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Questões de Língua Portuguesa

Texto No outro dia, José madrugou no Distrito e contou ao primeiro sujeito com cara
FALA AMENDOEIRA de autoridade que lá encontrou. O sujeito coçou o queixo, indagou aborrecido: “Tem

Carlos Drummond de Andrade

SUSPEITA

Quando José Alves viu Brandão chegar a sua porta, pensou em coisa má,
porque boa não devia ser. Brandão era senhorio, vinha talvez aumentar o aluguel.
Ou, então, dizer que os meninos estragavam muito a casa, a começar pelo lado de
fora. José Alves pagava mais ou menos em dia, salvo ocasiões de doença. Era
condutor de bonde, vale dizer, tinha dinheiro curto. Mas o jeito de Brandão era
benigno, e sua voz, logo às primeiras palavras, denotava algo que parecia emoção
ou, mais simplesmente, embaraço.

– Bom dia, Zé. Seu pessoal vai bem? Tudo legal? Vim aqui cedinho com medo
de não encontrar mais você. Careço de um favor seu.

– Vamos ver, Seu Brandão.
– Até não queria vir, para não amolar um cristão, mas a patroa insistiu. A patroa

disse assim: Procura o Zé Alves que ele atende. O Zé Alves é camarada e
compreende essas coisas. Acontece o seguinte, Zé, nós tínhamos lá em casa um
cachorro de estimação, o Sentinela, não sei se você reparou nele, nem era cachorro,
era um amigo da gente, com perdão do exagero, até parecia um filho de rabo.
Criação, quando a gente se apega, é o diabo. Pois o Sentinela morreu ontem de
noite.

– Sinto muito, Seu Brandão.
– Obrigado. Ele merecia. Mas agora está um caso sério, porque eu não vou

jogar o bichinho no lixo nem dar sumiço nele. Tenho de enterrar, não acha? E lá em
casa, você sabe, é apartamento de instituto, sem um palmo de terra. Então a patroa
lembrou: O Zé Alves tem um quintalzinho, fala com ele.

– Tá certo, Seu Brandão, disponha.
O outro agradeceu e saiu afobado para voltar uma hora depois, com um

caixotinho fechado e um crioulo munido de enxada. Não quis abrir o caixote, por
causa da exalação. Num átimo, a cova estava pronta e o sepultamento se fez. José
tinha saído para o batente. Brandão agradeceu muito à senhora dele.

No batente, José ficou pensando aquilo que não tivera tempo de pensar na
rapidez da conversa. História esquisita, essa de enterrar cahorro no quintal dos
outros. Enfim, cada um com sua mania. Mas à noite, na cama, idéias estranhas lhe
afloraram à cabeça. A mulher de Brandão era parteira, tinha fama de fazer anjinho.
Era muito possível que... Minha Nossa Senhora, em que burrada me meti. E não

dormiu um segundo, pensando naquela coisinha humana no frio da terra, e ele
preso, processado, poxa! A mulher tinha o mesmo pensamento negro. Ia dar bode.

certeza?” Ele respondeu: “Quer dizer, certeza mesmo não, mas estou quase jurando
que ali tem coisa.” Um investigador foi buscar Brandão, que apareceu de cara
amarrada, veio também um médico legista, e a caravana partiu para a ruinha de
subúrbio, onde já estava apinhada pequena multidão em frente à casa de Zé Alves.
O povo tem radar para esses casos.

Abriu-se a cova, apareceu um caixotinho lambuzado de terra. O mau cheiro não
perturba aqueles homens habituados, mas a qualidade do mau cheiro não passou
despercebida ao médico. O círculo de curiosos tapou o local da diligência.
“Desafasta!” resmungou um investigador. Abriu-se o caixotinho. O doutor se
debruçou profissionalmente. Brandão tapou os olhos, apertou os lábios...

Era cachorro.
ANDRADE, Carlos Drummond. Fala, Amendoeira. 

Rio de Janeiro: José Olympio, 1976. p 128-131.

QUESTÃO 01 
Quanto à chegada de Brandão, é CORRETO afirmar que

A) o senhorio não era bem-vindo porque José Alves ganhava pouco com seu
trabalho de condutor de bonde.

B) José Alves via a visita de Brandão com maus olhos, apenas porque ele era o
dono da casa de aluguel.

C) José Alves tinha razão de temer Brandão, pois ele sempre vinha cobrar o
aluguel ou os estragos na casa provocados por seus filhos.

D) Brandão, como seu senhorio, toda vez que ia à casa de José Alves pedia
alguma coisa difícil de ser realizada.

QUESTÃO 02 
A desconfiança de José Alves ocorreu, por causa

A) da inferência que fez ao relacionar a esquisitice de Brandão com o trabalho de
sua mulher.

B) da pressa com que o enterro foi feito, sem abrir o caixote, por causa do cheiro
que exalava.

C) do comportamento estranho de seu senhorio ao enterrar um cachorro em seu
quintal na sua ausência.

D) da conversa e do embaraço de seu senhorio, o que não lhe deu tempo para
pensar calmamente sobre o seu pedido.
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QUESTÃO 03 QUESTÃO 06 
No trecho “o sujeito coçou o queixo, indagou aborrecido...”, o termo em destaque

A) refere-se à impaciência do homem com a falta de certeza de José Alves ao fazer
a acusação.

B) mostra que o investigador não estava gostando da conversa do personagem.
C) reflete o desconforto do homem interpelado por Alves em relação à sua

suspeita.
D) indica o aborrecimento do investigador por ser interrompido pelo personagem

para ouvir suas suspeitas.

QUESTÃO 04 
Considere as passagens abaixo.

I. Acontece o seguinte Zé, nós tínhamos lá em casa um cachorro de estimação.

II. O Sentinela, não sei se você reparou nele, nem era cachorro, era um amigo da
gente.

III. ... com perdão do exagero, até parecia um filho de rabo. Criação, quando a
gente se apega, é o diabo.

IV. Pois o sentinela morreu ontem de noite.

Considerando os trechos em destaque e sua respectiva numeração, é CORRETO
afirmar que, de acordo com o texto,

A) I e II são apenas descrições.
B) I e IV são apenas descrições de Sentinela.
C) II e III são argumentos de Brandão.
D) III é o único argumento e IV descreve o evento.

QUESTÃO 05 
O desconforto do senhorio em sua conversa com seu inquilino é demonstrado na
alternativa

A) Até não queria vir, para não amolar um cristão, mas a patroa insistiu. A patroa
disse assim: procure o Zé Alves que ele atende.

B) Mas agora está um caso sério, porque eu não vou jogar o bichinho no lixo nem
dar sumiço nele. Tenho de enterrar, não acha?

C) Bom dia, Zé, seu pessoal vai bem? Tudo legal? Vim aqui cedinho com medo de
não encontrar mais você.

D) Acontece o seguinte, Zé, nós tínhamos lá em casa um cachorro de estimação,
o Sentinela, não sei se você reparou nele...

Leia o trecho abaixo.

“Era condutor de bonde, vale dizer, tinha dinheiro curto. Mas o jeito de Brandão era
benigno e sua voz, logo às primeiras palavras, denotava algo que parecia emoção
ou, mais simplesmente, embaraço.”

Assinale a alternativa CORRETA quanto à função do conectivo “MAS”.

A) Opõe o comportamento de Brandão em sua chegada e a situação financeira de
José Alves.

B) Tranqüiliza José Alves de que o senhorio não veio cobrar os atrasados, nem
aumentar seu aluguel.

C) Opõe a chegada de Brandão à casa e às preocupações financeiras de José
Alves.

D) Tranqüiliza José Alves diante da sua situação financeira e dos motivos da
chegada de seu senhorio.

QUESTÃO 07 
Considere a frase abaixo.

“Mas à noite, na cama, idéias estranhas lhe afloraram à cabeça.”

Marque a alternativa em que a função sintática do termo grifado corresponde à
função sintática do termo em destaque na frase apresentada.

A) E não dormiu um segundo, pensando naquela coisinha humana no frio da terra,
e ele preso, processado, poxa!

B) “Nem era cachorro, era um amigo da gente, com perdão do exagero, até parecia
um filho de rabo.”

C)  “O mau cheiro não perturba aqueles homens habituados, mas a qualidade do
mau cheiro não passou despercebida ao médico.”

D) No batente, José ficou pensando aquilo que não tivera tempo de pensar na
rapidez da conversa.

QUESTÃO 08 
No trecho, “José Alves pagava mais ou menos em dia, salvo ocasiões de doenças”,
temos uma relação de

A) concessão.
B) explicação.
C) condição.
D) causa.
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QUESTÃO 09 QUESTÃO 12 
Marque a alternativa em que a reformulação da frase “O sujeito coçou o queixo,
indagou aborrecido: Tem certeza?” NÃO compromete o sentido pretendido no texto.

A) O sujeito coçou o queixo e, aborrecido, indagou se o José Alves tinha certeza.
B) O sujeito aborrecido coçou o queixo e indagou se José Alves tinha certeza.
C) O sujeito coçou o queixo aborrecido, indagando se José Alves tinha certeza.
D) Aborrecido, o sujeito coçou o queixo, indagando se José Alves tinha certeza.

QUESTÃO 10 
Se continuássemos o pensamento de José Alves, a seqüência CORRETA, de
acordo com a norma culta, seria

A) Era possível que Brandão estava enterrando o anjinho na terra fria do quintal de
sua casa e ele será preso.

B) Era possível que seu senhorio não enterrasse seu cão no seu quintal, mas
porém uma coisinha humana.

C) Era possível que o Brandão enterrasse um caixote que continha um anjinho em
seu quintal e ele será preso.

D) Era possível que ele estivesse enterrando uma coisinha branca no fundo de seu
quintal e não seu cachorro.

QUESTÃO 11 
Marque a alternativa que está em conformidade com a norma culta da língua
portuguesa.

A) Ao vir Brandão chegar a sua porta, pensou em coisa má, porque boa coisa não
devia ser. Brandão era seu senhorio.

B) Ao ver Brandão chegar a sua porta, pensou em coisa má, porque boa coisa não
devia ser. Brandão era seu senhorio.

C) Quando Brandão propor para enterrar o caixotinho no seu Quintal, José Alves,
deve, aliviado, concordar sem pestanejar.

D) Não fica esperando coisa boa de Brandão – avisava-lhe a mulher – ele veio ou
aumentar o aluguel ou reclamar dos estragos da casa.

Questões de Legislação

Assinale a alternativa CORRETA quanto ao uso do vocabulário nas reformulações
das alternativas abaixo. 

A) Com a abertura do caixote, todos perceberam o incidente provocado pelas
suspeitas de Alves e descriminaram Brandão.

B) Com a abertura do caixote, todos se aperceberam o incidente provocado pelas
suspeitas de Alves que discriminaram o senhorio.

C) Com abertura do caixote, o mau cheiro que passou desapercebido pelos
homens foi absorvido pelo médico que, então, percebeu incidente provocado
pelas suspeitas de Alves.

D) Com abertura do caixote, o mau cheiro que passou desapercebido pelos
homens foi absorvido pelo médico que, então, percebeu o acidente provocado
pelas suspeitas de Alves.

QUESTÃO 13 
José Taioba, servidor público do quadro funcional da UFSJ, sofreu limitação em sua
capacidade de trabalho, advinda de doença hereditária. Em perícia médica, concluiu-
se que o referido servidor não estava incapacitado para o serviço público, mas
constatou-se também que José Taioba não mais dispunha de habilidade para
desempenhar as funções do cargo no qual fora investido. A administração da UFSJ
providenciou, então, a investidura de José Taioba em outro cargo, com atribuições
compatíveis com a limitação sofrida.

Essa forma de provimento de cargo público é conhecida como

A) reversão.
B) readaptação.
C) recondução.
D) aproveitamento.

QUESTÃO 14 
A exoneração de ofício do servidor público, ocupante de cargo efetivo  da  UFSJ,
dar-se-á

A) em razão de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.
B) quando não satisfeitas as condições do estágio probatório.
C) a juízo do reitor da UFSJ.
D) em virtude da extinção do cargo.
QUESTÃO 15 



UFSJ - Concurso Público - Edital Nº 001/2008 CONHECIMENTO GERAL - NÍVEL E - 25 questões UFSJ - Concurso Público - Edital Nº 001/2008 CONHECIMENTO GERAL - NÍVEL E - 25 questões

7 8

No âmbito do processo administrativo regulado pela Lei nº 9.784/99, analise as QUESTÃO 17 
afirmativas abaixo. Considere as afirmativas abaixo, conforme o disposto na Lei 11.091/05.

I. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos I. O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á, exclusivamente, pela
administrativos, em matéria de sua competência. mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento mediante,

II. Cabe sempre à Administração a prova dos fatos alegados pelo administrado. respectivamente, Progressão por Capacitação Profissional ou Progressão por
III. Salvo disposição legal em contrário, é de dez dias o prazo para interposição de Mérito Profissional.

recurso, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. II. Progressão por Mérito Profissional é a mudança para o padrão de vencimento
IV. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo imediatamente subseqüente, a cada dois anos de efetivo exercício, desde que

de até 30 dias, improrrogáveis, para emitir sua decisão. o servidor apresente resultado fixado em programa de avaliação de

Estão CORRETAS apenas as afirmativas III. Os percentuais do Incentivo à Qualificação são acumuláveis e não serão

A) I e II. IV. Plano de Carreira é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na
B) II e III. estrutura organizacional que são cometidas a um servidor.
C) I e III.
D) III e IV. São INCORRETAS apenas as afirmativas

QUESTÃO 16 A) I e II.
A respeito dos deveres fundamentais do servidor público, descritos no Decreto B) I e III.
1.171/94, que aprova o Código de Ética da Administração Pública, é INCORRETO C) II e IV.
afirmar que cabe ao servidor D) III e IV.

A) cumprir todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, QUESTÃO 18 
interessados e outros que visem a obter quaisquer favores, benesses ou NÃO constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil,
vantagens indevidas em decorrência de ações morais, ilegais ou antiéticas e
denunciá-las. A) garantir o desenvolvimento nacional.

B) facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de direito. B) erradicar a pobreza.
C) desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de C) assegurar os valores sociais do trabalho.

que seja titular. D) reduzir as desigualdades sociais e regionais.
D) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função.

desempenho, observado o respectivo nível de capacitação.

incorporados aos respectivos proventos de aposentadoria e pensão.
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QUESTÃO 19 
Analise as afirmações a seguir.

I. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Em consulta aos preços de duas locadoras de automóveis (Eficiência e Segurança),
II. Todos podem se reunir pacificamente, com ou sem armas, em locais abertos ao levantou-se que:

público, independentemente de autorização.
III. São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil  a locadora Eficiência cobra R$1,50 por quilômetro rodado mais uma taxa fixa de

de nascimento, o registro civil de casamento e a certidão de óbito. R$90,00;
IV. Qualquer brasileiro é parte legítima para propor ação popular.  a locadora Segurança cobra R$1,00 por quilômetro rodado mais uma taxa fixa

É(são) VERDADEIRA(S) a(s) afirmação(ções)

A) I. oferece preços mais em conta.
B) I e IV.
C) I e III. A locação de um automóvel com a empresa Segurança será MAIS BARATA quando
D) I, II, III e IV. a quilometragem for

QUESTÃO 20 A) igual a 200 km.
Leia as afirmações abaixo. B) igual a 350 km.

I. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. D) diferente das alternativas acima.
II. Não é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções

às instituições privadas com fins lucrativos. QUESTÃO 22 
III. Ao Sistema Único de Saúde (SUS) compete incrementar em sua área de A sombra de uma pessoa que tem 1,60 m de altura mede 80 cm. No mesmo

atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. momento, a seu lado, a sombra projetada de um poste mede 3 m. Se, mais cedo,
IV. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo apenas a sombra do poste era 120 cm maior, nesse mesmo instante, a sombra da pessoa

o bem-estar. media

Com relação a essas assertivas, é CORRETO afirmar que A) 121 cm.

A) I e III são verdadeiras. C) 110 cm.
B) I e II são verdadeiras. D) 200 cm.
C) III e IV são verdadeiras.
D) todas são falsas.

Questões de Raciocínio Lógico-quantitativo

QUESTÃO 21 

de R$200,00.

Observe que, para maiores distâncias a serem percorridas, a locadora Segurança

C) igual a 220 km.

B) 112 cm.
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QUESTÃO 23 QUESTÃO 25 
Consideremos a e b números positivos. Se os números 3, a e b formam, nessa Um indivíduo pretende comprar um aparelho eletrônico à vista, mas possui apenas
ordem, uma progressão geométrica e se os números a, b e 45 formam, nessa 90% do seu valor. Mesmo com o desconto de 5% sobre o preço do aparelho, ainda
ordem, uma progressão aritmética,  é CORRETO afirmar que o valor de a + b é igual faltam R$96,00 para realizar a compra.
a

A) 36.
B) 9. A) R$1.920,00.
C) 45. B) R$1.824,00.
D) 27. C) R$1.900,00.

QUESTÃO 24 
A tabela a seguir apresenta os valores da cesta básica em Belo Horizonte durante
o ano de 2007.

Mês Valor da Cesta (R$)
Janeiro 176,24

Fevereiro 185,37
Março 190,11
Abril 175,92
Maio 167,5

Junho 165,82
Julho 162,37

Agosto 175,59
Setembro 180,57
Outubro 186,77

Novembro 194,05
Dezembro 204,8

Fonte: DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos

A partir das informações contidas na tabela, é CORRETO afirmar que

A) do mês de maio para o mês de junho houve uma variação negativa de
aproximadamente 1% no valor da cesta básica.

B) o valor médio da cesta básica no último semestre de 2007 foi superior a
R$180,00.

C) a maior queda percentual no valor da cesta básica ocorreu de março para abril.
D) todas as afirmativas anteriores são verdadeiras.

Pode-se afirmar, CORRETAMENTE, que o preço inicial do aparelho é de

D) R$1.728,00.
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Médico / Área: Medicina do Trabalho

QUESTÃO 26 embora sejam pouco diagnosticados nos serviços de saúde. Nos estágios iniciais,
“Todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme suas necessidades podem apresentar sintomas inespecíficos comuns a uma série de outras patologias
até o limite do que o sistema puder oferecer para todos.” prevalentes em um ambulatório geral, como ansiedade, irritabilidade e insônia.

O princípio doutrinário do SUS, que melhor se relaciona com essa assertiva, é o da indivíduos e que há medidas efetivas de intervenção, recomenda-se a rotina de

A) Universalidade. instrumentos mais indicados para se detectar bebedores de risco, por aliar a
B) Eqüidade. facilidade de aplicação com uma boa sensibilidade e especificidade.
C) Integralidade.
D) Hierarquização. Assinale, a seguir, a alternativa em que a pergunta NÃO faz parte do questionário

QUESTÃO 27 
A história individual de tratamento prévio é fundamental na escolha do esquema A) Alguma vez o(a) Sr(a). sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida ou
terapêutico para tuberculose. parar de beber?

Com relação à terminologia utilizada, assinale a alternativa CORRETA. C) O(A) Sr(a). bebeu nas últimas 24 horas?

A) Sem tratamento: aqueles pacientes que nunca se submeteram à quimioterapia ressaca?
antituberculosa ou o fizeram por menos de 45 dias nos últimos dois anos.

B) Retratamento: continuação do tratamento prescrito para doente que retorna QUESTÃO 29 
antes de completar 45 dias da última dose supervisionada. A infecção do trato urinário (ITU) é um dos problemas infecciosos mais comuns na

C) Abandono de tratamento: deixar de usar a medicação, após ter sido tratado por clínica geral.
mais de um mês, nos últimos cinco anos.

D) Falência: o aparecimento de bacilos em qualquer momento após a negativação Com relação ao seu tratamento, é INCORRETO afirmar que
da baciloscopia direta.

QUESTÃO 28 
O uso nocivo e a dependência de álcool são condições de alta prevalência no país,

Considerando que o diagnóstico precoce melhora o prognóstico entre esses

triagem para essas condições nos serviços de atenção primária. O CAGE é um dos

CAGE.

B) O(A) Sr(a). se sente culpado(a) pela maneira como costuma beber?

D) O(A) Sr(a). costuma beber pela manhã para diminuir o nervosismo ou a

A) as cistites bacterianas não complicadas em mulheres podem ser tratadas com
esquema antibiótico de dose única via oral.

B) nos homens, a duração do tratamento da ITU deve ser de sete a dez dias.
C) em mulheres com vida sexual ativa, a micção logo após o intercurso sexual é

uma medida efetiva na prevenção da ITU.
D) a bacteriúria assintomática não deve ser tratada, exceto em situações especiais

como em gestantes e idosos.
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QUESTÃO 30 QUESTÃO 32 
O Sr. Antônio M., 43 anos, apresenta diagnóstico de diabetes melito há cerca de um As doenças sexualmente transmissíveis (DST) constituem um sério problema de
ano. Até o momento, vinha sendo orientado a promover alterações no estilo de vida, saúde pública. Tão importante quanto o tratamento individual dos sintomas e suas
particularmente com relação a hábitos dietéticos e atividade física, mas seu futuras complicações, é interromper a cadeia de transmissão da forma mais efetiva
prontuário mostra que ele tem apresentado algum ganho de peso nos últimos possível. Assim, um paciente procurou o ambulatório com queixa de disúria e
meses. Atualmente, está com 90 kg (sua estatura é 1,72 m). Seus exames presença de secreção uretral mucopurulenta. No atendimento foram realizados
laboratoriais também têm se mostrado alterados, com glicemia de jejum em torno diagnóstico, tratamento e aconselhamento com oferta de sorologia para Sífilis, HIV,
de 170 mg/dL e hemoglobina glicada de 8,5%. Por isso, seu médico decide, de Hepatite B e C; orientação do uso correto de preservativos; além de notificação no
comum acordo, iniciar o tratamento com uma terapia medicamentosa. SINAN.

Dentre as várias possibilidades terapêuticas, ASSINALE a alternativa que ASSINALE a alternativa que representa a conduta mais adequada para esse
representa a conduta inicial mais adequada e sua fundamentação para esse caso. quadro.

A) Biguanida, meio comprimido no jantar, para inibição da gliconeogênese hepática. A) Prescrever Azitromicina 1g, Ciprofloxacina 500mg VO, em doses únicas e
B) Glibenclamida, um comprimido cedo, pela hipoinsulinemia. convocar e tratar parceiros.
C) Insulina NPH (0,2 U/kg), 2/3 da dose pela manhã e 1/3 à tarde, pela B) Coletar secreção para exame de gonorréia e clamídia, prescrever Azitromicina

hipoinsulinemia. 1g VO, em dose única e aguardar resultados para convocar e tratar parceiros.
D) Acarbose, pela manhã e à noite, para retardo da absorção dos carboidratos. C) Colher secreção para exame de gonorréia, solicitar urina I com cultura,

QUESTÃO 31 D) Colher secreção para exame de gonorréia, prescrever Azitromicina 1g VO, em
D. Joana, 45 anos, procura o serviço médico sem consulta agendada, pois anda dose única e aguardar resultados para convocar e tratar parceiros.
muito ansiosa devido a problemas no trabalho. Na avaliação inicial de enfermagem,
sua pressão arterial apresenta-se em torno de 180 x 120 mmHg, confirmada nos QUESTÃO 33 
dois braços. A técnica de enfermagem, visivelmente preocupada, resolveu Nos exames de triagem de DST de uma paciente, o VDRL veio positivo com títulos
interromper a atual consulta para lhe solicitar orientações. Você resolve vê-la para elevados, e FTA-Abs positivo. Ela se lembrava vagamente de uma feridinha
uma inspeção inicial breve e observa que, apesar de nitidamente ansiosa, a transitória na região genital, havia muitos meses, mas não procurou tratamento
paciente, aparentemente, está bem. porque “sumiu sozinha”.

ASSINALE a alternativa que representa a conduta mais adequada para esse caso. ASSINALE a alternativa que representa a conduta mais adequada para esse caso.

A) Encaminha a paciente para medicação e monitoramento da diminuição da PA A) Penicilina G procaína, 400.000 U IM de 12/12 horas, por sete dias.
no pronto-socorro mais próximo e agenda consulta para o dia seguinte. B) Penicilina G benzatina, 2,4 milhões U IM, por três semanas (total de 7,2 milhões

B) Orienta a prescrição de 25 mg de Captopril sublingual, uma nova medida da PA, de unidades).
enquanto aguarda um “encaixe” na agenda daquele período. C) No caso de alergia a beta-lactâmicos, Doxiciclina 100 mg de 12/12 VO, horas

C) Orienta a prescrição de 2,5 mg de Diazepam, via oral, uma nova medida da PA, até a cura clínica (no mínimo por três semanas).
enquanto aguarda um “encaixe” na agenda daquele período. D) Ciprofloxacina, 500 mg de 12 em 12 horas VO, por três dias.

D) Orienta aguardar um “encaixe” de atendimento para uma avaliação ambulatorial
do quadro ainda naquele período.

prescrever Ciprofloxacina 1g VO, em dose única e convocar e tratar parceiros.



UFSJ - Concurso Público - Edital Nº 001/2008 CONHECIMENTO ESPECÍFICO - Nível E - 25 questões UFSJ - Concurso Público - Edital Nº 001/2008 CONHECIMENTO ESPECÍFICO - Nível E - 25 questões

17 18

QUESTÃO 34 QUESTÃO 37 
É CORRETO afirmar que a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador (CIST) Em relação ao Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), é
é uma forma de articular políticas e programas de interesse para a saúde CORRETO afirmar que

A) pertencente ao Ministério do Trabalho e Emprego. A) exige estudo in loco para reconhecimento prévio dos riscos ocupacionais
B) ligada às centrais sindicais. existentes, com exceção das empresas desobrigadas de manter médico do
C) pertencente ao Ministério da Saúde/SUS. trabalho, de acordo com a NR 4, situação na qual o PCMSO poderá ser
D) que não está ligada especificamente a nenhuma instituição formal, mas tem elaborado sem visita prévia à empresa.

importante papel de integrador interinstitucional. B) é um instrumento que deve privilegiar a avaliação clínica global dos

QUESTÃO 35 principalmente prevenindo as doenças de maior freqüência em adultos, como
O Cobalto, que pode aparecer em algumas atividades de ferramentaria, costuma hipertensão arterial e diabetes, fazendo prevenção de câncer ginecológico e
estar relacionado à doença ocupacional, denominada AIDS, incentivando vacinação.

A) Neuropatia periférica. condutas que serão tomadas a partir de constatação de alterações, pois esses
B) Pneumonite por metais duros. critérios e condutas são determinados pela boa prática médica.
C) Ataxia. D) tem como uma de suas diretrizes o caráter de prevenção, rastreamento e
D) Insuficiência Renal Crônica. diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho e deve

QUESTÃO 36 
Uma técnica de enfermagem, ao reencapar uma agulha, é atingida no dedo QUESTÃO 38 
indicador por uma pequena perfuração. Ela fica com um ferimento corto-contuso Na organização de um serviço de assistência à saúde do trabalhador, é CORRETO
superficial que não a incapacita para o trabalho. afirmar que

É CORRETO, nesse caso, A) as medidas de freqüência mais adequadas para se planejar o número de

A) emitir CAT com afastamento até o ferimento se cicatrizar, para garantir intoxicação aguda por solventes.
estabilidade no trabalho no caso desse acidente acarretar aparecimento de B) as medidas de freqüência mais adequadas para se planejar o número de
doenças soro-transmissíveis. atendimentos serão a incidência nos casos de LER/DORT e a prevalência de

B) não haver a necessidade de emissão de CAT, por ter sido uma ocorrência sem intoxicação aguda por solventes.
conseqüências e não ter sido necessário afastamento do trabalho. C) a Incidência e a prevalência de agravos específicos são medidas prescindíveis,

C) emitir CAT e considerar o caso como evento sentinela, devido ao risco potencial. uma vez que um ambulatório de saúde do trabalhador deve ser organizado com
D) não haver a necessidade de emissão de CAT, mas deve ser feita uma anotação os preceitos já estabelecidos na NR 7.

interna à empresa, para registro do caso (CIAT – Comunicação Interna de D) considerando que a incidência é definida como a soma de casos novos e
Acidente de Trabalho). antigos, numa população delimitada em um ponto no tempo, a incidência de

trabalhadores, sem se deter em riscos específicos do trabalho, mas

C) não há necessidade de definir os critérios de interpretação de resultados e

privilegiar o instrumental clínico-epidemilógico. 

atendimentos serão a prevalência nos casos LER/DORT e a incidência de

cada patologia deve orientar a organização do serviço de assistência.
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QUESTÃO 39 Considere o resultado de exame audiométrico abaixo para responder as
Analise a seguinte tabela. questões de números 40 e 41, que se seguem.

Acidentes de trabalho fatais notificados ao INSS da região de Campinas,
no período de 1990 a 1995, por 10.000 trabalhadores

Ano Nº de trabalhadores* Nº de óbitos Coeficiente
1990 277 402 56 20,18
1991 278 546 46 16,51
1992 264 587 46 17,38
1993 269 682 33 12,23
1994 277 069 35 12,63
1995 273 828 31 11,32

TOTAL 247
* empregos informados à RAIS, Ministério do Trabalho e Emprego

Com base em sua análise e em seus conhecimentos, é CORRETO afirmar que

A) o fato de o coeficiente de óbitos por 10.000 trabalhadores ter diminuído nos seis
anos apontados na tabela, não permite inferir que as condições de trabalho
melhoraram.

B) o número de óbitos diminuiu, mas o número de trabalhadores também, e o
coeficiente não permite uma visão objetiva desse número de óbitos proporcional
ao número de trabalhadores empregados no mercado formal.

C) a tabela está errada porque não considera os trabalhadores do mercado
informal.

D) houve uma clara diminuição do coeficiente de óbitos, demonstrando, com grande
possibilidade, a melhoria das condições de trabalho. 

Exame audiométrico

   DB/Hz 250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000
-10

0
10 XO
20 XO XO XO
30
40 XO XO
50 X >
60 X > < O
70 < O
80
90

100
110
120

QUESTÃO 40 
A audiometria acima tem como diagnóstico

A) perda auditiva mista.
B) perda auditiva neurossensorial.
C) perda auditiva condutiva.
D) resultado normal para pessoas com mais de 40 anos.

QUESTÃO 41 
No caso da audiometria acima, para se suspeitar do diagnóstico de Perda Auditiva
Induzida pelo Ruído (PAIR), há necessidade de

A) existir história de exposição a trabalho com altos níveis de ruído (acima de 85
dB), por alguns anos, sem outros antecedentes dignos de nota.

B) existir história de exposição a trabalho com altos níveis de ruído (acima de 75
dB), por alguns anos, confirmada por medições desses níveis feitas em PPRA.

C) existir história de exposição a trabalho com altos níveis de ruído (acima de 90
dB), por alguns anos e exclusão de causas de perda auditiva de nível central por
meio de exame tipo otoneurológico.

D) a audiometria acima não sugerir PAIR.
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QUESTÃO 42 QUESTÃO 45 
ASSINALE a alternativa que apresenta o procedimento mais adequado na
prevenção das patologias por LER/DORT.

A) Uso de órtese de imobilização de punho para trabalhos de digitação ou que
exijam uso freqüente da pinça anatômica.

B) Orientação para relaxamento durante o trabalho, nos intervalos entre um ciclo
de trabalho e outro.

C) Pausas de pelo menos 10 minutos para cada hora ou hora e meia trabalhada.
D) Orientação sobre diminuição do volume de trabalho doméstico associado.

QUESTÃO 43 
O grupo de substâncias consideradas carcinogênicas para o homem é

A) arsênico, mercúrio, cromo e níquel. 
B) arsênico, mercúrio, cromo e benzeno.
C) arsênico, benzidina, cromo e níquel.
D) organo-fosforados, tetracloroetileno, níquel e benzeno.

QUESTÃO 44 
Em um supermercado de grande movimento, o trabalho dos caixas ainda não é feito
por leitura óptica e há necessidade de digitar o preço de todos os produtos. A região
do supermercado teve grande aumento populacional e conseqüente aumento do
movimento. Assim, o horário de abertura passou das 10 horas da manhã para as 8
horas e o horário de fechamento, das 22 horas para a meia-noite. Por enquanto, a
empresa não contratou novos empregados porque pretende se assegurar que esse
aumento de movimento será duradouro. Há três meses, os caixas têm feito de duas
a quatro horas extras por dia, evidentemente ganhando por isso. Do grupo de 30
caixas, 15 procuram o ambulatório médico com queixa de dor e parestesia em
antebraços e mãos, e fraqueza nos ombros.

A conduta MAIS ADEQUADA para essa situação é

A) a emissão de CAT por suspeita de doença ocupacional para os 15 trabalhadores
e suspensão das horas-extras.

B) a avaliação médica cuidadosa desses 15 trabalhadores, buscando causas para
o quadro de dor que não seja, necessariamente, o trabalho; com solicitação de
exames como ultra-som ou eletroneuromiografia para ajudar no diagnóstico.

C) afastar do trabalho os 15 trabalhadores, por auxílio doença previdenciário, até
a confirmação dos diagnósticos, preferencialmente por ortopedista.

D) orientar massagem local e aguardar mais uma ou duas semanas, devido à
grande possibilidade de ser um quadro passageiro.

Questões de Informática

O Infarto Agudo do Miocárdio pode ser considerado como doença do trabalho nos
casos de trabalhadores expostos

A) a grandes esforços.
B) ao monóxido de carbono e/ou nitroglicerina.
C) ao calor ou frio excessivos.
D) a agressão por pessoas ou violência institucional.

QUESTÃO 46 
Ao utilizar o sistema operacional Windows XP, pressionando a tecla <Print
Screen> do teclado, nesse momento,

A) uma imagem da tela exibida será armazenada temporariamente em uma área
de transferência.

B) o conteúdo da tela exibida será enviado para uma impressora conectada ao
computador.

C) uma imagem da tela exibida será gravada no disco rígido em um arquivo de
nome printscreen.bmp.

D) o conteúdo da tela exibida será gravado no disco rígido em um arquivo de nome
printscreen.txt.

QUESTÃO 47 

A função do botão    no Microsoft Word 2003 é

A) transformar linhas em parágrafos.
B) criar um novo parágrafo.
C) colocar o símbolo Pi no ponto de inserção de texto.
D) mostrar caracteres não-imprimíveis no texto.
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QUESTÃO 48 I. Os valores calculados na coluna C, linhas 1 a 3, podem ser obtidos digitando-se
No Microsoft Word 2003, o valor colocado na opção intervalo de páginas, existente a fórmula  =A1*B1 na célula C1 e depois copiando-a e colando-a nas células C2
na janela de diálogo de impressão, para imprimir da página 2 até a 8 de um
documento, é

A) 2:8
B) 2/8
C) 2-8
D) 2 a 8

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 através
de uma fórmula digitada, que multiplica cada valor da coluna A pelo valor da coluna
B, nas respectivas linhas.

Julgue as afirmativas a seguir.

e C3.
II. Se qualquer valor nas colunas A e B, linhas 1 a 3, for alterado, o valor da célula

C4 será automaticamente recalculado.
III. O valor da célula E1 foi calculado através da fórmula  =SOMA(A1:B2). Se a

célula E1 for copiada e colada na célula E2, o valor exibido na célula E2 será 9.
IV. Se a célula C4 for copiada e colada na célula C6, o valor exibido na célula C6

será 34.

São VERDADEIRAS as afirmativas

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

QUESTÃO 50 
A respeito de tópicos relacionados aos conceitos de Internet e Intranet, é CORRETO
afirmar que

A) a sigla FTP diz respeito a uma linguagem de programação utilizada para
desenvolver páginas da Web.

B) o domínio “.gov” é usado apenas para órgãos governamentais.
C) uma limitação dos navegadores da Web, como o Microsoft Internet Explorer 6

e o Netscape Navigator 7, é que esses não possuem nenhum recurso para
permitir o envio e o recebimento de mensagens de correio eletrônico.

D) uma limitação das Intranets atuais é que a quantidade máxima de computadores
que podem ser ligados nesse tipo de rede é igual a três.


