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Questões de Língua Portuguesa

Texto que o permite emitir e ouvir ultra-sons – sons de freqüências superiores às audíveis

FARO DE MORTE Elefantes, ao contrário, são sensíveis aos infra-sons – o que permite, por exemplo,

Oscar, o gato, não é lá muito amigável com quem ainda tem um pouco de saúde quilômetros de distância. 
na ala dos pacientes terminais. Geralmente ele fica alheio às pessoas ao seu redor. Em cães e gatos, o olfato é particularmente desenvolvido. Isso pode vir a
Passeia pelos corredores e até entra nos quartos, mas nunca fica lá dentro. Ou explicar o dom de Oscar, na opinião da química Bettina Malnic, da USP. Segundo
melhor, quase nunca. Ele se afeiçoa a alguns pacientes – sobe na cama e se enrola ela, nossos estados físicos ou emocionais têm uma contrapartida hormonal – o que
perto deles. Ronrona serenamente. Em 4 horas, no mais tardar, o eleito de Oscar resulta em odores específicos. “Talvez o homem também perceba isso, mas de
já não estará no reino dos vivos. Oscar até hoje não falhou. Foram 25 visitas e 25 forma inconsciente.” David Dosa concorda. “Eu acredito que Oscar possa ser atraído
mortes. por um certo cheiro emitido por pessoas em processo terminal.”

Parece uma história barata de terror, dessas que se valem de mitos e Em setembro do ano passado, outra revista científica, a British Medical Journal,
preconceitos ancestrais para demonizar os pobres felinos. Mas não: os pormenores publicou os resultados de um estudo sobre a possibilidade de cães detectarem a
do caso foram narrados na New England Journal of Medicine, uma das mais presença de câncer de bexiga. Como eles fazem isso? Farejando a urina do
conceituadas publicações médicas do mundo. O autor do texto é o geriatra David paciente. Um grupo de cachorros detectou corretamente o câncer em 22 dos 54
Dosa, que trabalha na unidade de demência terminal do Hospital Rhode Island, em casos, o que significa 41% de acerto, quando a probabilidade desse diagnóstico ao
Providence, EUA. Lá, ele teve a oportunidade de observar as andanças infalíveis do acaso seria de apenas 14%.
gato Oscar. Os cães pesquisados pelo tenente bombeiro Rodrigo Araújo nunca previram a

Do periódico acadêmico, Oscar saltou para as manchetes do mundo todo, morte de ninguém, mas são capazes de reconhecer um cadáver até debaixo d’água.
algumas sensacionalistas. Antes que a reputação do gato seja arranhada, é preciso Ele estudou os cachorros que trabalham em resgate de afogados, para sua tese de
deixar claro que Dosa descartou qualquer hipótese sobrenatural e nunca acusou mestrado na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. “O cão é muito
Oscar de causar os óbitos. Morte, aliás, é um evento nada anormal onde o bichano sensível aos odores cadavéricos, principalmente dos tecidos que estão em
mora. A tal unidade de demência terminal é uma instalação médica que os constante oxidação: são mais de 2000 componentes produzidos pelo corpo que
americanos chamam de hospice: um lugar para onde os idosos são mandados podem ser identificados”, afirma. Na superfície, os animais-bombeiros guiam os
justamente para passar seus últimos dias com conforto e, principalmente, barcos aonde o corpo está submerso. “Alguns cães podem até distinguir uma vítima
companhia em tempo integral. Cães e gatos são bem-vindos nesse ambiente. viva de um cadáver – depende do treinamento”, conta Rodrigo. “É o mesmo princípio

Feita a ressalva, não deixa de ser assombroso o estranho talento de Oscar. da detecção de drogas, de bombas ou de compostos incendiários.”
“Num ano, ele perdeu só uma morte, mas foi um caso em que duas pessoas Tá bom, isso é menos impressionante que os feitos de Oscar. Ainda não há
morreram ao mesmo tempo”, diz Dosa. O próprio médico se diz espantado. “Como estudos específicos sobre a habilidade desse felino. Assim, o doutor David Dosa já
cientista, eu creio que existe uma explicação, mas testemunhar esse fenômeno pode se acostumou a ouvir gente chamar o gato de “anjo”, ou “anjo da morte”. “Se as
ser uma experiência muito espiritual.” enfermeiras encontram Oscar num quarto, elas nos informam. Se ele entra e fica,

O etólogo (especialista em comportamento animal) César Ades, da USP, aponta os parentes do paciente são chamados”, diz o geriatra. E, se a família é religiosa,
uma razão para esse espanto: “A mente humana tende a estabelecer relações convoca-se um sacerdote para prestar os últimos ritos. Ele não vai perder a viagem.
causais a partir de coincidências”. Ele rejeita palavras como previsão, sensitividade
ou profecia – não sem uma pitada de reticência. “Eu não nego que animais possam
ter premonições, mas ainda não vi nada que me provasse isso.” Vamos, portanto,
limitar as especulações à ciência ortodoxa, careta.

A chave dos poderes de Oscar está, provavelmente, nas capacidades sensoriais
ainda inexplicadas dos animais. Muitos mitos a respeito dos bichos nascem dessa

incompreensão. Veja o caso do morcego, relacionado a forças malignas por voar na
escuridão: sua visão é muito inferior à das pessoas, mas ele é dotado de um sistema

pelos humanos – e consegue se orientar espacialmente com essa espécie de sonar.

a um indivíduo desgarrado encontrar a manada mesmo que ela esteja a muitos

Superinteressante, setembro de 2007, p.85.
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QUESTÃO 01 QUESTÃO 04 
De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que Das expressões constantes das alternativas abaixo, a única que NÃO está numa

A) os homens percebem, porém de forma inconsciente, a contrapartida hormonal
traduzida pela emissão de odores específicos. A) Os cães pesquisados pelo tenente bombeiro Rodrigo Araújo nunca previram a

B) a habilidade do gato se explica pelas capacidades sensoriais dos animais. morte de ninguém, mas são capazes de reconhecer um cadáver até debaixo
C) apesar de descartar a hipótese do sobrenatural, David Dosa afirma a sua própria d’água.

espiritualidade. B) Antes que a reputação do gato seja arranhada, é preciso deixar claro que Dosa
D) se as enfermeiras encontram Oscar num quarto, isso não quer dizer descartou qualquer hipótese sobrenatural...

necessariamente que o paciente está à beira da morte. C) Vamos, portanto, limitar as especulações à ciência ortodoxa, careta.

QUESTÃO 02 na ala dos pacientes terminais.
Das idéias citadas nas alternativas abaixo, assinale a que NÃO se atribui ao título
do texto. QUESTÃO 05 

A) Precisão
B) Suspeição A) Num ano, ele perdeu só uma morte, mas foi um caso em que duas pessoas
C) Identificação morreram ao mesmo tempo.
D) Infalibilidade B) Em 4 horas, no mais tardar, o eleito de Oscar já não estará no reino dos vivos.

QUESTÃO 03 D) E, se a família é religiosa, convoca-se um sacerdote para prestar os últimos
Ao longo do texto, habilidades de outros animais são citadas, como as do morcego, ritos. Ele não vai perder a viagem.
elefantes e cães.

Esse recurso Dentre as alternativas abaixo, a que apresenta concordância verbal CORRETA é a

A) mostra que os outros animais também podem pressentir a morte de alguém.
B) aponta que ainda há muito o que se conhecer sobre as capacidades dos A) Tinha batido duas horas no relógio da clínica quando o paciente faleceu.

animais. B) De acordo com os relatos, devem haver dez pacientes preocupados.
C) minimiza o impacto da capacidade de o gato Oscar não perder mortes. C) O paciente do quarto 23 está preocupado, haja visto os passeios constantes do
D) confirma o poder de previsão dos animais. gato.

linguagem figurada é a da alternativa

D) Oscar, o gato, não é lá muito amigável com quem ainda tem um pouco de saúde

Das alternativas a seguir, marque a que abre espaço para a infalibilidade do gato.

C) Oscar até hoje não falhou.

QUESTÃO 06 

da letra

D) Na superfície, a maioria dos animais-bombeiros guiam os barcos até aonde está
o corpo.
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QUESTÃO 07 QUESTÃO 09 
Marque a alternativa em que a apassivação foi feita de modo CORRETO. A seguir, a concordância nominal está INCORRETA na alternativa

A) ... publicou um estudo sobre a possibilidade de cães detectarem a presença de A) É necessário ponderação para fazer tais afirmações.
câncer de bexiga. B) Bastantes familiares estão angustiados por causa do gato.
... publicou um estudo sobre a possibilidade da presença do câncer de bexiga C) Serão precisas algumas testemunhas para que o caso seja melhor avaliado.
ter sido detectada pelos cães. D) Os acertos do gato propagavam-se a olho visto.

B) ... Dosa (...) nunca acusou Oscar de causar os óbitos. QUESTÃO 10 
... Oscar nunca fora acusado por Dosa de causar os óbitos. Marque a alternativa em que NÃO ocorre subordinação entre as orações.

C) Talvez o homem também perceba isso, mas de forma inconsciente. A) Passeia pelos corredores e até entra nos quartos, mas nunca fica lá dentro.
Talvez isso seja também percebido pelo homem, mas de forma inconsciente. B) Eu não nego que animais possam ter premonições...

D) ... convoca-se um sacerdote para prestar os últimos ritos. mesmo que ela esteja a muitos quilômetros de distância.
... convoca-se um sacerdote para que os últimos ritos sejam prestados. D) A tal unidade de demência terminal é uma instalação médica que os americanos

QUESTÃO 08 
Marque a alternativa em que a mudança da palavra sublinhada NÃO causou QUESTÃO 11 
alteração em seu sentido original no texto. Das alternativas abaixo, marque a que NÃO possui uma relação direta com o título

A) Geralmente ele fica alheio às pessoas ao seu redor.
Comumente ele fica alheio às pessoas ao seu redor. A) Num ano, ele perdeu uma só morte, mas foi um caso em que duas pessoas

B) Em cães e gatos, o olfato é particularmente desenvolvido. B) Em 4 horas, no mais tardar, o eleito de Oscar já não estará no reino dos vivos.
Em cães e gatos, o olfato é necessariamente desenvolvido. C) ... outra revista científica (...) publicou os resultados de um estudo sobre a

C) ... um lugar para onde os idosos são mandados justamente para passar seus D) Ele não vai perder a viagem.
últimos dias com conforto...
... um lugar para onde os idosos são mandados principalmente para passar QUESTÃO 12 
seus últimos dias com conforto... Marque a alternativa em que somente há coordenação.

D) A chave dos poderes de Oscar está, provavelmente, nas capacidades sensoriais A) Se ele entra e fica, os parentes do paciente são chamados.
ainda inexplicadas dos animais. B) ... sobe na cama e se enrola perto deles.
A chave dos poderes de Oscar está, praticamente, nas capacidades sensoriais C) Num ano, ele perdeu só uma morte, mas foi um caso em que duas pessoas
ainda inexplicadas dos animais. morreram ao mesmo tempo.

C) ... o que permite, por exemplo, a um indivíduo desgarrado encontrar a manada

chamam de hospice...

do texto.

morreram ao mesmo tempo.

possibilidade de cães detectarem a presença de câncer na bexiga.

D) Do periódico acadêmico, Oscar saltou para as manchetes do mundo todo,
algumas sensacionalistas.
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Questões de Legislação

QUESTÃO 13 afirmativas abaixo.
São formas de provimento de cargo público, EXCETO

A) reversão. II. São legitimados como interessados no processo administrativo as associações
B) remoção. legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.
C) recondução. III. São capazes, para fins de processo administrativo, os maiores de 16 anos,
D) promoção. ressalvada previsão especial em ato normativo próprio.

QUESTÃO 14 administrativos.
Aplica-se a penalidade disciplinar de demissão ao servidor público nos seguintes
casos, EXCETO Estão INCORRETAS apenas as afirmativas

A) inassiduidade habitual. A) III e II.
B) corrupção. B) I e II.
C) recusar fé a documento público. C) I e IV.
D) improbidade administrativa. D) III e IV.

QUESTÃO 15 QUESTÃO 17 
Considere as afirmações abaixo. Entre as proibições impostas aos servidores públicos federais, sujeitos ao Regime

I. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer
pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. A) associação sindical.

II. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as B) sociedade anônima.
qualificações profissionais que a lei estabelecer. C) administração de sociedade civil.

III. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de D) sociedade mercantil.
comunicação, independentemente de censura ou licença.

IV. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas
atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o
trânsito em julgado.

Com relação a essas assertivas, é CORRETO afirmar que

A) apenas uma é correta.
B) apenas três são corretas.
C) apenas duas são corretas.
D) todas são corretas.

QUESTÃO 16 
A respeito do processo administrativo regulado pela Lei 9.784/99, analise as

I. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado.

IV. Pode ser objeto de delegação pela autoridade competente a decisão de recursos

Jurídico da Lei 8.112/90, inclui-se a de participar em
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QUESTÃO 18 QUESTÃO 20 
Analise as afirmações abaixo. Conforme o disposto na Lei 11.091/05, que trata do Plano de Carreira dos Cargos

I. Cada legislatura terá a duração de quatro anos, compreendendo quatro sessões Ensino, vinculadas ao Ministério da Educação, é INCORRETO afirmar que
legislativas ou quatro períodos legislativos.

II. Cada Território elegerá quatro deputados. A) nível de classificação é o conjunto de cargos de mesma hierarquia, classificados
III. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão dois senadores com mandato de oito a partir do requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos,

anos. habilidades específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço
IV. É da competência exclusiva do Congresso Nacional escolher dois terços dos físico para o desempenho de suas atribuições.

membros do Tribunal de Contas da União. B) ambiente organizacional são as pessoas ou coletividades internas ou externas
V. Compete privativamente ao Senado processar e julgar o Presidente da à Instituição Federal de Ensino, que usufruem direta ou indiretamente dos

República nos crimes comuns e de responsabilidade. serviços por ela prestados.

Com relação a essas assertivas, é CORRETO afirmar que de Vencimento, em decorrência da capacitação profissional para o exercício das

A) apenas duas são verdadeiras. D) cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura
B) apenas três são verdadeiras. organizacional, que são cometidas a um servidor.
C) apenas quatro são verdadeiras.
D) todas são verdadeiras.

QUESTÃO 19 
Com relação à Ordem Social, é CORRETO afirmar que

A) a ordem social tem como base a justiça social.
B) a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente

de contribuição à Seguridade Social.
C) ao Sistema Único de Saúde compete promover a cobertura dos eventos de

doença por invalidez e morte.
D) a Previdência Social compreende a Saúde e a Assistência Social.

Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de

C) nível de capacitação é a posição do servidor na Matriz Hierárquica dos Padrões

atividades do cargo ocupado, realizada após o ingresso.
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Questões de Raciocínio Lógico-Quantitativo

QUESTÃO 21 Sendo V o valor atual de um eletrodoméstico, a função que expressa o valor do
Os três parentes de Jorge (pai, avô e irmão) torcem para três times diferentes eletrodoméstico daqui a 3 anos é a da alternativa
(Flamengo, Botafogo e Vasco), não necessariamente nessa ordem.

Considere as afirmações a seguir: B) (1 – 0,3)  V

 o pai de Jorge torce pelo Flamengo; D) 0,3  V
 o pai de Jorge não torce pelo Botafogo;
 o irmão de Jorge não torce pelo Vasco. QUESTÃO 24 

Sabe-se que apenas uma das três afirmações anteriores é verdadeira. titulação, nos anos 2006 e 2007.

Portanto, podemos assegurar que o pai, o avô e o irmão de Jorge torcem,
RESPECTIVAMENTE, pelo

A) Flamengo, Vasco e Botafogo.
B) Vasco, Botafogo e Flamengo.
C) Botafogo, Vasco e Flamengo.
D) Botafogo, Flamengo e Vasco.

QUESTÃO 22 
A circunferência abaixo tem um raio de 10 cm e a medida da altura do retângulo
corresponde a três décimos da medida do diâmetro.

As áreas do retângulo e da circunferência são, RESPECTIVAMENTE, iguais a Aperfeiçoamento.

A) 60 cm   e  100 cm .2 2

B)  cm   e  100 cm .2 2

C)  cm   e  400 cm .2 2

D) 48 cm   e  100 cm .2 2

QUESTÃO 23 
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A cada ano, o valor de um eletrodoméstico diminui 30% em relação ao ano anterior.

A) 0,7  V3 2

3

C) 0,3 V3

3

O gráfico a seguir apresenta os docentes do quadro permanente da UFSJ, por

A partir dos dados informados no gráfico, é CORRETO afirmar que, de 2006 para
2007,

A) a maior variação percentual ocorreu com os docentes com Especialização/

B) houve um decréscimo de aproximadamente 13% no número de docentes com
Doutorado.

C) houve um decréscimo de aproximadamente 87% no número de docentes com
Mestrado.

D) a menor variação percentual ocorreu com os docentes com Mestrado.
QUESTÃO 25 
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Considere o sistema abaixo e as afirmações que se seguem.

É correto afirmar sobre hemorragias digestivas, EXCETO que

I. Se k = 1, o sistema é impossível. primeiras seis semanas – a maioria na primeira semana.
II. Se k = 1 ou k = –2, o sistema é determinado. B) a hemorragia conseqüente à ruptura de varizes esôfago-gástricas é a principal
III. Se k  1 ou k  –2, o sistema é determinado.
IV. Se k = 1, o sistema é indeterminado.

Com relação a essas assertivas, é CORRETO afirmar que são verdadeiras apenas
as afirmações

A) II e III.
B) I e II.
C) II e IV.
D) III e IV.

Médico / Área: Medicina do Trabalho

QUESTÃO 26 

A) o ressangramento pelas varizes pode ocorrer em 40% dos pacientes, dentro das

complicação da hipertensão portal e cursa ainda com uma expressiva
mortalidade, em torno de 30%.

C) os Inibidores de Bomba Protônica (IBP) devem ser usados mesmo nos
pacientes que, durante a endoscopia, não apresentarem sangramento ativo,
úlceras com vaso visível ou coágulo aderido.

D) o exame endoscópico deve ser realizado preferencialmente nas primeiras 24
horas de internação, já com o paciente hemodinamicamente estável.

QUESTÃO 27 
São aspectos que indicam maior risco de morte para os pacientes asmáticos,
EXCETO

A) o uso de 2 a 3 tubos de spray de broncodilatador por mês.
B) a história de 3 ou mais visitas à emergência ou de 2 ou mais hospitalizações por

asma nos últimos 12 meses.
C) o uso recente ou freqüente de corticóide parenteral.
D) a idade acima de 50 anos.

QUESTÃO 28 
No tratamento da crise asmática, é INCORRETO afirmar que

A) a aminofilina não tem indicação como tratamento inicial.
B) os corticóides devem ser usados preferencialmente por via venosa, devido ao

efeito mais potente, mas, apesar de reduzirem a inflamação, não reduzem o
risco de uma crise fatal.

C) os pacientes atendidos na emergência devem usar corticóides precocemente.
D) os pacientes com SatO   90% devem receber O .2 2
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QUESTÃO 29 QUESTÃO 33 
É critério para classificação da gravidade da cirrose hepática, segundo Child-Plough, Com relação aos hipoglicemiantes orais para o tratamento de Diabetes mellitus, é
o citado na alternativa INCORRETO afirmar que

A) Gama GT A) as biguanidas devem ser suspensas em pacientes desidratados e 48 horas
B) Albumina antes de cirurgias ou administração venosa de contraste radiológico.
C) Ascite B) as sulfoniluréias são remédios, em geral, de baixo custo e, na maioria das
D) TAP vezes, podem ser usados em dose única diária, mas apresentam o

QUESTÃO 30 C) as biguanidas apresentam como principal efeito colateral sintomas
Sobre colecistite e colelitíase, é INCORRETO afirmar que gastrointestinais, tais como: náuseas, diarréia e anorexia. Raramente, podem

A) a colecistite acalculosa corresponde a 5% dos casos de colecistite e pode estar D) a dose das sulfoniluréias deve ser aumentada gradativamente, a cada 2 meses,
relacionada a trauma, cirurgias ou sepse. até atingir a meta terapêutica. Cerca de 85% dos pacientes alcançam o objetivo

B) o cálculo biliar mais comum é formado por colesterol. do tratamento com apenas 1 sulfoniluréia.
C) a colecistite é a causa mais comum de abdome agudo em idosos.
D) apesar de largamente utilizado, o US não é o exame de primeira escolha para QUESTÃO 34 

a detecção de cálculos biliares, por ser de baixa sensibilidade e especificidade Sobre a epidemiologia do câncer, é INCORRETO afirmar que
moderada.

QUESTÃO 31 últimos 20 anos, sugerem que fatores ambientais (no sentido mais amplo,
São critérios que indicam tratamento dialítico na Insuficiência Renal Aguda, abrangendo todas as exposições exógenas) não são tão importantes quanto à
EXCETO a susceptibilidade e predisposição genética do indivíduo.

A) Hiperpotassemia. As bebidas alcoólicas estão associadas com a etiologia dos tumores de fígado,
B) Hiperfosfatemia. reto e mama.
C) Hipervolemia. C) os estudos epidemiológicos indicam que a exposição a longo prazo à fumaça de
D) Acidose Metabólica. tabaco ambiental aumenta o risco de câncer de pulmão entre os não- fumantes.

QUESTÃO 32 Estados Unidos, sendo a principal causa evitável de câncer.
São tratamentos da cetoacidose diabética, EXCETO D) os agentes imunossupressores aumentam nitidamente o risco de câncer. Os

A) o Potássio. linfoma subseqüente.
B) a Insulina.
C) o Bicarbonato de Sódio.
D) a Reposição Volêmica.

inconveniente de ganho ponderal.

produzir acidose láctica.

A) os estudos epidemiológicos, tipo caso-controle e de coorte, publicados nos

B) o álcool e o tabaco causam tumores da cavidade oral, laringe, faringe e esôfago.

Além disso, o tabaco é responsável por quase um terço de todos os tumores nos

receptores de transplante renal têm um risco 30 vezes maior de apresentar um
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QUESTÃO 35 QUESTÃO 38 
É correto afirmar sobre o tratamento da Artrite Reumatóide (AR), EXCETO que Com relação ao Exame Clínico e ao Controle Periódico de Saúde, é INCORRETO

A) o MARMD (medicamento anti-reumático modificador da doença), como o
Metotrexato e a Leflunomida, tem início de ação rápida, boa tolerância e baixa A) a Terapia Hormonal, pós-menopausa, somente com estrogênios, não aumenta
toxicidade, devendo ser iniciado logo após o alívio da dor. o risco de Câncer de Mama.

B) os glicocorticóides são antiinflamatórios potentes, com rápido início de ação, B) a melhor forma de palpar a glândula tireóide é ficando de pé, por trás do
mas a Prednisona raramente deve ser usada em doses acima de 10 mg/dia, paciente, e usando as duas mãos.
para tratar as manifestações articulares. C) as características mais importantes do Melanoma são: assimetria, cor variavel

C) são itens importantes para a sua otimização o diagnóstico precoce, a busca pela e irregularidade das bordas.
remissão dos sintomas em todos os pacientes, o monitoramento das toxicidades D) as primeiras anormalidades encontradas no exame físico do Hepatopata são
terapêuticas e o tratamento das co-morbidades. extra-hepáticas (ex.: ascite, edema e icterícia).

D) o uso de antiinflamatórios não-esteróides é de menor importância, servindo para
o alívio sintomático da dor, mas sem modificar o processo patológico básico da QUESTÃO 39 
AR. Com relação à Hipertensão Arterial, é INCORRETO afirmar que

QUESTÃO 36 A) os diuréticos podem causar Hipopotassemia.
Com relação à Insuficiência Cardíaca, é INCORRETO afirmar que B) o Captopril pode ser usado como droga oral nas urgências hipertensivas.

A) a morfina é o agente de uso isolado mais eficaz para o tratamento do Edema no estilo de vida, associado aos medicamentos.
Pulmonar Cardiogênico Agudo. D) o Nitroprussiato de Sódio, como droga endovenosa, pode ser usado nas

B) a Dispnéia Paroxística Noturna é um episódio de falta de ar agudo que desperta emergências hipertensivas.
o paciente do sono e, geralmente, acontece cerca de 1 a 3 horas após o
paciente deitar. QUESTÃO 40 

C) os bloqueadores dos receptores  (beta) adrenérgicos não devem ser usados
no tratamento.

D) Dispnéia aos Esforços, Ortopnéia, Edema, Taquicardia, Terceira Bulha Cardíaca
e Distensão Venosa Jugular são sintomas e achados para o diagnóstico.

QUESTÃO 37 
Ainda sobre cardiopatias, é INCORRETO afirmar que

A) a Morte Súbita, por abuso de cocaína, pode ocorrer por Arritmias, Estado
Epiléptico e Parada Respiratória de causa central.

B) a principal complicação cardíaca do abuso de drogas injetáveis ilícitas é a
Endocardite Bacteriana, e a válvula comumente envolvida é a mitral.

C) os Sopros Cardíacos são sempre sistólicos, diastólicos ou contínuos, e o
Ecocardiograma é um exame que auxilia o diagnóstico.

D) a classificação funcional da “New York Heart Association – NYHA” é dividida em
quatro classes.

afirmar que

C) a Hipertensão Primária  tem cura e o controle deve ser feito com modificações

São causas de Hipertensão Secundária

A) o Aldosteronismo Primário.
B) a Hipertensão Parenquimatosa Renal e a Doença Reno Vascular.
C) o Feocromocitoma.
D) todas as alternativas anteriores.

QUESTÃO 41 
Com relação à Síndrome Coronariana Aguda, é INCORRETO afirmar que

A) são fatores de risco a diabetes, o tabagismo, a dislipidemia e a hipertensão
arterial.

B) como recurso didático, a Síndrome Coronariana Aguda Definitiva pode ser
dividida em “sem elevação do segmento st” e “com elevação do segmento st”,
porém o tratamento é sempre angioplastia ou cirurgia de revascularização
miocárdica.

C) o eletrocardiograma pode ser normal.
D) como terapêutica antiplaquetária, podemos usar aas, clopidogel e ticlopidina.
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QUESTÃO 42 QUESTÃO 45 
Na abordagem sobre o abuso do consumo de bebidas alcoólicas, é INCORRETO Atualmente, o abuso no consumo de bebidas alcoólicas e o tabagismo contribuem
afirmar que para o aumento da morbidade e mortalidade.

A) os dois instrumentos (questionários) mais usados para detectar o uso nocivo de Com base nesse comentário, é INCORRETO afirmar que
álcool e a dependência são o “cage” e o “audit”.

B) os efeitos clínicos crônicos do álcool afetam praticamente todos os sistemas A) 80% das doenças pulmonares obstrutivas crônicas, nos Estados Unidos, são
orgânicos, exceto os pulmões e o coração. atribuídos ao tabagismo.

C) o uso de álcool em excesso costuma provocar morbidade psiquiátrica e social B) o tabagismo é a maior causa evitável de óbito por doença oncológica.
mais grave do que os efeitos clínicos diretos nos sistemas. C) o uso do antidepressivo Bupropiona, comparado ao uso de Placebo, não teve

D) os medicamentos, como o diazepam, dissulfiram e propanolol, podem ser úteis melhor resultado nas pesquisas realizadas.
no tratamento da dependência do álcool. D) as doenças vasculares de maiores riscos, associadas ao tabagismo, são a

QUESTÃO 43 Tromboangeíte Obliterante).
Com relação às doenças ocupacionais, é INCORRETO afirmar que

A) a asbestose não tem relação epidemiológica com nenhuma patologia oncológica.
B) a plesbiacusia não é considerada perda auditiva ocupacional.
C) o benzeno pode estar associado com alguns casos de leucemia.
D) a silicose é mais comum em trabalhadores de pedreira, extração de areia e

mineradoras.

QUESTÃO 44 
Com relação à imunização, é INCORRETO afirmar que

A) a imunização para influenza diminui o absenteísmo.
B) o tétano é raro em pessoas que recebem a série completa de vacinação básica.
C) os usuários de drogas injetáveis, hemotransfundidos e indivíduos que têm

comportamento sexual de risco devem receber vacina para hepatite b.
D) os pacientes esplenectomizados não devem receber vacina antipneumocócica.

Doença Vascular Cerebral e a Doença Vascular Periférica (ex.: Aneurismas e
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Noções de Informática

QUESTÃO 46 um trecho de um determinado documento.
Considere as seguintes afirmativas sobre o sistema operacional Windows XP.

I. Pressionando a tecla <Print Screen> do teclado, o conteúdo da tela exibida
no momento será enviado para uma impressora conectada ao computador.

II. O programa Windows Explorer permite criar novos atalhos, abrir, copiar, mover,
renomear e excluir arquivos e pastas, entre outras operações.

III. A seleção múltipla de arquivos e pastas não é possível quando estes não se
encontram em seqüência na janela do Windows Explorer.

IV. As teclas F2, F3 e F5 correspondem, respectivamente, às operações de
renomear um item selecionado, procurar um arquivo ou uma pasta e atualizar
a janela ativa.

Estão CORRETAS apenas as afirmativas

A) II e III.
B) I e III.
C) I e IV.
D) II e IV.

QUESTÃO 47 
No editor de textos Microsoft Word 2003, considere um texto com vários parágrafos,
cada um com várias linhas e sem nenhuma formatação inicial.

Ao clicar sobre uma palavra de um parágrafo qualquer e, em seguida, no botão 
(Centralizar),

A) o parágrafo que contém a palavra que recebeu o clique ficará centralizado.
B) todo o texto ficará centralizado.
C) apenas a linha que contém a palavra que recebeu o clique ficará centralizada.
D) o parágrafo que contém a palavra que recebeu o clique não ficará centralizado

porque, para que isso aconteça, todo o parágrafo deverá ser selecionado.

QUESTÃO 48 
A figura abaixo ilustra uma tela de trabalho do Microsoft Word 2003, apresentando

Com relação à figura e aos conceitos do Microsoft Word 2003, analise as afirmações
que se seguem.

I. O ato de selecionar a palavra “pesquisa” e clicar em  fará com que seja

aplicada a formatação negrito a essa palavra, e o ato subseqüente de clicar em 
fará com que a palavra seja formatada em itálico, removendo a formatação
negrito.

II. Para selecionar a palavra “desta”, é correto executar o seguinte procedimento:
clicar imediatamente à esquerda da referida palavra, entre o espaço em branco
e a letra “d”; pressionar simultaneamente as teclas Ctrl e Shift e, mantendo
ambas pressionadas, teclar  .

III. No Microsoft Word 2003, o menu  contém a opção “Quebra”, que pode
ser usada em uma seqüência de ações para inserir uma quebra de página no
ponto de inserção.

IV. O sublinhado ondulado, observado na palavra “federaçao”, indica um possível
erro ortográfico nessa palavra. É possível ocultar esse sublinhado utilizando-se

o ícone , na barra de status, localizada na parte inferior da tela de trabalho.
Caso esse procedimento não seja adotado antes de se imprimir o texto, o
sublinhado ondulado aparecerá na impressão.
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Estão INCORRETAS apenas as afirmações

A) I e II.
B) I e IV.
C) II e III.
D) III e IV.

QUESTÃO 49 
Considere uma planilha eletrônica, feita no programa Microsoft Excel 2003, como
mostrada na figura abaixo.

Os valores da coluna C, linhas 1 a 3, não foram digitados, e, sim, calculados por
meio de uma fórmula digitada, que multiplica cada valor da coluna A pelo valor da
coluna B, nas respectivas linhas.

Julgue as afirmativas a seguir.

I. Os valores calculados na coluna C, linhas 1 a 3, podem ser obtidos digitando-se
a fórmula  =A1*B1 na célula C1 e depois copiando-a e colando-a nas células
C2 e C3.

II. Se qualquer valor nas colunas A e B, linhas 1 a 3, for alterado, o valor da célula
C4 não será automaticamente recalculado.

III. A fórmula que está na célula C4 pode ser criada por meio do botão 
(AutoSoma).

IV. O valor obtido na célula C4, como mostra a figura, não seria o mesmo se a
fórmula da célula fosse  =A1*B1+A2*B2+A3*B3.

Estão CORRETAS apenas as afirmativas

A) II e III.
B) III e IV.
C) I e III.
D) I e IV.

QUESTÃO 50
O Microsoft Outlook Express coloca o mundo da comunicação on-line no desktop
do computador, seja para a troca de e-mails, seja para o ingresso em grupos de
notícias para intercâmbio de idéias e informações.

O Microsoft Outlook Express NÃO permite

A) o acesso a sítios por meio do protocolo SNMTP.
B) o gerenciamento de várias contas de e-mail e de grupos de notícias.
C) a utilização de catálogo de endereços para armazenagem e recuperação de

endereços de e-mail.
D) adicionar papel de carta ou assinatura pessoal às mensagens.


