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PORTUGUÊS 
 

A questão 01 refere-se ao texto seguinte. 
 
1 
 
3 
 
5 
 
7 
 
9 

“Antigamente, antes das democracias, quando não havia 
público para os escritores, o homem de letras se tornava 
quase sempre o cortesão dos poderosos, um ornamento 
gracioso de aristocratas ou de burgueses; hoje, porém, ele já 
se pode tornar independente pela possibilidade de viver do 
apoio e da compreensão dos leitores. Permanece, no 
entanto, o perigo de outra forma de escravidão: o de se 
vender o escritor às exigências mais vulgares do grande 
público.” 

Álvaro Lins 
 
01. Dadas as afirmativas sobre o texto, 
 

I. A expressão homem de letras (linha 2) foi empregada 
em sentido pejorativo. 

II. O termo cortesão (linha 3) tem sentido de adulador. 
III. Em “o de se vender [...] grande público” (linhas 7-9), o 

autor quer dizer que o escritor pode prostituir-se 
intelectualmente. 

IV. A locução substantiva compreensão dos leitores 
(linha 6) equivale a “o homem de letras é compreendido 
pelos leitores”. 

 
verifica-se que 
 
A) estão corretas I e IV, apenas. 

B) estão corretas II, III e IV. 

C) apenas a III está correta. 

D) estão corretas II e III, apenas. 

E) todas estão corretas. 
 

02. Os períodos seguintes, embora desordenados, constituem 
um texto. Indique a alínea que apresenta a melhor 
seqüência, de um ponto de vista descritivo. 

 
1. “Nosso objetivo era o de aperfeiçoar as qualidades do 

tomate”, disse Antonio Granell, coordenador da 
pesquisa. 

2. A cor incomum do tomate foi desenvolvida pelos 
cientistas para que fosse possível distingui-lo de um 
tomate normal. 

3. Cientistas espanhóis criaram um novo tomate 
geneticamente modificado, de cor azul, que tem uma 
série de proteínas que não podem ser encontradas no 
tomate comum e poderia ser usado com fins 
terapêuticos. 

4. “Mas também queríamos fazer com que ele se 
transformasse em uma “biofábrica”, ou seja, fazer com 
que as suas células trabalhassem de acordo com nosso 
interesse”, afirmou o pesquisador. 

5. O projeto do novo tomate é de estudiosos do Instituto 
de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), de 
Valença, na Espanha. 

 
A) 1 – 2 – 3 – 5 – 4  

B) 3 – 2 – 5 – 1 – 4  

C) 5 – 3 – 1 – 4 – 2  

D) 3 – 5 – 1 – 2 – 4  

E) 5 – 2 – 1 – 4 – 3  

03. Dos períodos seguintes, apenas um está com sentido 
denotativo. Indique-o. 

 
A) “As pequenas flores lambiam as calçadas de uma esquina à 

outra.” 
B) “Duas janelas da casa fitavam a rua ladeada de ipês 

amarelos.” 
C) “Não durma no ponto, pois as inscrições terminam hoje.” 
D) “Os mais belos objetos de adorno eram feitos com pérolas 

importadas.” 
E) “Estavam no calor de uma discussão, quando a má notícia 

chegou.” 
 
04. Quais as funções da linguagem predominantes no texto 

seguinte? 
 

“O fio dental é tão importante para a higiene bucal quanto a 
escovação. Curve o fio na lateral do dente e movimente-o para 
cima e para baixo, penetrando cuidadosamente na linha da 
gengiva. Limpe o dente da esquerda e o da direita de cada 
espaço.” 
 
A) metalingüística e conativa. 

B) conativa e referencial. 

C) apelativa e expressiva. 

D) expressiva e metalingüística. 

E) referencial e expressiva. 

 
A questão 05 refere-se ao texto seguinte. 
 

A comunidade de destino é tanto mais profunda quanto 
selada por uma fraternidade mitológica. De fato, o Estado-Nação 
é uma pátria, uma identidade consubstancialmente 
maternal/paternal, que contém, em seu feminino, o masculino da 
paternidade. Transfere, para a ampla escala de populações de 
milhões de indivíduos, muitas vezes oriundos de etnias bem 
diversas, as calorosas virtudes das relações familiares entre as 
pessoas pertencentes ao mesmo lar. Assim, a Nação, de 
substância feminina, comporta em si as qualidades da Terra-
Mãe (Pátria-Mãe), do lar (foyer, home, Heimat), e ela desperta, 
nos momentos comunitários, os sentimentos de amor que são, 
naturalmente, despertados pela mãe. (Edgar Morin, Cabeça bem 
feita, Rio de Janeiro, 2004) 
 
05. Dados os itens que podem constituir a continuação coesa e 

coerente para o texto, 
 
I. Já o estado é de substância paternal. 
II. Assim, o mito nacional é uno. A fraternidade mitológica 

surge exclusivamente como uma fraternidade biológica. 
III. Dispõe da autoridade absoluta e incondicional do pai 

patriarca, a quem se deve obediência. 
IV. Entretanto, a idéia de nação contém um único espírito 

fraterno entre “filhos da pátria”. 
V. A relação matripatriótica com o Estado-Nação desperta 

o sentimento de fraternidade mística dos “filhos da 
pátria”, perante o inimigo. 

 
verifica-se que a quantidade de itens corretos é 
 
A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) 5 
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As questões de 06 a 08 referem-se ao texto abaixo. 
 

 
 

1 
 

3 
 

5 
 

7 
 

9 
 

11 
 

13 
 

15 
 

17 
 

19 
 

21 
 

23 
 

25 
 

27 
 

29 
 

31 

Escrever, argumentar, seduzir 
 

Todos nós, mortais, temos a impressão de que os 
escritores nascem sabendo escrever bem: seus textos 
saltam prontos da imaginação privilegiada para as páginas 
impressas de um livro. Por mais que eles insistam em 
afirmar que escrever significa mais transpiração que 
inspiração, que o processo é um eterno “pisar em grilos”, 
exigindo rigorosa disciplina, ficamos com a sensação de 
que isso tudo só vale para os que não nasceram escritores. 
Para poetas e prosadores natos, basta preencher as folhas 
brancas com palavras, frases, parágrafos que, 
magicamente, materializam-se em histórias, personagens, 
espaços, paisagens, mundos cativantes. Nada de 
releituras, emendas, trocas de palavras, eliminação de 
excessos, inclusão de trechos, correção de deslizes. 

Ledo engano. A atividade da escrita é um processo 
trabalhoso, exigindo de seu empreendedor bem mais que 
talento. Independentemente de sua finalidade, escrever 
requer observação, conhecimentos, vivência, pesquisa, 
planejamento, consciência das formas de circulação, muita 
paciência e, consequentemente, leituras, releituras, 
construção e reconstrução. Com os grandes escritores, 
podemos identificar parte dos esforços exigidos por essa 
atividade, surpreendendo alguns momentos em que eles 
demonstram a forte e ambígua relação que mantém com 
seus textos, expondo a maneira como administram os 
detalhes que envolvem a escritura e, também, após a 
publicação, o interesse pelas formas de recepção. E essas 
exposições entreabrem uma fresta para que os demais 
“escreventes” conheçam alguns percursos e percalços do 
escrever, do dar acabamento a um texto, das formas de vê-
lo correr mundo.  

(Beth Brait, Revista Língua Portuguesa, n. 
25, 2007) 

 
06. Qual a alínea que melhormente resume o texto? 

 
A) A produção de um texto é um processo que exige 

planejamento, escrita e revisão, além de talento. 

B) Os grandes escritores servem de exemplo para mostrar 
como a tarefa de escrever é difícil. 

C) Para poetas e prosadores natos, basta preencher as folhas 
brancas com palavras, frases, parágrafos que, 
magicamente, materializam-se em histórias, personagens, 
espaços, paisagens, mundos cativantes. 

D) Temos a impressão de que os escritores nascem sabendo 
escrever bem. 

E) As tarefas de releituras, emendas, trocas de palavras, 
eliminação de excessos, inclusão de trechos, correção de 
deslizes é para quem não sabe escrever. 

 
07. Indique qual a relação de sentido implícita entre as 

informações anterior e posterior aos dois pontos no trecho: 
“Todos nós, mortais, temos a impressão de que os 
escritores nascem sabendo escrever bem: seus textos 
saltam prontos da imaginação privilegiada para as páginas 
impressas de um livro.” 

 
A) realce 
B) oposição 
C) concessão 
D) explicação 
E) conclusão 

08. No trecho “Por mais que eles insistam em afirmar que 
escrever significa mais transpiração que inspiração, que o 
processo é um eterno “pisar em grilos”, exigindo rigorosa 
disciplina, ficamos com a sensação de que isso tudo só vale 
para os que não nasceram escritores”, a expressão por 
mais que pode ser substituída sem alterar o seu sentido por 

 
A) embora. 

B) pois. 

C) já que. 

D) uma vez que. 

E) justamente por. 

 
09. Assinale a opção que não transgride a norma-padrão da 

língua portuguesa. 
 
A) Do céu estrelado, em amplexo com a terra, é que nascerá 

todos os seres viventes. 

B) Vim falar consigo sobre as violências recentes. 

C) Resolvemos discutir as questões para eu não ficar alheio às 
dificuldades dos fatos. 

D) Não sei onde foi que te decepcionei: ao não responder à tua 
carta? Ao não me desculpar por isso? 

E) Esse foi um ponto que todos se esqueceram. 
 
 
Leia atentamente o texto abaixo para responder a questão 10. 
 

Você em Portugal, diz ele [Jô Soares], é um tratamento 
respeitoso, de cerimônia. Na França é completamente diferente: 
você chama o motorista de vous (que corresponde ao senhor, 
em português). O tu (que seria você) é dado somente para as 
pessoas com quem tem intimidade, não tem nada a ver com 
classe social. Você vai engraxar o sapato, chama o engraxate de 
vous; vai numa loja e chama a balconista de vous; no Brasil ele é 
tratado de você. Lá, se você tem intimidade, trata de tu, ou você. 
Quando não tem intimidade, chama de senhor, de vous. No 
Brasil é diferente. O tratamento você [sic] é aplicado como se 
fosse uma forma de respeito, mas na realidade estabelece 
diferenças de classes sociais. A gente chama o motorista de 
você, mas o médico é tratado de senhor, então fica 
preconceituoso. E programa de televisão que entrevista um 
engraxate e logo depois um ministro, como o meu, não pode 
chamar o engraxate de senhor, porque vai ficar ridículo, porque 
o tratamento padrão com ele é você, e não pode tratar o ministro 
de senhor, logo depois. Ficaria muito ruim, seria uma diferença 
de classe social. (Jô Soares, Tramontina, 1996, p.183-4)  
 
10. De acordo com o texto, assinale a opção incorreta.  

 
A) A primeira ocorrência do pronome você é uma referência ao 

leitor do texto. 

B) A função da linguagem predominante no texto é a 
metalingüística. 

C) Para Jô Soares, entrevistar um engraxate tratando-o de 
“você” e, no mesmo programa, entrevistar um ministro 
tratando-o de “senhor” é estabelecer entre os entrevistados 
uma diferença de classe social. 

D) A ocorrência do dêitico lá refere-se à França. 

E) A ocorrência da expressão a gente revela o tom coloquial 
da linguagem do texto.  
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INFORMÁTICA 
 

Nas questões abaixo, a menos que seja explicitamente informado o 
contrário, considere que todos os programas mencionados estão em 
configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado 
para pessoas destras e que expressões como clicar, clique simples e 
clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. 
Considere também que não há restrições de proteção e de uso em 
relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos 
mencionados. 

 
 
Baseando-se na figura abaixo, responda a questão 11. 
 

 
11. Dadas as afirmativas abaixo, 

 
I. Com um duplo clique sobre o ícone            é possível 

acessar pastas e arquivos existentes no computador. 

II. A partir da seqüência de opções                         
Todos os programas, é possível acessar a maior parte 
dos aplicativos instalados no computador. 

III. A partir da seqüência de opções              
Impressoras e aparelhos..., é possível acessar, 
adicionar ou instalar impressoras no computador. 

 
está correto o que se afirma em 

 
A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) III, apenas. 

E) I, II e III. 

 

 

 

 

 

 

12. Algumas palavras em um texto encontram-se destacadas 
com uma linha zig-zag na cor vermelha, informando que a 
palavra não foi encontrada no dicionário usado pelo Word. 
Para resolver esse problema, podemos usar a ferramenta 
Ortografia e gramática, conforme é visualizado na imagem a 
seguir. Sobre esta ferramenta, não podemos afirmar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) O Word permite que se verifique a ortografia de palavras 
selecionadas ou do documento inteiro. 

B) O Word seleciona no texto a palavra que não encontrou em 
seu dicionário, e sempre mostra pelo menos uma sugestão 
para que o usuário possa substituir a palavra errada ou não 
encontrada. 

C) O Word começa a verificar a ortografia palavra por palavra, 
sempre na direção de cima para baixo no texto. 

D) Por meio da tecla F7, é possível chegar à janela da 
ferramenta Ortografia e Gramática. 

E) O botão Ignorar todas ignora no documento inteiro a 
correção da palavra em destaque. 

 

13. As imagens a seguir foram extraídas de uma janela do 
Microsoft Excel 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

Os números 1, 2, 3 e 4 representam, respectivamente, 

 
A) Barra de Menu; Barra de ferramentas Formatação; Barra de 

ferramentas Padrão e a Barra de Fórmula. 

B) Barra de Fórmula; Barra de Menu; Barra de ferramentas 
Padrão e a Barra de ferramentas Formatação. 

C) Barra de ferramentas Formatação, Barra de Menu; Barra de 
ferramentas Padrão e a Barra de Fórmula. 

D) Barra de ferramentas Padrão; Barra de Menu; Barra de 
ferramentas Formatação e a Barra de Fórmula. 

E) Barra de Menu; Barra de ferramentas Padrão; Barra de 
ferramentas Formatação e a Barra de Fórmula. 

 

3

4

2

1
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A figura abaixo serve como base para responder a questão 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Na Planilha GRAT_DEZ o vendedor somente terá 
gratificação se vender acima de R$ 999,99. Na coluna D foi 
criada uma condição de recebimento em SIM ou NÃO com a 
função SE. Partindo da célula D4 e, logo após, usando a 
alça de preenchimento para adicionar as funções nas 
células de D5 a D9, podemos concluir que a função 
corretamente usada na célula D4 foi a 

 
A) =SE(C4>999,99,"SIM","NÃO"). 

B) =SE(C4>1000;'SIM';'NÃO'). 

C) =SE(C4<999,99;"SIM";"NÃO"). 

D) =SE(C4>999,99;"SIM";"NÃO"). 

E) =SE(C4<999,99;'SIM';'NÃO'). 

 

15. Assinale a afirmativa correta. 

 
A) O PenDrive é um dispositivo de hardware que serve para 

escrever na tela de computadores portáteis. 

B) A menor unidade de informação tratada pelo computador é 
denominada Bit (Binary Digit), a qual pode ser atribuída o 
valor zero ou um. 

C) O HD (Hard Disk) armazena somente informações 
temporárias, ou seja, seus dados são sempre perdidos ao 
se desligar o computador. 

D) Apesar de existirem atualmente telas de computadores 
sensíveis ao toque, os monitores são considerados 
dispositivos de entrada de dados. 

E) A memória RAM (Random Access Memory) dos PC 
(Personal Computers) atuais possuem, geralmente, 
capacidade de armazenamento superior as dos HD (Hard 
Disks) convencionais, cerca de 100 (cem) TeraBytes. 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS LEGAIS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
16. Em relação às normas aplicáveis aos servidores públicos 

federais, previstas na Lei Federal nº 8.112/90, somente se 
pode afirmar: 

 
A) em nenhuma hipótese é prevista a admissão de 

estrangeiros para ocupar cargos públicos. 

B) não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato 
aprovado em concurso anterior com prazo de validade não 
expirado. 

C) o servidor que não entrar em exercício no prazo legal será 
demitido. 

D) caberá à Administração Pública deferir, a seu critério, ao 
servidor ocupante de cargo efetivo, ainda que se esteja em 
estágio probatório, licença para o trato de assuntos 
particulares pelo prazo de até 3 (três) anos consecutivos, 
sem remuneração. 

E) a pena de suspensão poderá, quando houver conveniência 
administrativa, ser convertida em multa, na base de 50% 
(cinqüenta por cento) por dia de vencimento ou 
remuneração, ficando o servidor obrigado a comparecer em 
serviço durante metade do horário de expediente. 

 
17. Em relação à prestação dos serviços públicos, não se pode 

afirmar: 
 
A) quando os serviços públicos são prestados pelos próprios 

órgãos da Administração Direta, o ente estatal faz uso de 
seu poder hierárquico em relação aos órgãos a ele 
subordinados. 

B) a outorga se manifesta a partir da descentralização 
administrativa, quando o Estado cria entidades da 
Administração Indireta e lhes transfere a titularidade e a 
execução de determinados serviços públicos. 

C) os serviços públicos individuais são aqueles que têm 
usuários determinados e utilização particular e mensurável 
para cada destinatário, como é o caso da telefonia. 

D) as agências reguladoras, no tocante aos serviços públicos 
por ela regulados, tanto editam normas técnicas, fiscalizam 
o cumprimento de tais normas, aplicando, se for o caso, 
sanções administrativas àqueles que cometem infrações, 
como também realizam a intermediação de conflitos de 
interesses. 

E) os contratos de concessão de serviços públicos poderão ser 
rescindidos por decisão judicial, por acordo entre as partes 
ou unilateralmente pelo Estado. Neste último caso, desde 
que o concessionário tenha cometido alguma falta grave. 

 
18. O servidor público que solicitar ou receber, para si ou para 

outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou 
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, 
ou aceitar promessa de tal vantagem, pratica o seguinte 
crime: 
 

A) concussão. 

B) peculato. 

C) corrupção passiva. 

D) prevaricação. 

E) exceção de exação. 
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19. Acerca dos princípios e dos poderes da Administração, 
assinale a única opção incorreta. 
 

A) O princípio da moralidade é considerado, pela doutrina, 
como inerente ao próprio conceito da legalidade, uma vez 
que toda imoralidade implica um desvio de finalidade, sendo 
este uma verdadeira ilegalidade ideológica ou subjetiva. 

B) O princípio da impessoalidade acarreta para o administrador 
o dever de agir com imparcialidade, sem prejudicar ou 
beneficiar administrados de forma individual. Significa, 
outrossim, que o administrador público não pode querer se 
promover às custas do erário público, atribuindo a si obras 
ou programas executados em sua gestão. 

C) O poder de polícia que a Administração exerce sobre os 
administrados tem por fundamento a idéia de supremacia 
geral do Estado, necessária para fazer valer o princípio da 
supremacia do interesse público sobre o privado. 

D) Os atos praticados no exercício do poder de polícia são, em 
geral, discricionários, uma vez que o legislador não poderia 
antever todas as situações fáticas que demandassem a 
atuação concreta da polícia administrativa. 

E) No direito brasileiro, o regulamento – principal forma de 
expressão do poder normativo da Administração Pública – 
é, em regra, vinculado a uma lei anterior, prestando-se 
apenas a explicitá-la, dando-lhe fiel execução, mas não 
podendo inovar na ordem jurídica. 

 
20. A Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, dispõe sobre a 

estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições 
Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, e 
dá outras providências. Nesse sentido, em relação a esta 
legislação, não é correto afirmar: 

 
A) Caberá à Instituição Federal de Ensino avaliar anualmente a 

adequação do quadro de pessoal às suas necessidades, 
propondo ao Ministério da Educação, se for o caso, o seu 
redimensionamento, considerando, entre outras, a 
proporção entre os quantitativos da força de trabalho do 
Plano de Carreira e usuários. 

B) O Plano de Carreira está estruturado em 5 (cinco) níveis de 
classificação, com 4 (quatro) níveis de capacitação cada e 
39 (trinta e nove) padrões de vencimento básico, 
justapostos com intervalo de 1 (um) padrão entre os níveis 
de capacitação e 2 (dois) padrões entre os níveis de 
classificação. 

C) São atribuições gerais dos cargos que integram o Plano de 
Carreira, sem prejuízo das atribuições específicas e 
observados os requisitos de qualificação e competências 
definidos nas respectivas especificações, entre outras, 
planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades 
inerentes ao apoio técnico-administrativo ao ensino. 

D) O ingresso nos cargos do Plano de Carreira far-se-á na 
classe única do 1º (primeiro) nível de especialização do 
respectivo de nível de aprendizado, mediante concurso 
público de provas e títulos, observadas a escolaridade, 
experiência e titulação estabelecidas no Anexo da Lei nº 
11.091, de 12 de janeiro de 2005. 

E) O servidor que fizer jus à Progressão por Capacitação 
Profissional será posicionado no nível de capacitação 
subseqüente, no mesmo nível de classificação, em padrão 
de vencimento na mesma posição relativa à que ocupava 
anteriormente, mantida a distância entre o padrão que 
ocupava e o padrão inicial do novo nível de capacitação. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

21. Quais os termos que completam de forma correta as 
lacunas do caso clínico seguinte? 

  Paciente de 20 anos, masculino, branco, solteiro, estudante, 
queixa-se de dor abdominal predominante em FID, diarréia, 
perda de peso e febre baixa. Submete-se a uma 
colonoscopia, que evidenciou lesões aftóides salteadas em 
cólon ascendente e transverso. A hipótese diagnóstica mais 
correta para o caso descrito é _______________ que 
poderá apresentar _______________ além de mutações 
nos genes _______________ e no _______________.  

 
 
A) Doença de Crohn – estenoses e fístulas – NOD2/CARD15 – 

cromossomo 16. 

B) Retocolite Ulcerativa – fístulas e estenoses – 
NOD5/CARD18 – cromossoma 15. 

C) Parasitose intestinal – sangramento e fístula – NOD2/CARD 
16 – cromossoma 16. 

D) Doença de Crohn – enterorragia e fístula – NOD3/CARD 15 
– cromossoma 18. 

E) Retocolite Ulcerativa – fissuras e fístulas – NOD/4/CARD20 
– cromossoma 16. 

 
22. Paciente com 50 anos, sexo feminino, branca, casada, 

professora, apresenta dor epigástrica urente, mais comum 
no período noturno, que alivia com a ingesta alimentar. 
Refere que apresentou um episódio de melena. Foi atendida 
por profissional especializado que preconizou a seguinte 
conduta (assinale a resposta correta). 

 
A) Esofagogastroduodenoscopia com múltiplas biópsias na 

lesão se esta for gástrica. 

B) Esofagogastroduodenoscopia sem biópsias de antro, se a 
lesão ulcerada estiver localizada no duodeno. 

C) Esofagogastroduodenoscopia com biópsia da lesão se esta 
for duodenal. 

D) Esofagogastroduodenoscopia e teste da urease, 
independente, se a lesão for gástrica ou duodenal. 

E) Esofagogastroduodenoscopia, dosagem de gastrina e 
ecoendoscopia nas lesões gástricas e duodenais. 

 
23. Nas pancreatites graves com necrose e nas complicações 

com pseudocistos e abscessos, podemos afirmar que o 
método de avaliação diagnóstica “padrão ouro” é 

 
A) colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. 

B) tomografia computadorizada com injeção de contraste em 
“bolo”. 

C) ultra-sonografia endoscópica. 

D) ultra-sonografia. 

E) ressonância magnética. 
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24. Quais os termos que completam de forma correta as 
lacunas do enunciado seguinte?  

  Nas pancreatites agudas podemos afirmar que as suas 
principais etiologias são __________ seguida de 
__________. A sintomatologia mais comum é __________. 
Os sinais de __________ e __________ indicam 
__________ e __________.  

 
 
A) Alcoólica – biliar – dor epigástrica – sinal de Curvoisier – 

sinal de Cullen – necrose – hemorragia. 

B) Biliar – alcoólica – dor epigástrica – sinal de Cullen – sinal 
de Grey-Turner – necrose – hemorragia. 

C) Idiopática – alcoólica – dor abdominal em “barra” – sinal de 
Grey-Turner – Blumberg – hemorragia – necrose. 

D) Alcoólicas – tóxicas – dor abdominal difusa – sinal de 
Tompson – Cullen – hemorragia – necrose. 

E) Vasculite – hipercalcemia – epigastralgia – sinal de Cullen- 
sinal de Grey-Turner – necrose – hemorragia. 

 
25. Dadas as assertivas sobre o período seguinte,  
 
  As infecções pelos vírus da hepatite B representam um 

grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo.  
 

I. No adulto a apresentação clínica da hepatite aguda B é, 
em geral, ictérica. 

II. Pacientes com hepatite crônica B AgHBe positivos, 
geralmente são assintomáticos e podem apresentar 
graus variados de lesões hepáticas. 

III. Principais fatores de risco para a cirrose são AgHbe 
positivo, idade de aquisição da infecção e níveis 
elevados de aminotransferases. 

IV. O perfil laboratorial do portador inativo é AgHBs 
positivo, AgHBe negativo com anti-HBe positivo,VHB-
DNA não-detectável, aminotransferases normais. 

V. Não se recomenda a biópsia hepática na avaliação 
inicial de pacientes HBsAg positivos. 

 
verifica-se que 
 
A) I, II e III estão corretas. 

B) II, III e V estão corretas. 

C) I, II e IV estão corretas. 

D) I, III e IV estão corretas. 

E) II, III e IV estão corretas. 

 
26. Na terapêutica, respectivamente, destas parasitoses – 

teníase, ancilostomíase, estrongiloidíase e enterobíase – 
qual opção abaixo é correta? 
 

A) Tiabendazol, mebendazol, praziquantel, albendazol. 

B) Praziquantel, mebendazol, ivermectina, albendazol. 

C) Ivermectina, tiabendazol, albendazol, mebendazol. 

D) Tiabendazol, ivermectina, praziquantel, mebendazol. 

E) Mebendazol, ivermectina, albendazol, mebendazol. 

 

27. Paciente de 30 anos, masculino, casado, relata que há um 
mês apresenta quadro gripal e que se exacerbou nos 
últimos dois dias. No momento, queixa-se de calafrios, 
febre, dor torácica “em pontada”. Relata tosse produtiva, 
algumas vezes, com expectoração sanguinolenta. Traz um 
RX de tórax que evidencia um infiltrado denso e homogêneo 
comprometendo parte do lobo inferior. A análise deste caso 
clínico possibilita aferir que o diagnóstico correto é 

 
A) tuberculose miliar. 

B) broncopneumonia atípica. 

C) pneumonia pneumocócica. 

D) enfisema pulmonar. 

E) carcinoma brônquico. 
 
28. Dadas as assertivas sobre o período seguinte,  
  A cirrose hepática é caracterizada pela desorganização da 

arquitetura lobular e vascular do fígado e pela presença 
neste órgão de fibrose e formação nodular difusa.  

 
I. Tirosinemia, doença de Wilson, deficiência de alfa 1 

antripsina e a esteato-hepatite não-alcoólica são fatores 
etiológicos de cirrose. 

II. Gradientes de pressão venosa hepática acima de 
12mmHg estão relacionados a hemorragia digestiva na 
cirrose alcoólica. 

III. Hepatite auto-imune que afeta, principalmente, as 
mulheres não são causa de cirrose. 

IV. A síndrome de Budd-Chiari crônica deve ser 
relacionada como causa de cirrose. 

V. O diagnóstico da cirrose é realizado por meio de biópsia 
hepática mesmo que o paciente apresente distúrbios de 
coagulação. 

 
verifica-se que 

 
A) I, III e V estão corretas. 

B) II, III e IV são corretas. 

C) I, II e IV são corretas. 

D) III, IV e V são corretas. 

E) I, II e V são corretas. 
 
29. Quais os termos que complementam de forma correta as 

lacunas do caso clínico seguinte? 

  Paciente de 15 anos com queixa de astenia, cansaço aos 
esforços, tontura, indisposição e anorexia. O hemograma 
evidencia hipocromia e microcitose. Para o diagnóstico de 
____________ devo solicitar ____________ com a 
determinação do depósito de ____________ e da 
percentagem de ____________. A concentração de 
____________ reflete o estoque de ____________.  

  
A) Mielograma – anemia ferropriva – ferro medular – 

sideroblastos – ferro corporal – ferritina sérica. 

B) Anemia ferropriva – ferritina – ferro medular – ferro corporal 
– sideroblastos – mielograma. 

C) Ferritina sérica – ferro medular – mielograma – sideroblasto 
– anemia ferropriva – ferro corporal. 

D) Anemia ferropriva – ferro medular – sideroblasto – 
mielograma – ferritina – ferro corporal. 

E) Anemia ferropriva – mielograma – ferro medular – 
sideroblastos – ferritina sérica – ferro corporal. 
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30. Dadas as assertivas sobre o período seguinte,  
  O cor pulmonale é a terceira causa mais freqüente de 

disfunção cardíaca em indivíduos acima de 50 anos. 
 

I. O quadro clínico do cor pulmonale está relacionado com 
hipertensão da circulação pulmonar. 

II. A hipertensão arterial pulmonar é caracterizada por 
valores pressóricos pulmonares médios >25mmHg no 
repouso. 

III. A DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica) não tem 
relação de causa-efeito com a hipertensão pulmonar. 

IV. A hipertensão pulmonar primária apresenta prevalência 
superior à secundária. 

V. Doenças intersticiais pulmonares, doença 
tromboembólica crônica e apnéia do sono são causa de 
cor pulmonale. 

 
verifica-se que 
 
A) II, III e IV estão corretas. 

B) I, II e III estão corretas. 

C) I, III e V estão corretas. 

D) I, II e V estão corretas. 

E) II, IV e V estão corretas. 
 
31. Quais os termos que completam de forma correta as 

lacunas do enunciado seguinte? 
 
  A tríade clássica da embolia pulmonar __________, 

__________ e __________ ocorre apenas em 20% a 30% 
dos casos. A evidência de __________ reforça o 
diagnóstico, porém é encontrada em menos de 25% dos 
pacientes. A __________ é um achado muito importante e 
muito freqüente nos episódios embólicos. A __________ de 
perfusão é de suma importância para o diagnóstico, assim 
como a __________ pulmonar que é o exame mais 
específico.  

  
A) hemoptise – hipoxemia – tromboflebite – hemoptise – 

dispnéia – cintilografia – angiografia. 

B) dor torácica – tromboflebite – hipoxemia – dispnéia –
hemoptise – cintilografia – angiografia. 

C) hipoxemia – tromboflebite – dispnéia – hemoptise – dor 
torácica – cintilografia – angiografia. 

D) tromboflebite – dor torácica – dispnéia – hipoxemia – 
hemoptise – angiografia – cintilografia. 

E) dispnéia – dor torácica – hemoptise – tromboflebite – 
hipoxemia – cintilografia – angiografia. 

 
32. Assinale a alínea incorreta em relação a profilaxia da 

nefrotoxidade pelo contraste iodado. 
 
A) A principal medida a ser tomada é a hidratação com solução 

fisiológica. 

B) É importante a avaliação da função renal antes da 
realização do exame contrastado. 

C) O uso de Furosemida deve ser sempre feito durante a 
hidratação. 

D) Nacetilcisteina tem sido demonstrado com eficiência nesta 
profilaxia. 

E) A toxidade é relacionada a osmolaridade do contraste 
administrado. 

33. Dadas as assertivas sobre o período seguinte, 
 
  Os exames complementares são fundamentais para a 

elucidação diagnóstica de grande parte das patologias.  
 

I. Leucocitose com desvio à esquerda não pode ser 
indicativa de infecção bacteriana. 

II. AST e ALT são enzimas importantes na detecção de 
agressão hepática. 

III. A dosagem de CEA é indicada no seguimento de 
pacientes operados de neoplasia do reto e cólon. 

IV. A tomografia computadorizada não tem valor 
propedêutico para o estudo de estruturas sólidas e 
líquidas. 

V. A cintilografia com hemácias marcadas é importante no 
diagnóstico do sangramento digestivo com perda igual 
ou maior que 0,5 ml de sangue/segundo. 

 
verifica-se que 

 
A) I, II e III estão corretas. 

B) II, III e IV estão corretas. 

C) II, IV e V estão corretas. 

D) II, III e V estão corretas. 

E) I, III e V estão corretas. 
 
34. Dadas as assertivas sobre o caso clínico abaixo, 
 
  Paciente de 40 anos, feminina, relata ter dor intensa no 

hipocôndrio direito acompanhada de vômitos biliosos. 
Relata, ainda, que teve crises de dor semelhante a esta, 
anteriormente, porém com menor intensidade. A ultra-
sonografia do abdome superior evidencia imagens 
hiperecóicas.  

 
I. A paciente tem colelitíase e o processo inflamatório é 

provocado, possivelmente, pela impactação do cálculo 
no infundíbulo. 

II. A dificuldade no esvaziamento vesicular gera aumento 
da pressão intraluminal e dilatação da vesícula. 

III. A bile litogênica não contém mucina e demais 
substâncias necessárias a nucleação de cálculos. 

IV. O dano à mucosa leva a liberação de mediadores 
inflamatórios. 

V. A lisolecitina e a prostaglandina não interferem na 
cascata inflamatória. 

 
verifica-se que 
 
A) I, II e IV estão corretas. 

B) II, III e IV estão corretas. 

C) I, III e V estão corretas. 

D) I, IV e V estão corretas. 

E) I, III e IV estão corretas. 
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35. Paciente de 22 anos apresenta quadro de urina escura 
relacionada a esforço físico e algumas vezes precedida de 
dor de garganta. Ao exame físico sua pressão arterial é 
normal e não há edema. Hemograma, bioquímica e 
complemento séricos são normais. Fator anti-núcleo 
negativo. Exame de urina mostra proteinúria de 1+ e muitas 
hemácias, além de cilindro hemático. Qual o diagnóstico 
mais provável? 

 
A) Nefropatia por IgA 

B) Nefrite Lúpica 

C) Glomerulonefrite membrano-proliferativa 

D) Síndrome de Alport 

E) Glomerulonefrite pós-estreptocócica 

 
36. São fatores de risco para formação de calculo renal, exceto: 

 
A) Baixo volume urinário. 

B) Hiperoxalúria. 

C) Hipercalciúria. 

D) Hiperuricosúria. 

E) Hipercitraturia. 
 
37. Assinale a opção incorreta. 

 
A) O encaminhamento precoce para um nefrologista de um 

paciente com azotemia é recomendado para diminuir a 
morbidade e mortalidade da doença renal. 

B) O controle adequado da pressão arterial é fundamental na 
lentificação da doença renal crônica. 

C) A terapia com Eritropoetina é eficaz no controle da anemia 
do renal crônico. 

D) A restrição de fósforo na dieta não é importante na 
prevenção da osteodistrofia renal. 

E) O uso de antiinflamatório não-hormonal favorece à 
progressão da doença renal crônica. 

 
38. Paciente com diabete melito descompensada apresenta os 

seguintes exames laboratoriais: 
 
  Sódio sérico-125 mEq/l   glicemia-972 mg/dl   ureia sérica -

108 mg/dl. 
 
  Qual a sua osmolaridade sérica (mOsm/Kg de H2O)? 
 
A) 280 

B) 300 

C) 322 

D) 330 

E) 340 

 

 

 

 

39. Marque a alínea incorreta em relação à artropatia gotosa. 

 
A) Menos de 25% dos pacientes que apresentam hiperuricemia 

desenvolvem gota. 

B) Durante o quadro agudo de gota, os níveis séricos de ácido 
úrico estão sempre elevados. 

C) Grande parte dos pacientes com gota apresenta produção 
normal de ácido úrico, porém sua excreção renal encontra-
se diminuída. 

D) O uso de diurético pode desencadear gota. 

E) Paciente que ingere bebida alcoólica pode desenvolver 
gota. 

 
40. São critérios de diagnóstico para Artrite Reumatóide, exceto: 

 
A) Rigidez matinal. 

B) Artrite de 3 ou mais áreas articulares. 

C) Nódulos reumatóides subcutâneos. 

D) Fator reumatóide positivo. 

E) Fator antinúcleo positivo. 
 
41. Em relação as Artropatias soronegativas, é incorreto afirmar: 
 
A) A Espondilite Anquilosante é menos severa nas mulheres 

acometidas. 

B) A Artrite Psoriática pode imitar outras doenças inflamatórias 
articulares. 

C) A Uveíte pode ser uma manifestação extra-articular da 
Espondilite Anquilosante. 

D) O HLA- B 27 não está relacionada a espondiloartropatia 
soronegativa. 

E) O primeiro sintoma na maioria dos pacientes com 
Espondilite Anquilosante é dor na região inferior das costas. 

 

42. É pouco freqüente no Lupus Eritematoso Sistêmico a 
presença do seguinte achado: 

 
A) Poliartralgia 

B) Artrite erosiva e deformante 

C) Serosite 

D) Nefrite 

E) Trombocitopenia 

 
43. Paciente com história de uveíte, meningite asséptica e 

trombose venosa. Apresenta ulcerações orais recorrentes e 
genitais menos freqüentemente. Qual o diagnóstico mais 
provável? 

 
A) Síndrome de Reiter 

B) Lupus Eritematoso Sistêmico 

C) Síndrome de Sjogren 

D) Síndrome do anticorpo antifosfolípide 

E) Doença de Behçet 
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44. Qual a droga de escolha no tratamento de um paciente com 
quadro agudo de dissecção de aneurisma de aorta 
acompanhado de hipertensão arterial sistêmica grave? 

 
A) Diazóxido 

B) Nitroprussiato de sódio 

C) Hidralazina 

D) Minoxidil 

E) Nifedipina 
 
45. Qual o germe mais freqüentemente isolado em pacientes 

com uretrite não-goncócica? 
 

A) Chlamydia trachomatis 

B) Ureaplasma urealyticum 

C) Mycoplasma hominis 

D) Mycoplasma genitalium 

E) Trichomonas vaginalis 
 
46. Em relação ao choque séptico, é incorreto afirmar: 

 
A) A primeira intervenção deve ser acorreção da volemia. 

B) O emprego de drogas vasoativas objetiva a vasoconstricção 
e aumento do inotropismo. 

C) A antibioticoterapia é fator de risco para determinar a 
mortalidade. 

D) O prognóstico não está relacionado ao quadro inicial 
(minutos ou horas de evolução). 

E) Deve-se aumentar a oferta de oxigênio até obtenção de 
consumo adequado. 

 
47. São características clínicas sugestivas de hipertensão 

arterial secundária, exceto: 
 
A) Hipercalemia. 

B) Início abrupto. 

C) Sopro abdominal. 

D) Rins palpáveis. 

E) Hipertensão resistente a várias drogas. 
 
48. Em relação a Sepse Grave e Choque Séptico, as medidas 

terapêuticas nas primeiras 6 horas após diagnóstico incluem 
as abaixo relacionadas, exceto: 

 
A) Dosagem de Lactato sérico. 

B) Reposição Volêmica baseada em Metas (Early Goal 
directed therapy). 

C) Uso de corticoides em baixas doses EV. 

D) Colher Hemoculturas precose. 

E) Uso de Antibióticos na primeira hora na UTI e nas 3h na 
Emergência. 

 
 
 
 

49. O grupo de Antibiótico oxazolidinonas é ativo para os 
germes abaixo relacionados, exceto: 

 
A) Estreptococos 

B) Estafilococus 

C) Pseudomonas s.p. 

D) Enterococus 

E) Klebsiella s.p. 

 
50. No tratamento de AVC isquêmico, é correto afirmar: 

 
A) Recomenda-se o uso de Heparina Venosa imediatamente 

após o uso de trombolítico. 

B) O trombolítico de escolha é o rt-PA. 

C) É contra-indicado o uso de trombolíticos em pacientes 
acima de 65 anos. 

D) Não se deve utilizar trombolíticos em pacientes em uso de 
AAS. 

E) Todos os casos de AVC isquêmico devem receber 
trombolíticos. 
 

51. Em relação a Toxoplasmose em pacientes com infecção por 
HIV, é incorreto afirmar: 

 
A) A partir da utilização de profilaxia primária nos pacientes 

soropositivos sua incidência tem diminuído 
consideravelmente. 

B) A tomografia computadorizada de crânio e Ressonância 
magnética são necessárias para elucidação diagnóstica. 

C) A encefalite por toxoplasmose apresenta poucos sintomas 
clínicos e neurológicos dificultando seu diagnóstico. 

D) Os achados de imagem incluem abcessos de aspecto 
anelar e edema. 

E) [Todas as respostas estão corretas.] 
 
52. Na Classificação tomográfica para Diagnóstico de 

Pancreatite Aguda (BALTAZAR) os achados tomográficos A 
e D correspondem, respectivamente, a 

 
A) Pâncreas aumentado e Coleção peripancreática única. 

B) Pâncreas Normal e Inflamação pancreática e 
peripancreática. 

C) Pâncreas Normal com mais de 2 coleções pancreáticas. 

D) Pâncreas Normal e coleção peripancreática única. 

E) Pâncreas Normal e Aumento focal e difuso do pâncreas. 
 
53. Qual o aminoácido não essencial que passa a ser essencial 

nos pacientes críticos (combustível dos enterócitos)? 

 
A) Arginina 

B) Glutamina e arginina 

C) Glutamina 

D) Vanina 

E) [Duas opções estão corretas.] 

 



                                                                                                            Prova Tipo 1                                                                                            27/01/2008 

Concurso Público – CEFET-AL – Médico                                       12

54. Paciente de 55 anos em PO de Abdome agudo durante 
laparotomia esploradora evidencia-se Pancreatite Aguda 
extensa. Após estabilização hemodinâmica, qual o melhor 
suporte nutricional instituído? 

 
A) Enteral por Sonda no início e posteriormente Parenteral por 

Via Central. 

B) Parenteral inicialmente e enteral por jejunostomia quando 
possível. 

C) Enteral por Gastrostomia e via oral quando possível. 

D) Parenteral Via periférica e posteriormente enteral por sonda 
gástrica. 

E) Terapia Nutricional Parenteral Exclusiva prolongada. 
 
55. No diagnóstico da Pancreatite Aguda Grave, o exame 

complementar considerado Padrão Ouro é 
 
A) Amilasemia. 

B) Dosagem de Lípase. 

C) Proteína C reativa. 

D) Tomografia Computadorizada com contraste. 

E) Colangiografia Endoscópica retrograda. 

 
56. Paciente sexo feminino, 70 anos, é admitida na Emergência 

com história de febre de início há 3 dias, tosse produtiva 
com expectoração amarelada e Dispnéia. Sua saturação de 
oxigênio é de 93% . É diabética e hipertensa. Avaliada pelo 
clínico de plantão, que solicitou Hemograma, Bioquímica, Rx 
de tórax e iniciou Quinolona Antipneumococica, Hidratação 
Venosa e oxigênio sob máscara de venturi com 3l/min. 

  Após 6 horas na sala de observação, evolui com piora da 
Dispnéia, Queda na Sat de O2 <90 agitação psicomotora, 
confusão mental. Seus exames laboratoriais evidenciaram G 
285m%, K+5,0 Creat 2,0, Na+155meq,14000 leucocitos com 
10% de bastões, e seu Rx de Tórax realizado 4 horas após 
internação na Emergência apresentava infiltrado pulmonar 
Difuso. PA 130/70. Tranferida para a UTI imediatamente 
onde foi entubada, sedada e colocada em Prótese 
Ventiolatória. Pergunta-se: Quais recursos diagnósticos 
comprovariam a presença de Síndrome do desconforto 
respiratório do adulto e choque séptico? 
 

A) Queda da pressão Arterial na UTI, pois a PA na Emergência 
estava normal e o seu Rx de Tórax alterado. 

B) Dosagem de Lactato >4 e índice de oxigenação <200. 

C) PA de 100/60 e índice de oxigenação <300. 

D) Lactato sérico >4 e Fração de ejeção <40%. 

E) [Há duas respostas corretas.] 
 

57. Paciente sexo feminino, 33 anos apresentando Bócio 
Nodular, Taquicardia supraventricular, irritabilidade 
hipertermia e dispnéia. A terapêutica instituída inclui os 
fármacos abaixo, exceto: 

 
A) Propiltiuracil. 

B) Amiodarona. 

C) Propanolol. 

D) Iodo Radioativo. 

E) Hidratação venosa adequada. 

58. Paciente sexo masculino, 40 anos, é admitido na 
Emergência com história de palpitações e taquicardia; 
encontra-se instável hemodinamicamente; tem ECG recente 
com ritmo sinusal e Ecocardiograma com fração de ejeção > 
que 40%. No pronto atendimento evidencia-se Fibrilação 
atrial de alta freqüência. Qual a melhor conduta? 

 
A) Cardioversão Elétrica exclusiva. 

B) Cardioversão elétrica ou Amiodarona. 

C) Cardioversão elétrica ou Procainamida. 

D) [Há 2 respostas certas.] 

E) [Há 3 respostas certas.] 

 
59. São considerados fatores de risco para Trombose Venosa 

Profunda e Tromboembolismo Pulmonar, exceto: 
 
A) Obesidade (IMC>35). 

B) Puerperio. 

C) Cirurgia de Quadril-Joelho. 

D) Trauma de Coluna Vertebral sem Lesão Medular. 

E) [Todas as opções estão corretas.] 

 
60. São consideradas manifestações não-articulares na Artrite 

Reumatóide: 
 
A) Síndrome de Felty. 

B) Síndrome de Caplan. 

C) Cisto de Baker. 

D) Nódulos Reumatóides (subcutâneos, pulmonares, 
esclerais). 

E) [Há mais de uma opção certa.] 
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