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• Nas questões de 1 a 40, marque, em cada uma, a única opção�correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas

marcações, use, caso deseje, o rascunho acima e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a correção das

suas provas.

• Nas questões que avaliam Noções de Informática, 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, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões de 1 a 3

A conservação e o uso sustentável da diversidade1

biológica — a enorme variedade de vida na Terra —
é essencial para o nosso desenvolvimento econômico e a
qualidade de vida de cada um de nós. A maioria das coisas4

que usamos no dia-a-dia — o que comemos e bebemos, o
material que usamos para construir nossas casas ou os
remédios de que precisamos para curar doenças — depende7

dela. Mas, hoje, o mundo está perdendo sua biodiversidade a
uma velocidade alarmante porque os nossos padrões de
desenvolvimento permanecem insustentáveis.10

Além disso, a globalização está deixando nossas
economias nacionais e regionais cada vez mais interligadas.
O que consumimos na Europa tem efeito sobre a floresta13

amazônica no Brasil. Precisamos, portanto, entender melhor
essas ligações e garantir que o nosso desenvolvimento
econômico e social conserve a biodiversidade, em vez de16

prejudicá-la.
Stavros Dimas. Em nome da biodiversidade. In:

Folha de S. Paulo, 26/3/2006 (com adaptações).
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Assinale a opção correta a respeito da organização das idéias no
texto.

A O desenvolvimento da argumentação sugere que o autor tem
uma posição contrária à globalização.

B Pelo emprego de verbos e pronomes no texto, o autor se inclui
na argumentação do texto, assim como inclui o leitor.

C Depreende-se da argumentação do texto a relação inevitável:
não é possível haver desenvolvimento econômico com
preservação ambiental.

D A idéia central em torno da qual se organiza a argumentação
do texto é a preservação da floresta amazônica.
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Assinale a opção correta a respeito das relações de coesão no

texto.

A O vocábulo “dela” (R.8) refere-se a “diversidade biológica”

(R.1-2).

B A expressão “sua biodiversidade” (R.8) refere-se a “variedade

de vida na Terra” (R.2).

C O vocábulo “disso” (R.11) refere-se a “padrões de

desenvolvimento” (R.9-10).

D O pronome em “prejudicá-la” (R.17) refere-se a “qualidade de

vida de cada um de nós” (R.4).
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Assinale a opção incorreta a respeito das relações de

concordância no texto.

A Na linha 3, o singular em “é” concorda com “essencial”.

B O singular em “depende” (R.7) concorda com “A maioria das

coisas” (R.4).

C Na linha 13, o singular em “tem” concorda com “Europa”.

D O singular em “conserve” (R.16) concorda com “nosso

desenvolvimento econômico e social” (R.15-16).
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Texto para as questões de 4 a 6

Não há dúvida: as terras indígenas são fundamentais1

para a proteção da floresta amazônica. A certeza é o resultado
de um estudo realizado, durante 18 meses, por cientistas e
técnicos da Coordenação das Organizações Indígenas da4

Amazônia Brasileira e uma ONG internacional. 
As terras indígenas exercem, na verdade, o papel de

barreiras contra a destruição da Amazônia, ajudando a7

preservar cerca de 3,5 milhões de hectares de florestas.
Porém, se não houver mais apoio para o manejo dessas terras,
essa poderosa ferramenta de proteção da biodiversidade10

amazônica não deve se sustentar por muito tempo.
Planeta, abr./2006 (com adaptações).
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De acordo com o texto, as “terras indígenas”

I fazem parte da Coordenação das Organizações Indígenas da
Amazônia Brasileira.

II constituem barreiras contra a destruição da Amazônia.
III ajudam a preservar milhões de hectares de florestas.
IV colocam em risco o manejo de proteção à floresta amazônica.
V necessitam de apoio para continuar a proteger a

biodiversidade por mais tempo.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1. B 2. C 3. D 4.
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Com relação à argumentação do texto, assinale a opção em que

a expressão não tem a função de enfatizar a certeza do que é
afirmado.

A “Não há dúvida” (R.1)
B “A certeza” (R.2)
C “na verdade” (R.6)
D “se não houver” (R.9)
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Assinale a opção incorreta a respeito do emprego das estruturas
lingüísticas do texto.

A Na linha 1, o sinal de dois-pontos introduz uma enumeração
de características sobre as “terras indígenas”.

B Na linha 3, a preposição “por” introduz os agentes da
realização do “estudo”.

C A forma verbal “houver” (R.9) está empregada com o sentido
de existir e a sua substituição por este verbo preservaria a
correção e a coerência textuais.

D Na linha 11, a retirada do pronome “se” prejudicaria a
correção gramatical do texto porque não respeitaria a
significação com que o verbo “sustentar” está empregado.

Texto para as questões de 7 a 9

O Brasil seria um exemplo de boas práticas1

ambientais, segundo o meteorologista Carlos Nobre, não

fossem as queimadas na Amazônia. “Temos uma matriz

energética limpa, a maior parte é de hidrelétrica; somos o país4

que mais usa biocombustível, que é renovável. O que põe o

Brasil na lista dos grandes emissores de gases de efeito estufa

é o desmatamento”, explica.7

Ano a ano, colecionamos recordes de devastação. Com

o desmatamento, a floresta perde umidade e assim começa

uma reação em cadeia. Quando há seca, também há menos10

água no solo para evaporar e isso prejudica a formação de

chuvas. Assim, a vegetação fica mais seca e a região, toda

propensa a incêndios. 13

Istoé, 26/10/2005 (com adaptações).
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Mesmo fazendo-se os devidos ajustes nas letras maiúsculas, as

relações de sentido entre os períodos do texto não são respeitadas

ao se inserir

A se imediatamente antes de “não fossem” (R.2-3).

B porque imediatamente antes de ‘a maior parte’ (R.4).

C Mas imediatamente antes de ‘O que põe’ (R.5).

D Por isso imediatamente antes de “Ano a ano” (R.8).
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De acordo com o desenvolvimento das idéias no texto, assinale

a opção em que os termos apresentados são considerados

sinônimos textuais.

A “boas práticas ambientais” (R.1-2) e ‘matriz energética limpa’

(R.3-4)

B “queimadas” (R.3), ‘desmatamento’ (R.7) e “devastação” (R.8)

C ‘hidrelétrica’ (R.4), ‘biocombustível’ (R.5) e ‘gases de efeito

estufa’ (R.6)

D “floresta” (R.9) e “vegetação” (R.12) 
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De acordo com o desenvolvimento das idéias no texto, a “reação

em cadeia” (R.10) provocada pelo desmatamento não abrange a

A emissão de gases.

B perda de umidade.

C diminuição de chuvas.

D propensão a incêndios.
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RESOLUÇÃO N.o 302, DE 20 DE MARÇO DE 20021

Dispõe sobre os parâmetros, definições e
limites de Áreas de Preservação
Permanente de reservatórios oficiais4

e o regime de uso no entorno.

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE –
CONAMA, no uso das competências que lhe são conferidas7

pela lei etc. etc.
(...)
Considerando que as áreas de Preservação Permanente e10

outros Espaços territoriais especialmente protegidos, como
instrumentos de relevante interesse ambiental, integram o
desenvolvimento sustentável, objetivo das presentes e13

futuras gerações, resolve:
(...)

Considerando que a transcrição de trechos da resolução acima não
foi fiel a alguns aspectos do texto original e com isso desrespeitou
as normas de redação de documentos oficiais, assinale a opção
correta.

A A forma verbal “Dispõe” (R.2), da ementa, deveria ser substituída
por uma forma nominal, como Dispondo.

B O emprego do pronome “lhe” (R.7) desrespeita as regras de
regência da norma de padrão culto que deve ser utilizada.

C O uso de letras maiúsculas para identificar nomes e títulos não
foi respeitado em “áreas de Preservação Permanente” (R.10) e foi
inadequado em “Espaços territoriais” (R.11).

D A vírgula depois de “ambiental” (R.12) desrespeita as regras de
pontuação e deve ser retirada.
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A figura acima mostra uma janela do Word 2003, com parte de um
texto. Com relação a essa figura e ao Word 2003, assinale a opção
correta.

A Todo o texto está justificado, ou seja, alinhado à direita e à
esquerda.

B Para se copiar a palavra “registrada” para a área de transferência,
é suficiente aplicar um clique duplo na mesma, clicar o

menu  e, a seguir, clicar Copiar.
C Como o ponto de inserção está posicionado no final do título,

ao se clicar , será inserida uma linha extra, em branco,
entre o título e o primeiro parágrafo.

D Caso o título esteja formatado como negrito, ao se selecionar

esse título e se clicar , o título permanecerá formatado
como negrito, e o tamanho da fonte usada nesse título será
aumentado em 1.
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Considerando-se que Maria esteja realizando procedimentos
em um computador cujo sistema operacional é o Windows XP
e que tenha acesso à Internet, assinale a opção correta acerca
de conceitos de Internet, navegadores e correio eletrônico.

A Ao utilizar determinado aplicativo do Windows XP,
considere que Maria tenha visualizado a mensagem a
seguir.

Nessa situação, é correto afirmar que Maria está realizando
acesso a uma página web, e que o navegador em uso está
configurado para bloquear as imagens contidas na página
acessada.

B Considere que a janela Opções da Internet, que está
ilustrada em parte na figura a seguir, tenha sido visualizada
após Maria ter realizado determinado procedimento. 

Nessa situação, é correto afirmar que Maria pode ter tido
acesso à janela mencionada por meio do Painel de controle
do Windows XP ou do navegador Internet Explorer e que
recursos disponíveis nessa janela permitem excluir
arquivos de Internet temporários.

C Após a realização de determinado procedimento no
computador em uso, considere que Maria tenha visualizado
a janela a seguir.

Nessa situação, é correto inferir que Maria pode ter
encaminhado, por meio do servidor pop3.unb.br, uma
mensagem de correio eletrônico para uma conta de e-mail
inválida. 

D Considere que a janela a seguir tenha sido visualizada por
Maria, após a realização de determinado procedimento no
Outlook Express 6 (OE6).

Nessa situação, é correto afirmar que Maria está lendo uma
correspondência eletrônica contida na Caixa de entrada do

OE6 e, caso clique , será aberta uma janela
que permite criar uma mensagem de e-mail, cujo campo
destinatário está preenchido pelo endereço eletrônico do
remetente da mensagem que Maria está lendo.
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Considerando a figura acima, que ilustra uma lista de opções
disponibilizadas pelo Windows XP, assinale a opção correta, acerca
do Windows XP, considerando também que esse sistema
operacional esteja instalado em um PC com acesso a uma rede local
de computadores.

A Nessa lista,  e  são ícones associados
a ferramentas para edição de texto que têm diferentes
características, entre estas, a primeira permite a inserção de uma
planilha do Excel, enquanto que a segunda possui recursos para
a criação de desenhos simples.

B Ao se clicar , será executada a janela a

seguir, cujos recursos permitem executar programa que esteja
armazenado no disco rígido do computador em uso e também
programa que esteja armazenado em um computador da rede
local.

C Ao se clicar , será disponibilizada ferramenta que

permite que um documento do tipo Word, quando em elaboração
no computador em uso, tenha uma cópia de backup gravada em
outro computador da rede local. Essa ferramenta permite que
modificações posteriores realizadas no arquivo associado ao
documento sejam automaticamente atualizadas nos dois
computadores.

D A ferramenta associada ao ícone
permite armazenar informações de contatos para serem
recuperadas por meio de outros programas que estejam
instalados no computador, como o Outlook Express.
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Pedro comprou um veículo usado de quatro rodas, com

capacidade para até 5 pessoas, e deverá regularizar a situação

do carro no DETRAN/PA. Para isso, após consulta, ele

verificou que taxas referentes a serviços de licenciamento

anual do ano, transferência de propriedade, vistoria de veículos

e taxas especiais de veículos deverão ser pagas. Para facilitar

o seu trabalho, Pedro construiu a planilha eletrônica mostrada

na janela do Excel 2003 ilustrada acima, cujos valores

apresentados referem-se ao montante de taxas que ele deverá

pagar por cada serviço listado.

Na situação apresentada, utilizando os recursos do Excel 2003,

Pedro poderá obter, na célula C8, o total correto das taxas que

ele deverá pagar para regularizar, no DETRAN/PA, a situação

do veículo por ele comprado ao realizar a seguinte seqüência

de ações:

A clicar o botão ; na janela que é aberta em decorrência

dessa ação, digitar =adição(C3:C7), no campo apropriado;

teclar �.

B digitar C8=adicionar(C3,C7); teclar �.

C clicar a célula C8; digitar =soma(C3;C7); teclar �.

D clicar a célula C8; clicar o botão ; teclar �.
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Com relação aos recursos disponibilizados na janela do

PowerPoint 2003 (PPT) ilustrada na figura acima, assinale a

opção correta, considerando que essa janela esteja em execução

em um computador PC, contendo uma apresentação em

elaboração.

A Na situação em que se encontra a janela do PPT, ao se clicar

o botão , a imagem selecionada na janela será excluída

da apresentação.

B Ao se clicar o botão , será aberta a seguinte janela, com

a qual será possível alterar o tamanho e a posição da imagem

selecionada na janela do PPT.

C Ao se clicar o botão , a janela do PPT

mostrada poderá assumir a forma ilustrada a seguir, em que

um novo slide foi adicionado à apresentação, sendo que um

leiaute desse slide poderá ser selecionado no campo aberto

à direita da janela do PPT.

D Ao se clicar o botão , será disponibilizada a seguinte

janela, que permite a criação de uma tabela com o formato

a ser definido pelo usuário do aplicativo.
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Os cinco membros permanentes do Conselho de

Segurança das Nações Unidas — Estados Unidos da América

(EUA), Rússia, Reino Unido, França e China — e a Alemanha se

reúnem hoje, em Moscou, para discutir a crise nuclear com o Irã,

mas o impasse parece cada vez mais longe de ser resolvido,

apesar das reiteradas ameaças de ataque militar a instalações onde

o regime de Teerã estaria desenvolvendo clandestinamente sua

bomba atômica.

Correio Braziliense, 18/4/2006, p. 21 (com adaptações).

O texto acima registra os tempos de insegurança internacional

que vive o mundo atual. Com relação ao tema do texto e a suas

implicações no mundo contemporâneo, assinale a opção correta.

A O mundo vive uma fase de franco controle multilateral de

tendências beligerantes entre os Estados. 

B O Conselho de Segurança das Nações Unidas não tem

conseguido mediar de forma plena as tensões que envolvem

os EUA com países do Oriente Médio.

C O Irã não é país signatário do Tratado de Não-Proliferação de

Armas Nucleares e declarou claramente que quer construir

sua bomba atômica para lançá-la sobre os norte-americanos.

D A insegurança internacional do presente é produto direto e

exclusivo dos atentados terroristas do 11 de setembro de

2001.

��������	�

A chegada à auto-suficiência petrolífera anunciada pela

PETROBRAS

A é fato que contém mérito exclusivo do governo atual.

B retrata o novo quadro de profissionalismo dos dirigentes

dessa empresa. 

C reflete o esforço de longo prazo que data da campanha

O Petróleo é Nosso.

D expõe o avanço científico da empresa especialmente em águas

rasas do mar.
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A Amazônia brasileira pode ser entendida, em toda sua

complexidade, a partir da visão na qual

A a floresta é o único centro da preocupação estratégica.

B seu destino está plasmado exclusivamente pelos desígnios do

Estado nacional brasileiro.

C  suas dimensões estritamente econômicas compõem objeto de

preocupação dos governos e sociedades da região.

D a floresta, a sociedade local e nacional, o Estado nacional e os

países vizinhos possam convergir políticas de

desenvolvimento sustentável.
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Pesquisa recente indica que o programa de transferência de renda

Bolsa Família pode reduzir 30% da freqüência da desnutrição

entre crianças menores de 5 anos de idade. Essa foi uma das

conclusões da pesquisa realizada em cerca de 300 municípios da

região do semi-árido brasileiro, envolvendo aproximadamente

17 mil meninos e meninas. A respeito das questões do semi-árido

brasileiro, assinale a opção incorreta.

A A precariedade ecológica do semi-árido brasileiro é a razão

única das dificuldades de inserção social dos seus habitantes.

B O semi-árido é uma das regiões que mantém elevado índice

de concentração de pobreza no país.

C A melhoria na saúde das crianças de até 5 anos de idade, ante

a redução da desnutrição, ainda não é garantia de um futuro

promissor para todas elas. 

D O número de refeições diárias tem relação direta com o

padrão de nutrição das crianças do semi-árido.
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A cultura brasileira vem crescendo nos termos de sua presença

global. Manifestações culturais de toda ordem vêm-se fazendo

presentes, como, por exemplo,

A nos concertos diários de música erudita brasileira em grandes

salas de concertos européias.

B nas exposições de livros científicos brasileiros no exterior.

C na divulgação da música popular brasileira em várias partes

do mundo. 

D na forte presença do cinema nacional, em condições

competitivas, nas telas de cinemas norte-americanos.
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O entendimento dos princípios envolvidos nas alterações do

equilíbrio acidobásico do organismo é fundamental para correto

diagnóstico, prognóstico e manejo dessas desordens. Acerca da

acidose respiratória primária (que inicia o distúrbio acidobásico),

assinale a opção incorreta.

A Esse desequilíbrio acidobásico é caracterizado por redução

dos níveis sanguíneos do pH (acidemia) e do bicarbonato. 

B O cálculo do hiato aniônico é irrelevante para a determinação

da causa dessa desordem.

C Choque circulatório, insuficiência renal aguda e diabetes

melito descompensado são exemplos de causas dessa

anormalidade.

D São exemplos de efeitos adversos associados a essa alteração

a hiperventilação e a redução da força de contração cardíaca

(inotropismo).
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Um paciente de 40 anos de idade procurou atendimento

ambulatorial, apresentando edema de membros inferiores e na

região escrotal, matutino, há 1 semana. Negou diminuição do

volume urinário, dispnéia, dor torácica, febre e quaisquer outras

doenças prévias. O exame físico não mostrou alterações, exceto

pela presença de edema mole, frio, indolor, com sinal de cacifo

em membros inferiores e na bolsa escrotal. A avaliação

laboratorial mostrou os valores apresentados na tabela abaixo.

exames
valores/alterações

observados

intervalos de

referência

glicemia de jejum

(sangue)
95 mg/dL 75 a 105 mg/dL

uréia (sangue) 38 mg/dL 20 a 40 mg/dL

creatinina (sangue) 1,2 mg/dL 0,7 a 1,3 mg/dL

albumina sérica 2,1 g/dL 3,5 a 4,8 g/dL

colesterol total 293 mg/dL até 240 mg/dL

triglicerídeos 315 mg/dL até 250 mg/dL

proteinúria de

24 horas

3,5 g/24 h/m2

de área de superfície

corporal

40 a 150 mg/24 h/m2

de área de superfície

corporal

exame de urina

(EAS)

proteína (++);

sedimento sem

alterações

proteína = ausente

Com base nas informações apresentadas, o diagnóstico mais

provável é de

A síndrome nefrítica.

B glomerulonefrite difusa aguda (pós-estreptocócica).

C síndrome nefrótica.

D insuficiência renal aguda.
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A possibilidade de ocorrência de hipoglicemia (moderada ou

grave) nos diabéticos usuários de insulina representa, nessa

população, um risco maior quanto à segurança do tráfego.

A hipoglicemia intensa é uma complicação aguda freqüente em

portadores de diabetes melito do tipo 1. Acerca dessa

complicação, assinale a opção correta.

A Tremores, sudorese intensa, palpitações, palidez são

manifestações indicativas de deficiência de glicose no sistema

nervoso central — neuroglicopenia.

B Visão borrada, diplopia, ataxia e convulsão são expressões

clínicas de aumento da atividade autonômica simpática.

C Os sintomas autonômicos expressam-se com maior freqüência

e intensidade nos diabéticos idosos que têm a doença de longa

data e especialmente naqueles que usam medicamentos beta-

bloqueadores.

D Em situações de hipoglicemia grave, pode-se optar pelo uso

de glicose hipertônica (50%) ou alternativamente usar

glucagon, ambos por via intravenosa.
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A epilepsia é uma afecção clínica que reconhecidamente aumenta

o risco para a segurança de direção veicular. O estado de mal

epiléptico convulsivo (status epilepticus) é uma emergência

clínica que demanda imediato e adequado atendimento. Acerca

dessa condição clínica, assinale a opção correta.

A São exemplos de fatores precipitantes dessa condição, em

adultos: o acidente cerebrovascular, a hipoxemia e as

anormalidades metabólicas.

B Em pacientes etilistas nessa situação clínica, deve-se

inicialmente infundir glicose hipertônica (50%) intravenosa

para evitar a precipitação da encefalopatia de Wernicke.

C Nas situações de estado de mal epiléptico refratário ao

tratamento otimizado, é indicada a cirurgia de ressecção

cortical focal de emergência.

D Apesar de tratar-se de emergência grave, a taxa de

mortalidade é muito baixa em adultos e independe da causa de

base.
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Gripe aviária matou mais de 100 pessoas

A Organização Mundial de Saúde (OMS) confirmou que
cinco dos sete pacientes contaminados pelo agente causador da
gripe aviária morreram no Azerbaijão desde fevereiro. Uma
investigação mostrou que moradores retiraram penas de cisnes
mortos e provavelmente entraram em contato com o
microrganismo.

Correio Braziliense, 22/3/2006, p. 24 (com adaptações).

Com relação à gripe aviária, assinale a opção correta.

A A gripe aviária tem como principal agente causal o
Rhinovirus.

B É um tipo de gripe ou influenza caracterizada por ser uma
infecção viral aguda do trato respiratório, com distribuição
global e elevada transmissibilidade.

C Como é uma doença emergente, ainda não existe nenhum tipo
de vacinação para essa infecção.

D O oseltamivir é o antiviral recomendado para o tratamento de
todos os casos suspeitos, porém sua eficácia é maior quando
administrado após 4 dias do início dos sintomas.
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A ancilostomíase ou doença do Jeca Tatu é uma parasitose
intestinal causada por nematódeos, que pode apresentar-se
assintomática ou, em caso de parasitismo intenso em crianças,
provocar retardo no desenvolvimento físico e mental.
Com relação a essa moléstia intestinal parasitária, assinale a
opção incorreta.

A O agente etiológico dessa afecção é o Ascaris lumbricoides.

B Durante a migração da larva do parasito causador dessa
doença através dos pulmões (ciclo pulmonar), pode-se
desencadear hemorragia pulmonar e pneumonite. 

C Uma complicação freqüentemente associada a essa afecção é
a anemia ferropriva, cujo aparecimento e intensidade
dependem da intensidade da infecção.

D O tratamento dessa parasitose intestinal pode ser feito com
mebendazol ou albendazol, por exemplo.
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O exame de urina constitui um recurso laboratorial muito usado
na clínica e de grande importância no diagnóstico de condições
urológicas e de doenças sistêmicas diversas. A correta
interpretação dos resultados desse exame deve fazer parte das
competências do médico. Com relação a esse exame, assinale a
opção correta.

A Em um indivíduo hígido, com função renal normal, que ingere
abundante quantidade de líquidos, a densidade urinária deve
ser muito alta.

B As bactérias que reduzem nitratos a nitritos na urina
promovem elevação do nível dos nitritos que são
normalmente encontrados na urina.

C A presença de eritrócitos dismórficos e de cilindros
eritrocitários é classicamente observada nas causas urológicas
de hematúria como a litíase e a cistite, por exemplo.

D O achado de cilindros leucocitários geralmente correlaciona-
se com infecção do trato urinário alto — pielonefrite.
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As principais razões pelas quais todos os profissionais de saúde
devem ser treinados para realizar o procedimento de desfibrilação
elétrica cardíaca precoce, especialmente em adultos, não incluem
o fato de

A a fibrilação ventricular ser o ritmo mais freqüente em parada
cardíaca testemunhada.

B o sucesso da desfibrilação elétrica diminuir rapidamente com
o passar do tempo.

C esse procedimento impedir que a assistolia cardíaca se
deteriore para fibrilação ventricular, o que ocorre em
poucos minutos.

D a desfibrilação elétrica representar a melhor forma de
tratamento da fibrilação ventricular.

��������
�

A hipertensão arterial sistêmica apresenta elevada prevalência no
Brasil e provoca alto custo médico-social em decorrência de suas
complicações agudas e crônicas. Acerca dessa afecção, assinale
a opção correta.

A Um paciente (adulto ou criança) é considerado portador de
hipertensão arterial quando, após duas medidas de pressão
arterial realizadas em dias distintos, apresentar valores de
pressão arterial sistólica e diastólica maiores ou iguais a
140 mmHg e(ou) 90 mmHg, respectivamente.

B As emergências hipertensivas são complicações agudas da
hipertensão arterial caracterizadas por elevação súbita das
pressões arteriais sistólica e diastólica (crise hipertensiva) não
associadas a lesões agudas nos órgãos-alvo da hipertensão
arterial.

C As anormalidades tireoidianas (hipo e hipertireoidismo)
representam as causas mais freqüentes de hipertensão arterial
secundária.

D Apesar de todos os anti-hipertensivos poderem ser usados em
diabéticos hipertensos, os inibidores da enzima conversora de
angiotensina (ECA) e os antagonistas dos receptores AT1 da
angiotensina II apresentam um perfil farmacológico mais
adequado, especialmente na vigência de nefropatia diabética.
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Entre os cuidados gerais que todos os médicos devem ter para
com seus pacientes, a cessação do hábito tabágico é fundamental,
devido aos benefícios associados. As possíveis abordagens
utilizadas, de forma isolada ou associada, visando o abandono do
tabagismo, incluem o(a)

I abordagem cognitivo-comportamental segundo método
proposto por Prochaska e DiClemente. 

II terapia de reposição nicotínica por meio de adesivo
transdérmico, por exemplo.

III uso de comprimidos de bupropiona por via oral.
IV utilização da nortriptilina (antidepressivo tricíclico) por

via oral.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1. B 2. C 3. D 4.
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Com base no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e quanto ao
hábito de fumar ao dirigir, julgue os itens seguintes.

I O ato de fumar ao dirigir encontra-se expressa e claramente
tipificado como infração de trânsito no CTB.

II O CTB proíbe o condutor de dirigir com apenas uma das
mãos, exceto quando necessitar sinalizar, mudar de marcha ou
acionar algum equipamento ou acessório do veículo.

III Segundo o CTB, consiste em infração, usar o veículo para
arremessar, sobre os pedestres ou veículos, água ou detritos
como tocos de cigarros por exemplo.

IV Conforme o CTB, é considerado infração, atirar do veículo ou
abandonar na via objetos ou substâncias (como restos de
cigarros, por exemplo.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1. B 2. C 3. D 4.
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Situação I – Um médico plantonista chegou 30 minutos atrasado
ao seu turno de plantão. O médico que estava saindo do plantão
encontra-se muito irritado, pois seus pacientes agendados estavam
esperando por ele em seu consultório. Antes de sair, informou ao
médico retardatário acerca da existência de vários pacientes
graves internados e aguardando exames, mas não prestou
nenhuma informação acerca desses pacientes como forma de
punição ao colega que chegou atrasado ao plantão.

Situação II – Para realizar um trabalho de pesquisa acerca de um
tema de alta relevância médico-científica, um profissional médico
realizou procedimentos diagnósticos em crianças, sem colher o
consentimento pós-informado por escrito dos representantes
legais, por tratar-se de assunto de grande importância médica e
sem riscos para as crianças.

Situação III – Durante seu turno de plantão, que fora muito
movimentado, um médico emitiu várias receitas médicas com
letra ilegível. Diversos pacientes reclamaram dessa situação, mas
o médico informou que não havia como alterar as prescrições
pois ele ainda tinha de atender vários pacientes, e que informara
a todos oralmente acerca do conteúdo da receita médica durante
a consulta.

Situação IV – Devido ao número elevado de atendimentos que
deveriam ser realizados, um médico que trabalha em uma
pequena cidade do interior (de difícil acesso) do país permitiu
que um excelente auxiliar de enfermagem, que fora devidamente
treinado por ele, realizasse atendimento clínico, inclusive
emitindo receitas médicas — que ele havia deixado assinadas em
branco. 

Com base nas situações apresentadas e nas normas éticas
profissionais, assinale a opção correta.

A A situação I configurou um erro médico por imprudência.
B Na situação II, o médico incorreu em erro médico

por imprudência.
C O erro médico por negligência está caracterizado na

situação III.
D Na situação IV, configurou-se erro médico por negligência.
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Com relação às associações entre personalidade e risco de

envolvimento em acidentes de trânsito (AT), julgue os itens a

seguir.

I Não há correlação significativa entre a presença de sintomas

psiquiátricos ditos menores (ansiedade, impulsividade e falta

de consciência social) e a ocorrência de AT graves.

II O envolvimento em AT se associa com sentimentos de

hostilidade, agressividade e antecedentes de conflitos

familiares nos condutores.

III Pessoas com comportamento hiperativo, agitado e nervoso

(tipo A) estão associadas a taxas de AT mais altas que aquelas

que têm comportamento passivo, controlado e calmo (tipo B).

IV Não há associação significativa entre criminalidade e

envolvimento em AT.

Estão certos apenas o itens

A I e II.

B I e IV.

C II e III.

D III e IV.
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O ácido acetilsalicílico (AAS) faz parte do grupo de fármacos

antiinflamatórios não-esteroidais, com propriedades analgésicas,

antipiréticas e antiinflamatórias, e tem utilização em escala

mundial. Com referência às características farmacodinâmicas

específicas desse medicamento, assinale a opção correta.

A Após a administração oral, o AAS é rápida e completamente

absorvido pelo trato gastrointestinal.

B O mecanismo de ação do AAS baseia-se na inibição

irreversível da enzima ciclooxigenase, envolvida na síntese

das prostaglandinas.

C O fígado é o principal local de biotransformação do AAS.

D Tanto o AAS, quanto seu metabólito ativo, ligam-se

amplamente às proteínas plasmáticas e são rapidamente

distribuídos a todas as partes do organismo.
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A síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW) é a forma mais

comum de pré-excitação ventricular. Acerca dessa afecção, assinale

a opção correta.

A A maioria dos pacientes com síndrome de WPW apresenta

arritmias ventriculares malignas, como a taquicardia

ventricular, entre outros.

B No momento do diagnóstico, a grande maioria dos pacientes

com síndrome de WPW apresenta-se com sintomas

(palpitações, tonturas e síncope, por exemplo).

C A taquicardia paroxística supraventricular raramente pode ser

constatada nos portadores dessa síndrome.

D É recomendável que pacientes com síndrome de WPW que

exerçam profissões de risco (como, por exemplo, motoristas de

ônibus) realizem exames eletrofisiológicos invasivos

(diagnósticos e terapêuticos), mesmo sendo assintomáticos,

devido ao risco de morte súbita nessa doença.
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Conforme o anexo I da resolução CONTRAN n.º 80/1998, para a

obtenção da permissão para dirigir, é exigida uma série de

avaliações e exames. As opções abaixo apresentam propostas de

associação entre avaliação obrigatória e exame específico.

Assinale a opção que apresenta a associação incorreta.

A avaliação endocrinológica – verificação dos níveis de glicemia

de jejum

B avaliação otorrinolaringológica – acuidade auditiva avaliada

através de voz coloquial (sem auxílio de leitura labial)

C avaliação neurológica – determinação da força muscular por

dinamometria manual

D avaliação oftalmológica – apreciação da visão cromática
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A asma brônquica é uma doença inflamatória crônica que se

caracteriza por hiperresponsividade das vias aéreas inferiores e por

limitação variável ao fluxo aéreo, reversível espontaneamente ou

com tratamento. Estima-se que ocorram cerca de 350.000

internações por ano devido a crises asmáticas no Brasil, o que torna

essa moléstia a quarta causa de hospitalização pelo Sistema Único

de Saúde. As opções medicamentosas usadas no tratamento da

asma brônquica não incluem

A brometo de ipratrópio.

B agentes betabloqueadores.

C corticosteróides inalatórios.

D teofilina.
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Assinale a opção correta relativamente ao Regime Jurídico

Único dos Servidores Públicos Civis do Pará

(Lei n.º 5.810/1994).

A Se o servidor não for aprovado no estágio probatório, será

demitido.

B O término do estágio probatório importa o reconhecimento

da estabilidade de ofício.

C O servidor pronunciado por crime comum não será afastado

do exercício do cargo.

D O servidor estável aprovado em outro concurso público não

fica sujeito a estágio probatório no novo cargo.
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Se, em decorrência de sentença judicial transitada em julgado,

um cidadão  reingressar na administração pública, com

ressarcimento dos prejuízos resultantes do afastamento, a forma

de provimento de cargo público descrita nessa situação, de

acordo com o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos

Civis do Pará, será

A a reversão.

B o aproveitamento.

C a promoção.

D a reintegração.
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Assinale a opção que não apresenta órgão ou entidade

integrante do Sistema Nacional de Trânsito.

A Polícia Rodoviária Estadual

B Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN)

C Departamento de Trânsito do Estado do Pará

(DETRAN/PA)

D Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN)




