenta insuficiência renal grave. 
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QUESTÃO 23 
 

Sobre o tratamento da dor lombar do paciente adulto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) O repouso é eficaz tanto para as lombalgias como para as lombociatalgias e ciáticas. 
(      ) Os corticosteroides são medicamentos sabidamente eficazes tanto para as lombalgias agudas como para as lombalgias 

crônicas. 
(      ) Relaxantes musculares como carisoprodol e ciclobenzaprina são eficazes em curto prazo para a  lombalgia aguda. 
(      ) Os antidepressivos tricíclicos são uma opção nas lombalgias crônicas, mesmo quando não associadas à depressão. 
(      ) Opioides, como o fosfato de codeína, são úteis na fase aguda, porém têm como principais efeitos colaterais a euforia e a 

diarreia. 
 

Assinale a sequência correta. 
[A] F, V, V, V, F 
[B] V, F, V, V, F 
[C] V, F, F, V, V 
[D] V, V, V, F, F 
 
 
QUESTÃO 24 
 

A síndrome de hipertireoidismo que se apresenta em pessoas com mais de 60 anos é geralmente causada por: 
[A] Adenoma tóxico da tireoide. 
[B] Doença de Plummer. 
[C] Doença de Basedow-Graves. 
[D] Tireoidite de Hashimoto. 
 
 
QUESTÃO 25 
 

Sobre a anemia por deficiência de vitamina B12, considere as afirmativas abaixo. 
 

I - Anemia macrocítica e normocrômica é geralmente constatada no hemograma. 
II - Má absorção de vitamina B12 oral é sugestiva tanto de anemia perniciosa quanto de ressecção cirúrgica do íleo. 

III - Geofagia pode ser observada nos pacientes com essa síndrome. 
IV - Ataxia de marcha pode ser manifestação clínica desses pacientes. 

 

Estão corretas as afirmativas 
[A] II e IV, apenas. 
[B] I e III, apenas. 
[C] I, II e IV, apenas. 
[D] I, II, III e IV. 
 
 
QUESTÃO 26 
 

Sobre o diagnóstico da artrite reumatoide, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Tanto a positividade quanto o título do fator reumatoide são preditores de pior prognóstico da doença. 
(      ) A doença não se restringe às articulações do paciente. 
(      ) O fator reumatoide é um teste sensível (>60%) para o diagnóstico de artrite reumatoide. 
(      ) O início do quadro clínico da artrite reumatoide é geralmente insidioso nas mulheres e agudo nos homens. 

 

Assinale a sequência correta. 
[A] F, V, F, V 
[B] F, V, V, F 
[C] V, F, V, V 
[D] V, V, F, F 
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QUESTÃO 27 
 

Em relação ao tratamento da DPOC estável, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) As xantinas devem ser consideradas como última opção no tratamento broncodilatador. 
(      ) O brometo de ipatrópio é um beta-2 agonista de ação broncodilatadora rápida. 
(      ) A terapia broncodilatadora deve ser iniciada via oral. 
(      ) Corticosteroides não representam drogas de escolha para o tratamento. 

 

Assinale a sequência correta. 
[A] F, V, F, V 
[B] V, F, F, V 
[C] V, F, V, V 
[D] V, V, F, F 
 
QUESTÃO 28 
 

No quadro abaixo estão representados perfis típicos de marcadores sorolo  gicos da hepatite causada pelo vírus B.  
 
 

Perfil 
sorológico 

RESULTADO DO MARCADOR SOROLÓGICO 

HBsAg HBeAg 
Anti-HBc      

IgM 
Anti-HBc     

IgG 
Anti-Hbe Anti-HBs 

1 + - - - - - 

2 + + + + - - 

3 + - - + - - 

4 - - - - - + 
 
 

Os números da coluna “Perfil sorológico” representam fases evolutivas da doença, que se traduzem, respectivamente, por: 
[A] incubação, fase aguda, imunidade e/ou vacinação, fase crônica. 
[B] fase aguda, fase crônica, imunidade, incubação. 
[C] fase aguda, incubação, fase crônica, imunidade. 
[D] incubação, fase aguda, fase crônica, imunidade por vacinação.  
 

QUESTÃO 29 
 

Qual deve ser a conduta terapêutica para um paciente que recebeu alta há 2 anos após poliquimioterapia (PQT) da hanseníase 
multibacilar e que, no momento, apresenta reação tipo 1, com neurite do nervo ulnar esquerdo? 
[A] Reintroduzir a PQT para multibacilares e iniciar prednisona. 
[B] Recomendar repouso e encaminhar ao neurologista para investigação. 
[C] Iniciar corticoterapia com prednisona na dose 1mg/kg/dia. 
[D] Reintroduzir a PQT para paucibacilares. 
 

QUESTÃO 30 
 

Sobre o tratamento da angina estável, analise as afirmativas. 
  

I - Drogas hipolipemiantes redutoras da fração LDL do colesterol são recomendadas como terapia inicial para todos os pacientes. 
II - Betabloqueadores são recomendados como terapia inicial, independente de história prévia de infarto agudo do miocárdio. 

III - Ácido acetilssalicílico é altamente recomendado, exceto para pacientes com comprovada contraindicação. 
IV - Inibidores da enzima conversora da aldosterona são recomendados principalmente para pacientes portadores de diabetes melito 

ou déficit da função cardíaca. 
 

Estão corretas as afirmativas 
[A] II, III e IV, apenas. 
[B] I e II, apenas. 
[C] III e IV, apenas. 
[D] I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 31 
 

De acordo com as orientações recentes do Programa Nacional de Controle das DST/AIDS, para qual grupo a terapia antirretroviral de 
alto impacto (TARV) para o HIV NÃO deve ser iniciada?  
[A] Pacientes com LT-CD4+ acima de 500 células/mm3, coinfectados pela hepatite C. 
[B] Pessoas assintomáticas com LT-CD4+ < 500 células/mm³. 
[C] Pacientes sintomáticos, independente da contagem de LT-CD4+. 
[D] Pessoas portadoras de HIV com parceiro(a) sorodiscordante, independente da contagem de LT-CD4+. 
 
 

QUESTÃO 32 
 

Sobre o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico, é INCORRETO afirmar: 
[A] A inibição da secreção ácida gástrica representa o principal objetivo da terapêutica. 
[B] Os antagonistas de receptores H2 da histamina não são eficazes para a terapêutica de manutenção dos pacientes. 
[C] Inibidores da bomba de prótons são mais eficazes que os antagonistas de receptores H2 da histamina. 
[D] Em doses adequadas, todos os inibidores da bomba de prótons têm igual eficácia terapêutica. 
 
 

QUESTÃO 33 
 

Sobre a litíase urinária, analise as seguintes afirmativas: 
 

I - Anti-inflamatórios não esteroidais e analgésicos narcóticos são igualmente eficazes para o tratamento imediato da cólica 
nefrética. 

II - A maioria dos pacientes com nefrolitíase diagnosticada casualmente por exames de imagem tornar-se-á sintomática no 
decorrer de 5 anos. 

III - Tratamento cirúrgico da nefrolitíase é considerado sempre que o tamanho do cálculo for superior a 5 mm.  
IV - Reposição hídrica frequente e modificação dos hábitos alimentares são sabidamente eficazes para a prevenção da recorrência 

da nefrolitíase.  
 

Estão corretas as afirmativas 
[A] II, III e IV, apenas. 
[B] I e III, apenas. 
[C] I, II, III e IV. 
[D] I, II e IV, apenas. 
 
 

QUESTÃO 34 
 

Sobre as infecções do trato urinário, pode-se afirmar: 
[A] Exame radiológico e ultrassonográfico das vias urinárias são geralmente desnecessários na investigação da infecção aguda. 
[B] Febre e calafrio podem ser manifestações frequentes, não sendo indicativos de pielonefrite. 
[C] Todos os germes gram-negativos metabolizam nitrito e nitrato, resultando em positividade do teste do nitrito. 
[D] Pelo risco de sepse, todo paciente deve ser submetido à hemocultura. 
 
 
INSTRUÇÃO: As questões de 35 a 37 referem-se ao caso clínico abaixo. 
 
Homem de 25 anos, servente de pedreiro, com história de febre há 5 dias, acompanhada de cefaleia, prostração, mialgia e artralgia. 
Vinha fazendo uso apenas de dipirona, com alívio temporário dos sintomas. Desde ontem com dor abdominal intensa e contínua e 
vômitos frequentes. O exame físico mostrou hipotensão postural e hepatomegalia dolorosa. A pele evidenciou exantema tênue e a 
mucosa da boca mostrou vários pontos de sangramento. 
 

QUESTÃO 35 
 

Considerando a hipótese etiológica de dengue, em qual grupo de risco deverá ser classificado esse paciente? 
[A] B 
[B] D 
[C] C 
[D] A 
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QUESTÃO 36 
 

NÃO é considerada obrigatória a solicitação dos seguintes exames: 
[A] Hemograma completo; dosagens de albumina sérica e transaminases.  
[B] Radiografia de tórax (PA, perfil e incidência de Laurell); ultrassonografia de abdome.  
[C] Sorologia ou isolamento viral para dengue. 
[D] Ecocardiograma; dosagens séricas de glicose, ureia, creatinina, eletrólitos; gasometria; tempo de protrombina. 
 
 

QUESTÃO 37 
 

A conduta correta para o paciente é: 
[A] Internar em Unidade de Terapia Intensiva, com hidratação venosa rápida e reposição de sangue e plaquetas. 
[B] Medicar na Unidade Básica de Saúde com hidratação oral, até que se obtenham os resultados dos exames. 
[C] Internar em hospital para hidratação venosa e transfusão de plaquetas. 
[D] Medicar em serviço de saúde de qualquer nível de complexidade, sendo obrigatória a hidratação venosa rápida, inclusive 

durante eventual transferência para uma unidade de referência. 
 
 

QUESTÃO 38 
 

São vacinas indicadas pelo Ministério da Saúde do Brasil para adultos entre 20 e 59 anos de idade: 
[A] Influenza sazonal, difteria, tétano, febre amarela, sarampo, caxumba e pneumococcia. 
[B] Herpes zoster, hepatite B para grupos de risco, tétano, febre amarela, sarampo, pneumococcia e rubéola. 
[C] Hepatite B para grupos de risco, difteria, tétano, febre amarela, sarampo, caxumba e rubéola. 
[D] Papilomavírus, influenza sazonal, tétano, febre amarela, hepatite B para grupos de risco, caxumba e rubéola. 
 
 

QUESTÃO 39 
 

Sobre os métodos contraceptivos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Contraceptivos orais são absolutamente contraindicados para mulheres com história de doença vascular sistêmica. 
(      ) Dispositivo intrauterino (DIU) não é associado a aumento da incidência de carcinoma cervical ou endometrial. 
(      ) Preservativos femininos auxiliam na prevenção da transmissão do herpes genital. 
(      ) Uso de diafragma é associado à maior incidência de infecção do trato urinário. 

 

Assinale a sequência correta. 
[A] V, V, V, V 
[B] V, F, V, F 
[C] V, F, F, V 
[D] F, V, F, V 
 
 

QUESTÃO 40 
 

Considere o seguinte caso clínico: 
 

Mulher de 23 anos, solteira e com vida sexual ativa. Procura a Unidade Básica de Saúde com quadro de intensa dor pélvica há uma 
semana e atraso menstrual de 32 dias. Diz ter tido febre ontem e apresenta discreto corrimento vaginal. O exame físico, embora com 
palpação muito dolorosa das fossas ilíacas, não demonstra sinais de irritação peritoneal. 
 

A conduta correta para essa paciente é: 
[A] Solicitar a dosagem de beta-HCG para constatar gravidez e agendar retorno em uma semana. 
[B] Encaminhar a paciente para serviço de referência em ginecologia. 
[C] Solicitar ultrassonografia pélvica. 
[D] Prescrever antibioticoterapia com ceftriaxona e doxiciclina. 
 
 
 
 
  



13/13  Concurso Público para Técnico Administrativo em Educação da UFMT  SUPERIOR 

 

 

 
 

 

 

 
 

Edital 012/PROAD/SGP/2012 
 

Nome:______________________________________________________ 
 

Cargo: Médico /Clínica Geral 
 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO CANDIDATO 
 

Questão  Alternativa  Questão Alternativa 

01   21  

02   22  

03   23  

04   24  

05   25  

06   26  

07   27  

08   28  

09   29  

10   30  

11   31  

12   32  

13   33  

14   34  

15   35  

16   36  

17   37  

18   38  

19   39  

20   40  

 

Esta folha é destinada para uso EXCLUSIVO do candidato. 


