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CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 002/2018 – PMB / SESMA

SUPERIOR - TARDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PA – PBM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA

                
•	Confira,	 na	 sua	 Folha	 de	 Respostas	 e na Versão 
Definitiva	 da	 Discursiva,	 seu	 nome,	 documento	 e	
o	 número	 de	 sua	 inscrição,	 assinando-as	 no	 lugar	
indicado;
•	Confira,	 no	 caderno	 de	 questões,	 se	 o	 cargo											
corresponde	 àquele	 para	 o	 qual	 você	 se	 inscreveu	 e	
se	há	falhas	de	impressão	e	numeração,	preenchendo	
seu	nome	e	número	de	inscrição.

ATENÇÃO

TEMPO
            

•	O	prazo	de	realização	da	prova	é	de	4	horas,	incluindo	o	
preenchimento	da	Folha	de	Respostas e a transcrição 
da	Versão	Definitiva	da	Discursiva;
•	A	liberação	para	deixar	o	local	de	aplicação	e	utilizar	o	
sanitário	ocorrerá	após	60	minutos	do	início	da	prova,	
não	podendo,	no	entanto,	levar	o	caderno	de	questões	
e	nenhum	tipo	de	anotação	de	suas	respostas;
•	Os	 3	 últimos	 candidatos	 deverão	 retirar-se	 da	 sala	
juntos,	 após	 assinatura	 do	Termo	 de	 Fechamento	 do	
envelope	de	retorno	das	Folhas	de	Respostas.

                
•	O	 NÃO	 cumprimento	 de	 qualquer	 uma	 das	
determinações	 constantes	 em	 Edital,	 no	
presente	 Caderno	 ou	 na	 Folha	 de	 Respostas	
incorrerá	em	eliminação.

IMPORTANTE

                
•	De	acordo	com	o	edital,	os	cadernos	de	questões	
poderão	ser	 levados	somente	pelos	candidatos	
que	permanecerem	em	sala	até	o	final	do	tempo	
de	aplicação	da	prova;
•	O	caderno	de	questões	e	o	gabarito	preliminar	
serão	 divulgados	 ao	 término	 da	 aplicação	 da	
prova,	no	encerramento	de	todas	as	atividades,	
no	site	www.aocp.com.br. 

FOLHA DE RESPOSTAS
            

•	Os	 únicos	 documentos	 válidos	 para	 avaliação	 são	
a	 Folha	 de	 Respostas	 e	 a	 Versão	 Definitiva	 da		
Discursiva,	 que	 devem	 ser	 devolvidas	 ao	 fiscal	 ao	
término	da	prova;
•	O	 candidato	 deve	 preencher	 e	 assinar,	 com	 caneta	
esferográfica	 transparente	 de	 cor	 azul	 ou	 preta,	 sua	
Folha	de	Respostas	e	a	Versão	Definitiva	da	Discursiva;
•	O	 preenchimento	 da	 Folha	 de	 Respostas	 deve	 ser	
realizado	da	seguinte	maneira:	

LEMBRE-SE DE MARCAR O NÚMERO 
CORRESPONDENTE À SUA PROVA NA 

FOLHA DE  RESPOSTAS!

Fraudar ou tentar fraudar  Concursos Públicos é Crime!
Previsto	no	art.	311	-	A	do	Código	Penal

01
PROVA

	01	a	10

Atualidades 	11	a	15

Legislação 	16	a	20

COMPOSIÇÃO	DO	CADERNO

Língua	Portuguesa

Noções	de	informática 	21	a	25

Conhecimentos	Específicos 	26	a	50

	01Discursiva
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ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.

KLEE, KANDINSKI, MAGRITTE

Michel	Foucault

Dois	 princípios	 reinaram,	 eu	 creio,	 sobre	 a	
pintura	ocidental,	 do	 século	quinze	até	o	 século	
vinte.	 O	 primeiro	 afirma	 a	 separação	 entre	
representação	plástica	(que	implica	a	semelhança)	
e	referência	linguística	(que	a	exclui).	Faz-se	ver	
pela	 semelhança,	 fala-se	 através	 da	 diferença.	
De	 modo	 que	 os	 dois	 sistemas	 não	 podem	 se	
cruzar	ou	fundir.	É	preciso	que	haja,	de	um	modo	
ou	de	outro,	subordinação:	ou	o	 texto	é	 regrado	
pela	imagem	(como	nesses	quadros	em	que	são	
representados	um	livro,	uma	inscrição,	uma	letra,	o	
nome	de	um	personagem),	ou	a	imagem	é	regrada	
pelo	 texto	 (como	 nos	 livros	 em	 que	 o	 desenho	
vem	 completar,	 como	 se	 ele	 seguisse	 apenas	
um	caminho	mais	curto,	o	que	as	palavras	estão	
encarregadas	de	representar).	É	verdade,	só	muito	
raramente	essa	subordinação	permanece	estável:	
pois	acontece	ao	texto	de	o	 livro	ser	apenas	um	
comentário	da	 imagem,	e	o	percurso	 sucessivo,	
pelas	 palavras,	 de	 suas	 formas	 simultâneas;	
e	 acontece	 ao	 quadro	 ser	 dominado	 por	 um	
texto,	 do	 qual	 ele	 efetua,	 plasticamente,	 todas	
as	 significações.	 Mas	 pouco	 importa	 o	 sentido	
da	 subordinação	 ou	 a	maneira	 pela	 qual	 ela	 se	
prolonga,	multiplica	e	 inverte:	 o	essencial	 é	que	
o	signo	verbal	e	a	representação	visual	não	são	
jamais	dados	de	uma	vez	só.	Sempre	uma	ordem	
os	hierarquiza,	 indo	da	 forma	ao	discurso	ou	do	
discurso	à	forma.	É	esse	princípio	cuja	soberania	
foi	abolida	por	Klee,	ao	colocar	em	destaque,	num	
espaço	 incerto,	 reversível,	 flutuante	 (ao	 mesmo	
tempo	tela	e	folha,	toalha	e	volume,	quadriculado	
do	caderno	e	cadastro	da	terra,	história	e	mapa),	
a	justaposição	das	figuras	e	a	sintaxe	dos	signos.	
Barcos,	casas,	gente,	são	ao	mesmo	tempo	formas	
reconhecíveis	 e	 elementos	 de	 escrita.	 Estão	
postos,	 avançam	 por	 caminhos	 ou	 canais	 que	
são	também	linhas	para	serem	lidas.	As	árvores	
das	 florestas	 desfilam	 sobre	 pautas	musicais.	 E	
o	 olhar	 encontra,	 como	 se	 estivessem	 perdidas	
em	meio	 às	 coisas,	 palavras	 que	 lhe	 indicam	 o	
caminho	a	seguir,	que	lhe	dão	nome	à	paisagem	

que	está	sendo	percorrida.	E	no	ponto	de	junção	
dessas	 figuras	 e	 desses	 signos,	 a	 flecha	 que	
retorna	 tão	 frequentemente	 (a	 flecha,	 signo	 que	
traz	 consigo	 uma	 semelhança	 de	 origem,	 como	
se	 fosse	uma	onomatopeia	gráfica,	 e	 figura	que	
formula	 uma	 ordem),	 a	 flecha	 indica	 em	 que	
direção	o	barco	está	se	deslocando,	mostra	que	
se	trata	de	um	sol	se	pondo,	prescreve	a	direção	
que	o	olhar	deve	seguir,	ou	antes	a	linha	segundo	
a	 qual	 é	 preciso	 deslocar	 imaginariamente	 a	
figura	aqui	colocada	de	um	modo	provisório	e	um	
pouco	arbitrário.	Não	se	trata	absolutamente	aí	de	
um	desses	caligramas	que	 jogam	com	o	 rodízio	
da	 subordinação	 do	 signo	 à	 forma	 (nuvem	 das	
letras	e	das	palavras	tomando	a	figura	daquilo	de	
que	 falam),	 depois	 da	 forma	ao	 signo	 (figura	 se	
anatomizando	em	elementos	alfabéticos):	não	se	
trata	 também	 dessas	 colagens	 ou	 reproduções	
que	 captam	 a	 forma	 recortada	 das	 letras	 em	
fragmentos	de	objetos;	mas	do	cruzamento	num	
mesmo	 tecido	 do	 sistema	 da	 representação	 por	
semelhança	 e	 da	 referência	 pelos	 signos.	 O	
que	 supõe	 que	 eles	 se	 encontrem	 num	 espaço	
completamente	diverso	do	do	quadro.	

O	segundo	princípio	que	durante	muito	tempo	
regeu	 a	 pintura	 coloca	 a	 equivalência	 entre	 o	
fato	 da	 semelhança	 e	 a	 afirmação	 de	 um	 laço	
representativo.	Basta	que	uma	figura	pareça	com	
uma	 coisa	 (ou	 com	 qualquer	 outra	 figura),	 para	
que	 se	 insira	 no	 jogo	 da	 pintura	 um	 enunciado	
evidente,	 banal,	mil	 vezes	 repetido	 e	 entretanto	
quase	sempre	silencioso	(ele	é	como	um	murmúrio	
infinito,	 obsidiante,	 que	 envolve	 o	 silêncio	 das	
figuras,	o	investe,	se	apodera	dele,	obriga-o	a	sair	
de	si	próprio,	e	 torna	a	despejá-lo	finalmente	no	
domínio	das	coisas	que	se	pode	nomear):	“O	que	
vocês	estão	vendo,	é	isto”.	Pouco	importa,	ainda	
aqui,	o	sentido	em	que	está	colocada	a	relação	de	
representação,	se	a	pintura	é	remetida	ao	visível	
que	a	envolve	ou	se	ela	cria,	sozinha,	um	invisível	
que	se	lhe	assemelha.	[...]

Adaptado de: FOUCAULT. M. Klee, Kandinski, Magritte.In: FOU-
CAULT.	M.	Isto	não	é	um	cachimbo.	Tradução	de	Jorge	Coli.	Rio	
de	Janeiro,	Paz	e	Terra,	1988.	Disponível	em:	https://ayrtonbe-
calle.files.wordpress.com/2015/07/foucault-m-isto-nc3a3o-c3a-
9-um-cachimbo.pdf.

Língua Portuguesa
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1. Sobre	o	texto,	é	correto	afirmar	que
(A)	 um	dos	princípios	da	pintura	ocidental,	entre	

os	anos	de	1401	e	2000,	 foi	 a	 cisão	entre		
imagem	e	significado.

(B)	 é	muito	importante	a	direção	e	o	modo	como	
ocorre	 a	 hieraquização	 entre	 a	 imagem	 e	
o	 significado	 nas	 pinturas	 ocidentais	 dos	
séculos	XV	a	XX.

(C)	 Klee	 quebrou	 a	 regra	 da	 separação	 entre	
forma	 e	 discurso,	 colocando	 em	 pé	 de	
igualdade	a	imagem	e	o	texto.

(D)	 nas	pinturas	de	Klee,	a	flecha	é	o	elemento	
que	une	texto	e	imagem,	criando	um	signo	
cujas	linhas	formam	uma	figura	relacionada	
com	a	mensagem	do	quadro.

(E)	 o	 segundo	 princípio	 que	 esteve	 muito	
presente	na	pintura	se	relaciona	à	tentativa	
de	dissimular	o	poder	que	a	imagem	tem	de	
representar	a	realidade.

2. Qual  alternativa expressa            
corretamente	 a	 função	 do	 pronome																																																		
“se”, presente em “Faz-se ver pela 
semelhança,	 fala-se	 através	 da	
diferença.”?

(A)	 Símbolo	de	indeterminação	do	sujeito.
(B)	 Objeto	direto.
(C)	 Parte	integrante	dos	verbos.
(D)	 Pronome	apassivador.
(E)	 Objeto	indireto.
 
3. Em	 relação	 ao	 excerto	 “É	 preciso	

que  haja, de um modo ou de outro, 
subordinação:	 ou	 o	 texto	 é	 regrado	
pela imagem (como nesses quadros em 
que são representados um livro, uma 
inscrição,	 uma	 letra,	 o	 nome	 de	 um	
personagem), ou a imagem é regrada 
pelo texto [...]”, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 A	função	dos	parênteses	no	excerto	é	isolar	
uma	causa.

(B)	 A	 função	 dos	 dois	 pontos	 no	 excerto	 é	
enunciar	 uma	 pausa	 mais	 forte	 em	 um	
trecho	longo,	em	que	já	existem	vírgulas.

(C)	 Os	 termos	 “pela	 imagem”	 e	 “pelo	 texto”	
possuem	 função	sintática	de	complemento	
nominal.

(D)	 Uma	 vez	 que	 o	 substantivo	 “personagem”	
pertence	ao	gênero	feminino,	a	concordância	
com	o	artigo	“um”	está	inadequada.

(E)	 Em	todas	as	suas	ocorrências,	o	termo	“ou”	
é	uma	conjunção	alternativa.

4. Em	 relação	 ao	 excerto	 “É	 verdade,	 só	
muito	 raramente	 essa	 subordinação	
permanece estável: pois acontece ao 
texto de o livro ser apenas um comentário 
da imagem, e o percurso sucessivo,                                                                
pelas palavras, de suas formas 
simultâneas [...]”, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 O	 termo	 “estável”	 recebe	 acento	 porque	 a	
última	sílaba	é	a	mais	forte.

(B)	 Em	 “sucessivo”,	 o	 som	 /s/	 é	 realizado	 de	
três	 formas	 diferentes:	 por	 “s”,	 por	 “c”	 por	
“ss”.

(C)	 Em	“raramente”,	as	duas	ocorrências	de	“r”	
representam	o	mesmo	som.

(D)	 A	 palavra	 “essa”	 apresenta	 a	 mesma	
quantidade	de	letras	e	de	sons.	

(E)	 A	 palavra	 “simultâneas”	 possui	 quatro	
sílabas.

5. Assinale a alternativa em que o termo 
em destaque pode ser substituído por 
aquele entre parênteses sem que isso 
resulte	em	mudança	de	significado.

(A)	 “[...]	 a	 flecha,	 signo	 que	 traz	 consigo	 uma	
semelhança	de	origem,	como	se	fosse	uma	
onomatopeia	gráfica	[...]”.	(disparidade).

(B)	 “[...]	 é	 preciso	 deslocar	 imaginariamente	 a	
figura	aqui	colocada	de	um	modo	provisório 
e	um	pouco	arbitrário.”.	(duradouro).

(C)	 “[...]	a	flecha	indica	em	que	direção	o	barco	
está	se	deslocando,	mostra	que	se	trata	de	
um	sol	se	pondo,	prescreve	a	direção	que	o	
olhar	deve	seguir	[...]”.	(escreve).

(D)	 “[...]	 ele	 é	 como	 um	 murmúrio	 infinito,	
obsidiante,	 que	 envolve	 o	 silêncio	 das	
figuras	[...]”	(rugido).

(E)	 “O	que	supõe	que	eles	se	encontrem	num	
espaço	 completamente	 diverso do do 
quadro.”	(diferente).
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6. Em	 relação	 ao	 excerto	 “[...]	 não	 se	
trata também dessas colagens ou 
reproduções	 que	 captam	 a	 forma	
recortada das letras em fragmentos de 
objetos; mas do cruzamento num mesmo 
tecido	do	sistema	da	 representação	por	
semelhança	e	da	referência	pelos	signos.	
O que supõe que eles se encontrem num 
espaço	 completamente	 diverso	 do	 do	
quadro.”, assinale a alternativa correta.

(A)	 O	 termo	 “colagem”	 é	 formado	 a	 partir	 do	
verbo	“colar”,	em	um	processo	de	derivação	
sufixal.

(B)	 O	 termo	 “cruzamento”	 é	 formado	 a	 partir	
de	um	processo	de	composição,	em	que	se	
unem	as	palavras	“cruzar”	e	“mento”.

(C)	 “Semelhança”	é	uma	palavra	primitiva,	 isto	
é,	não	deriva	de	nenhuma	outra.

(D)	 Em	 “completamente”,	 há	 um	 processo	 de	
derivação	 sufixal,	 em	 que	 um	 advérbio	 é	
formado	 a	 partir	 de	 um	 adjetivo	 na	 forma	
masculina.

(E)	 O	 termo	 “num”	 é	 resultado	 da	 junção	 da	
preposição	“no”	ao	artigo	“um”.

7. Em “É preciso que haja, de um modo ou 
de outro,	subordinação	[...]”,	o	termo	em	
destaque pertence à classe dos(as)

(A)	 adjetivos.
(B)	 substantivos.
(C)	 pronomes.
(D)	 preposições.
(E)		 conjunções.	

8. Sobre	 a	 colocação	 pronominal	 no	
excerto	 “Faz-se	 ver	 pela	 semelhança,	
fala-se	através	da	diferença.”,	assinale	a	
alternativa correta.

(A)	 A	ênclise	 é	 opcional	 nas	 duas	ocorrências	
de	pronome	átono.

(B)	 A	 ênclise	 é	 opcional	 apenas	 na	 primeira	
ocorrência	de	pronome	átono.

(C)	 A	 ênclise	 é	 opcional	 apenas	 na	 segunda	
ocorrência	de	pronome	átono.

(D)	 A	ênclise	é	obrigatória	nas	duas	ocorrências	
de	pronome	átono.

(E)		 A	 ênclise	 é	 proibida	 nas	 duas	 ocorrências	
de	pronome	átono.	

9. Sobre os recursos de coesão                  
empregados no texto, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 Em	 “Dois	 princípios	 reinaram,	 eu	 creio,	
sobre	a	pintura	ocidental,	do	século	quinze	
até	 o	 século	 vinte.	 O	 primeiro	 afirma	 a	
separação	 entre	 representação	 plástica	

[...]	e	 referência	 linguística	 [...]”,	os	 termos	
em	destaque	retomam	a	expressão	“século	
quinze”.

(B)	 Em	 “De	 modo	 que	 os dois sistemas não 
podem	se	cruzar	ou	 fundir.”,	os	 termos	em	
destaque	 se	 relacionam	 às	 expressões	
“representação	 plástica”	 e	 “referência	
linguística”	mencionadas	anteriormente.

(C)	 Em	 “Barcos,	 casas,	 gente,	 são	 ao	mesmo	
tempo	 formas	 reconhecíveis	 e	 elementos	
de	 escrita.	 Estão	 postos,	 avançam	 por	
caminhos	ou	canais	que	são	também	linhas	
para	 serem	 lidas.”,	 o	 sujeito	 do	 verbo	 em	
destaque	é	“elementos”,	que	está	oculto.

(D)		 Em	 “Pouco	 importa,	 ainda	 aqui,	 o	 sentido	
em	 que	 está	 colocada	 a	 relação	 de	
representação,	 se	 a	 pintura	 é	 remetida	 ao	
visível	que	a	envolve	ou	se	ela	cria,	sozinha,	
um	 invisível	 que	 se	 lhe	 assemelha.”,	 o	
termo	 em	 destaque	 se	 refere	 à	 expressão	
“representação”.

(E)	 Em	 “Pouco	 importa,	 ainda	 aqui,	 o	 sentido	
em	 que	 está	 colocada	 a	 relação	 de	
representação,	 se	 a	 pintura	 é	 remetida	 ao	
visível	que	a	envolve	ou	se	ela	cria,	sozinha,	
um	 invisível	 que	 se	 lhe	 assemelha.”,	 o	
termo	 em	 destaque	 se	 refere	 à	 expressão	
“representação”.

10. Sobre	 as	 relações	 de	 sentido	
estabelecidas no texto, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 Em	 “É	 verdade,	 só	 muito	 raramente	 essa	
subordinação	 permanece	 estável:	 pois 
acontece	ao	texto	de	o	livro	ser	apenas	um	
comentário	 da	 imagem	 [...]”,	 o	 termo	 em	
destaque	sinaliza	uma	relação	de	conclusão	
entre	as	orações.

(B)	 Em	 “É	 verdade,	 só	 muito	 raramente	 essa	
subordinação	 permanece	 estável:	 pois 
acontece	ao	texto	de	o	livro	ser	apenas	um	
comentário	 da	 imagem	 [...]”,	 o	 termo	 em	
destaque	sinaliza	uma	relação	de	explicação	
entre	as	orações.

(C)	 Em	 “As	 árvores	 das	 florestas	 desfilam	
sobre	pautas	musicais.	E	o	olhar	encontra	
[...]	 palavras	 que	 lhe	 indicam	o	 caminho	 a	
seguir	 [...]”,	 o	 termo	 em	 destaque	 sinaliza	
uma	relação	de	oposição	entre	as	porções	
de	texto.

(D)	 Em	 “Mas	 pouco	 importa	 o	 sentido	 da	
subordinação	ou	a	maneira	pela	qual	ela	se	
prolonga,	multiplica	e	 inverte	 [...]”,	o	 termo	
em	 destaque	 poderia	 ser	 substituído	 por	
“portanto”,	 sem	 causar	 qualquer	 alteração	
de	sentido.
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(E)	 Em	 “[...]	 se	a	pintura	é	 remetida	ao	visível	
que	a	envolve	ou	 se	ela	 cria,	 sozinha,	 um	
invisível	 que	 se	 lhe	 assemelha.”,	 o	 termo	
em	destaque	sinaliza	uma	relação	de	adição	
entre	as	orações.

Atualidades

11. Mobilidade	 urbana	 é	 a	 condição	 que	
permite o deslocamento das pessoas em 
uma cidade. No dicionário, mobilidade 
significa	 “facilidade	 para	 se	 mover”.	
A ideia é tornar esse movimento 
fluido	 e	 prático.	 Ônibus,	 metrô,	 outros	
transportes coletivos e carros fazem 
parte	das	soluções	de	mobilidade	e	têm	
o intuito de deixar a vida das pessoas 
mais fácil. Sobre a mobilidade urbana 
do município de Belém, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 Para	melhorar	o	fluxo	de	veículos,	a	cidade	
de	Belém	implementou	o	rodízio	de	veículos	
através	da	Lei	Municipal	n°	12.490/2017.

(B)	 Com	a	finalidade	de	melhorar	o	trânsito	no	
local,	a	Rua	Magno	de	Araújo	ganhou	mão	
única,	no	sentido	da	avenida	Senador	Lemos	
para	a	avenida	Pedro	Álvares	Cabral.

(C)	 Serviços	 de	 transporte	 privado	 urbano,	
por	meio	 de	 aplicativos	 de	 transporte,	 são	
proibidos	na	cidade.	

(D)	 A	superintendência	executiva	de	mobilidade	
urbana	de	Belém,	para	amenizar	o	trânsito	
no	 bairro	 Guamá,	 transformou	 algumas	
ruas	paralelas	em	mão	única.	Um	exemplo	
é	 a	 mudança	 implementada	 na	 avenida	
Perimetral	 que	 passou	 a	 ter	 um	 único	
sentido,	Curió	Utinga/Guamá.

(E)	 O	 Bus	 Rapid	 Transit	 (BRT),	 modelo	 de	
transporte	 público	 de	 alta	 capacidade	 e	
veículos	elétricos,	precisa	ser	ampliado,	 já	
que	possui	apenas	uma	linha	na	cidade	de	
Belém.

 
12. Em 2018, fez 200 anos de nascimento 

de Karl Marx, o mais ilustre teórico 
socialista,	que	influenciou	vários	outros	
teóricos	e	é	atualmente	uma	das	figuras	
centrais em debates políticos, autor de 
diversas obras como

(A)	 “O	 Capital”,	 na	 qual	 trata	 de	 fazer	 uma	
extensa	análise	da	sociedade	capitalista.

(B)	 “A	 Riqueza	 das	 Nações”,	 em	 que	 realiza	
análises	 teóricas	 sobre	 o	 funcionamento	
das	 chamadas	 sociedades	 comerciais,	 as	
vantagens	 e	 os	 problemas	 associados	 à	

divisão	do	trabalho,	ao	valor,	à	distribuição	
da	renda	e	à	acumulação	de	capital.

(C)	 “Princípios	 da	 Economia	 Política	 e	
Tributação”,	 que	 trata	 principalmente	 da	
distribuição	do	produto	gerado	pelo	trabalho	
na	sociedade.

(D)	 “O	 Indivíduo	 Contra	 o	 Estado”,	 obra	 que	
defende	a	primazia	do	 indivíduo	perante	a	
sociedade	 e	 o	Estado,	 e	 a	 natureza	 como	
fonte	da	verdade,	incluindo	a	verdade	moral.

(E)	 “O	 Caminho	 da	 Servidão”,	 destacando-
se	 como	 uma	 das	 obras	 de	 referência	 na	
defesa	do	liberalismo	clássico	ou	liberalismo	
econômico.

  
13. “União Europeia fecha acordo para                

conter	 fluxo	 de	 imigrantes.	 Para	
desafogar Itália e Grécia, outros países 
abrirão centros de acolhida e trâmite 
de refúgio.” Sobre a crise migratória 
mundial, assinale a alternativa correta.

(A)	 “Outono	Árabe”	é	o	nome	dado	à	onda	de	
protestos,	 revoltas	 e	 revoluções	 populares	
contra	 governos	 do	 mundo	 árabe	 que	
eclodiu	 em	 2001,	 logo	 após	 o	 atentado	
terrorista	nos	Estados	Unidos.

(B)	 Segundo	 o	 ACNUR,	 o	 Brasil	 se	 tornou	 o	
principal	 destino	 de	 refugiados	 bolivianos.	
Neste	ano,	cerca	de	52	mil	bolivianos	fugiram	
da	 situação	 de	 miséria	 e	 perseguição	
política	 promovida	 pelo	 seu	 presidente,	
Nicolás	Maduro.

(C)	 No	 Sudão	 do	 Sul,	 conflitos	 recentes,	
atos	 horrendos	 de	 violência,	 seca	 e	 fome	
estão	 fazendo	 com	 que	 milhares	 de	
pessoas	 sejam	 forçadas	a	 fugir	 do	país	 e,	
consequentemente,	tornando	essa	crise	de	
refugiados	uma	das	maiores	do	mundo.

(D)	 Os	países	desenvolvidos	 são	os	que	mais	
recebem	refugiados,	cerca	de	65%	do	total.	
Sendo	os	Estados	Unidos	e	o	Reino	Unido	
os	países	que	mais	recebem	refugiados	no	
mundo.

(E)	 O	 termo	 “refugiado”	 tem	 suas	 raízes	
em	 instrumentos	 legais	 internacionais.	
Notadamente	 a	Convenção	 de	Refugiados	
da	ONU,	 de	 1901,	 definiu	 que	 se	 trata	 da	
pessoa	 que	 foi	 forçada	 a	 deixar	 seu	 país	
de	 origem	 e	 requer	 “proteção	 nacional”	
devido	ao	risco	de	desastres	naturais	como	
furacões,	 terremotos	 e	 vulcanismo	 e	 com	
risco	de	morte	caso	volte	para	casa.	
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14. “A estiagem prolongada colocou 821 
municípios	em	situação	de	emergência”
“Excesso de chuva preocupa produtores 
do PR e CO”
As manchetes expostas retratam a 
diversidade climática do Brasil. Sobre os 
climas do Brasil, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 A	 estiagem	 citada	 ocorre	 anualmente	 no	
Norte	do	Brasil	em	grandes	áreas	de	clima	
desértico.

(B)	 O	 clima	 equatorial	 da	 região	 sul	 é	
responsável	 pelo	 excesso	 de	 umidade	 na	
região.

(C)	 São	 três	 as	 massas	 de	 ar	 atuantes	 no	
Brasil,	a	Massa	Polar	Continental,	a	Massa	
Equatorial	 Central	 e	 a	 Massa	 Tropical	
Pacífica.

(D)	 O	 Brasil,	 apesar	 de	 sua	 grande	 extensão	
territorial,	 possui	 a	 maior	 parte	 de	 seu	
território	 inserido	 dentro	 da	 zona	 térmica	
intertropical.

(E)	 O	clima	polar	é	restrito	no	Brasil,	ocorrendo	
somente	 na	 Serra	 Gaúcha	 e	 Catarinense,	
onde	verifica-se	o	bioma	tundra.

15. “Vale anuncia acordo sobre desastre 
ambiental da barragem da Samarco”. 
A notícia, veiculada em 2018, faz 
referência ao desastre ambiental gerado 
pelo rompimento da barragem de Fundão 
em um distrito de Mariana-MG. Esse 
acidente	 ocorreu	 na	 bacia	 hidrográfica	
do rio

(A)	 Parnaíba.
(B)	 Paraná.
(C)	 São	Francisco.
(D)	 Doce.
(E)	 Tietê.

Legislação

16. A	 Constituição,	 em	 sentido	 formal,	 é	 o	
documento escrito e solene que positiva 
as normas jurídicas superiores da 
comunidade do Estado, elaboradas por 
um	 processo	 constituinte	 específico.	 A	
Constituição	 da	 República	 Federativa	
do	Brasil,	 vigente	desde	1988,	pode	ser	
classificada	como

(A)	 flexível	e	programática.
(B)	 rígida	e	programática.
(C)	 flexível	e	promulgada.
(D)	 rígida	e	não-escrita.
(E)	 flexível	e	outorgada.

17. O Prefeito de um município qualquer 
decidi editar um decreto (ato 
administrativo) cujo teor proíba que os 
munícipes	 andem	 calçados	 de	 chinelos	
pelas vias públicas. Esse decreto irá 
ferir qual princípio constitucional da 
Administração	Pública?

(A)	 Celeridade.
(B)	 Irretroatividade.	
(C)	 Legalidade.
(D)	 Transparência.
(E)	 Contraditório.
 
18. Ato	 administrativo	 é	 a	 declaração	 de	

vontade do Poder Público anunciando 
a decisão adotada como requisito 
legitimador	da	sua	futura	atuação.	Dentre	
os atributos dos atos administrativos, 
tem-se:

(A)	 presunção	de	voluntariedade	e	atipicidade.
(B)	 tipicidade	e	inafastabilidade.
(C)	 presunção	de	veracidade	e	celeridade.
(D)	 imperatividade	e	atipicidade.
(E)	 autoexecutoriedade	e	imperatividade.

19. Segundo	o	art.	37,	§	6º,	da	Constituição	
Federal: “As pessoas jurídicas de 
direito público e as de direito privado 
prestadoras	 de	 serviços	 públicos	
responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem 
a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos 
de dolo ou culpa”. De acordo com essa 
norma,	é	correto	afirmar	que	

(A)	 o	 Estado	 responderá	 pela	 lesão	 causada	
por	servidor	público	que	agira	no	exercício	
de	sua	função	oficial.	

(B)	 se	o	dano	 foi	causado	pelo	agente	público	
fora	 do	 exercício	 de	 sua	 função,	 o	Estado	
igualmente	responderá	por	ele.

(C)	 o	 servidor	 público	 causador	 do	 ato	
ilícito	 passível	 de	 reparação	 responde	
objetivamente	por	sua	conduta	lesiva.	

(D)	 o	direito	de	regresso	do	Estado	é	assegurado	
contra	o	responsável	pela	 lesão	nos	casos	
unicamente	de	ato	ilícito	doloso.	

(E)	 as	 pessoas	 de	 direito	 privado	 não	
respondem	 objetivamente	 por	 eventuais	
danos	enquanto	prestam	serviços	públicos.	
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20. Assinale a alternativa correta de acordo 
com	 a	 Lei	 nº	 7.502/1990	 (Estatuto	 dos	
Funcionários Públicos do Município de 
Belém). 

(A)	 O	 funcionário	 terá	direito,	 como	prêmio	de	
assiduidade	e	comportamento,	à	licença	de	
oitenta	dias	em	cada	período	de	oito	anos	
de	exercício	 ininterrupto,	em	que	não	haja	
sofrido	qualquer	penalidade	criminal.

(B)	 A	 critério	 da	 administração,	 poderá	 ser	
concedida	 ao	 funcionário	 estável	 licença	
para	 trato	 de	 assuntos	 particulares,	 pelo	
prazo	 de	 até	 dois	 anos	 consecutivos,	 com	
remuneração	 parcial	 a	 ser	 definida	 no	
interesse	da	Administração.

(C)	 Ao	 funcionário	 público,	 é	 permitido	
requerer	 ou	 promover	 a	 concessão	 de	
privilégios,	 garantias	 e	 juros	 ou	 outros	
favores	 semelhantes,	 federais,	 estaduais	
ou	 municipais,	 incluso	 o	 de	 intervenção	
própria.

(D)	 A	 gratificação	 por	 produtividade	 será	
concedida	 ao	 funcionário	 que,	 no	
desempenho	de	suas	atribuições,	contribuir	
para	 o	 aprimoramento	 e	 incremento	 do	
serviço	público	e	em	especial	das	atividades	
de	arrecadação	e	fiscalização	de	tributos	e	
outras	rendas.

(E)	 A	 responsabilidade	 administrativa	 não	
exime	 o	 funcionário	 da	 responsabilidade	
civil	que	no	caso	couber,	e	o	pagamento	de	
qualquer	indenização	não	o	exime	de	pena	
disciplinar	em	que	incorrer,	embora	o	exima	
da	responsabilidade	criminal.	

Noções	de	Informática

21. Considerando o aplicativo de escritório 
Microsoft	 Office	 Excel	 Versão	 2013,	
instalação	padrão	em	português,	dada	a	
tabela com os seguintes valores: 

assinale a alternativa que apresenta o 
resultado da expressão a seguir:

=MÉDIA(C1:C2)-MÉDIA(A1:A2)+MÉDIA(B1:B2)

(A)	 0	
(B)	 7	
(C)	 6	
(D)	 12
(E)	 14	

22. Considerando o aplicativo de escritório 
LibreOffice	 Writer	 Versão	 6,	 instalação	
padrão em português, assinale a 
alternativa que apresenta a tecla de 
atalho utilizada para formatar um texto 
selecionado como Sublinhado Duplo.
(Obs.: o caractere “+” foi utilizado apenas 
para	interpretação).

(A)	 Ctrl	+	D	
(B)	 Ctrl	+	Shift	+	U	
(C)	 Ctrl	+	B	
(D)	 Ctrl	+	Alt	+	B
(E)	 Alt	+	Shift	+	seta	para	baixo
 
23. Assinale a alternativa que apresenta a 

mídia de armazenamento gravável que 
pode armazenar mais de 4Gb de dados.

(A)	 CD-RW	
(B)	 BluRay	
(C)	 DVD+R	
(D)	 HDCD
(E)	 Bluetooth	

24. Dado o Sistema operacional Microsoft 
Windows	 7,	 instalação	 padrão	 em	
português, assinale a alternativa que 
descreve	 a	 função	 da	 ferramenta	 de	
Sistema “Limpeza de Disco”.

(A)	 Varre	a	unidade	em	busca	de	erros,	defeitos	
ou	arquivos	corrompidos	e,	caso	o	usuário	
deseje,	tenta	corrigi-los	automaticamente.

(B)	 Verifica	 o	 funcionamento	 da	 ventilação	
interna	ao	gabinete.	

(C)	 Formata	 (apaga)	 um	 HD	 inteiro	 ou	 uma	
partição	específica.

(D)	 Permite	 transferir	 arquivos	 do	 HD	 para	
outras	unidades	de	armazenamento.

(E)	 Permite	 apagar,	 da	 lixeira,	 arquivos	 e	
programas	 temporários,	 que	 são	 pouco	
usados,	para	liberação	do	espaço	no	HD.
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25. Considerando os malwares conhecidos 
como Cavalos de troia (Trojan), assinale 
a alternativa correta.

(A)	 Os	 Programas	 ou	 arquivos	 que	 contêm	
Cavalos	 de	 troia	 não	 precisam	 ser	
executados	para	realizar	seu	ataque.

(B)	 São	programas	que	executam	somente	as	
funções	para	as	quais	foram	aparentemente	
projetados.

(C)	 Existe	 apenas	 um	 tipo	 de	 Cavalo	 de	
troia	 com	 o	 objetivo	 de	 alterar/apagar	
arquivos	 e	 diretórios,	 formata	 o	 disco	
rígido	e	pode	deixar	o	computador	 fora	de	
operação.	

(D)	 Existe	 apenas	 um	 tipo	 de	 Cavalo	 de	 troia	
com	 o	 objetivo	 de	 instalar	 outros	 códigos	
maliciosos	obtidos	de	sites	na	Internet.

(E)	 São	 exemplos	 de	 trojans	 programas	
que	 você	 recebe	 ou	 obtém	 de	 sites	 na	
Internet	e	que	parecem	ser	apenas	cartões	
virtuais	animados,	álbuns	de	fotos,	 jogos	e	
protetores	de	tela,	entre	outros.	

Conhecimentos	Específicos

26. Síndrome coronariana aguda (SCA) é 
uma das causas mais graves e frequentes 
de	procura	dos	serviços	de	emergência	
hospitalares e pré-hospitalares, sendo o 
sintoma mais comum a dor torácica. Após 
a	realização	do	ECG	e	sendo	descartada	
a	 presença	 do	 IAMCST	 (Infarto	 agudo	
do miocárdio com supradesnivelamento 
do segmento ST), a dosagem de 
marcadores de necrose miocárdica 
constitui uma etapa crucial em qualquer 
atendimento	para	definição	diagnóstica.	
A respeito desses marcadores, assinale 
a alternativa correta.

(A)	 CK-MB	é	considerado	o	principal	marcador	
de	diagnóstico	e	 estratificação	de	 risco	de	
síndrome	coronariana	aguda	e	infarto	agudo	
do	miocárdio.

(B)	 A	 elevação	 da	 Troponina	 começa	 entre	 3	
a	 4	 horas	 após	 o	 início	 da	 dor,	 podendo	
permanecer	 elevada	 por	 até	 2	 semanas	
após	o	evento.

(C)	 A	 orientação	 é	 que	 se	 a	 troponina	 inicial	
for	negativa,	não	há	necessidade	de	novas	
dosagens	da	mesma.

(D)	 Marcadores	 como	DHL,	CPK	e	mioglobina	
ainda	 são	muito	 úteis	 e	 seu	 uso	 deve	 ser	
estimulado	sempre	que	possível.

(E)	 CK-MB	costuma	elevar-se	a	partir	de	3	horas	
do	 início	 da	 dor	 e	 é	 capaz	 de	 identificar	
pequenos	infartos	agudos	do	miocárdio.

27. A	 doença	 arterial	 coronária	 é			
caracterizada	 pela	 presença	 de	 placas	
ateroscleróticas ou ateromas nos 
vasos	da	circulação	arterial	do	coração,	
sendo assintomática quando o grau 
de	 obstrução	 causado	 pelo	 ateroma	 é	
insuficiente	 para	 prejudicar	 o	 fluxo	 de	
sangue ao miocárdio. A respeito das 
Síndromes Coronárias Agudas(SCA), 
assinale a alternativa correta.

(A)	 Angina	 estável	 é	 o	 aparecimento	 dos	
sintomas	 quando	 o	 paciente	 está	 em	
repouso.

(B)	 Policitemia	 Vera	 pode	 ser	 uma	 causa	 não	
aterosclerótica	 de	 síndrome	 coronariana	
aguda.

(C)	 Os	 sinais	 clínicos	 dos	 pacientes	 com	SCA	
são	 específicos	 e	 raramente	 apresentam	
sintomas	 decorrentes	 da	 descarga	
adrenérgica	 como	 diaforese	 e	 palidez	
cutânea.

(D)	 Creatinoquinase	 é	 o	 melhor	 marcador	 de	
necrose	miocárdica	disponível.

(E)	 Estudos	 mostraram	 que	 não	 há	 benefício	
de	um	segundo	agente	antiplaquetário	nos	
pacientes	 com	 SCA	 que	 necessitam	 de	
abordagem	por	angioplastia.

28. Dentre	 as	 contraindicações	 absolutas	 à	
terapia	 fibrinolítica,	 quando	 indicada,	 é	
correto citar

(A)	 punção	vascular	não	compressível.
(B)	 uso	de	anticoagulantes	dicumarínicos.
(C)	 história	 de	 HAS	 crônica	 grave	 não	

controlada.
(D)	 trauma	recente	ou	cirurgia	de	grande	porte	

nas	últimas	3	semanas.
(E)	 qualquer	hemorragia	cerebral	prévia.

29. Pneumonia adquirida na comunidade 
(PAC)	 é	 a	 infecção	 do	 trato	 respiratório	
inferior causada por agentes adquiridos 
na comunidade ou com surgimento em 
até 48 horas após admissão hospitalar. 
Dentre os agentes etiológicos típicos 
frequentes, é correto citar

(A)	 Streptococcus	 pneumoniae,	 Haemophilus	
influenza	e	Staphylococcus	aureus.

(B)	 Streptococcus	 pneumoniae,	 Haemophilus	
influenza	e	Mycoplasma	pneumoniae.

(C)	 Streptococcus	 pneumoniae,	 Haemophilus	
influenza	e	Chlamydophila	pneumoniae.

(D)	 Streptococcus	 pneumoniae,	 Mycoplasma	
pneumoniae	e	Chlamydophila	pneumoniae.

(E)	 Streptococcus	 pneumoniae,	 Haemophilus	
influenza	e	Legionella.
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30. A	 insuficiência	 cardíaca	 é	 definida	
como	 uma	 síndrome	 em	 que	 o	 coração	
é	 incapaz	 de	 ofertar	 fluxo	 sanguíneo	
adequadamente aos tecidos por 
redução	 ou	 limitação	 para	 aumentar	
o débito cardíaco diante do aumento 
da necessidade, ou o faz à custa de 
elevação	da	sua	pressão	do	enchimento.	
A	 respeito	 dessa	 condição	 clínica,	
assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 A	 insuficiência	 cardíaca	 esquerda	
caracteriza-se	 clinicamente	 por	 sinais	 e	
sintomas	de	congestão	pulmonar.

(B)	 A	 insuficiência	cardíaca	direita	caracteriza-
se	 clinicamente	 por	 sinais	 e	 sintomas	 de	
congestão	sistêmica.

(C)	 Presença	 de	 ortopneia	 e	 dispneia	
paroxística	 noturna	 é	 sinal	 patognomônico	
da	insuficiência	cardíaca.	

(D)	 Doenças	 cardiovasculares	 sistêmicas,	
cardiomiopatias	 e	 pericardiopatias	 são	
causas	de	insuficiência	cardíaca.

(E)	 Os	critérios	mais	utilizados	para	o	diagnóstico	
de	insuficiência	cardíaca	crônica	são	os	de	
Framingham	e	Boston.

31. Paciente	com	71	anos,	hipertenso	crônico	
e	 em	 uso	 esporádico	 da	 medicação,	
apresenta	 dispneia	 e	 grande	 limitação	
para atividades físicas habituais, porém 
assintomático em repouso. Sabendo 
que	 o	 paciente	 apresenta	 insuficiência	
cardíaca,	qual	classificação	ele	apresenta	
conforme as classes funcionais da New 
York	Heart	Association	(NYHA)?

(A)	 Classe	I.
(B)	 Classe	II.
(C)	 Classe	III.
(D)	 Classe	IV.
(E)	 Classe	V.

32. Arritmia cardíaca é um conceito genérico 
que	 define	 qualquer	 alteração	 na	
formação	e/ou	na	condução	do	 impulso	
cardíaco	 normal.	 Em	 relação	 a	 essa	
condição	 clínica,	 assinale	 a	 alternativa	
correta.

(A)	 A	 taquicardia	 Sinusal	 é	 definida	 como	 o	
aumento	 na	 frequência	 cardíaca	 acima	 de	
80	batimentos	por	minuto.

(B)	 A	 taquicardia	 por	 reentrada	nodal	 (TRN)	 é	
a	 taquicardia	 paroxística	 supraventricular	
mais	comum,	mais	prevalente	em	mulheres	
e	 cuja	 manifestação	 se	 inicia	 mais	
frequentemente	 na	 faixa	 etária	 entre	 40	 e	
50	anos.

(C)	 Taquicardia	juncional	não	reentrante	são	as	
taquicardias	originadas	no	nó	sinusal.

(D)	 O	flutter	atrial	é	a	arritmia	sustentada	mais	
frequente	na	prática	clínica.

(E)	 Extrassístoles	ventriculares	ocorrem	apenas	
em	indivíduos	com	cardiopatia	estrutural.

33. A	 doença	 pulmonar	 obstrutiva	
crônica	 (DPOC)	 se	 caracteriza	 por	
limitação	 crônica	 ao	 fluxo	 aéreo	 que	
não é totalmente reversível, sendo 
frequentemente progressiva e associada 
a	 uma	 resposta	 inflamatória	 anormal	
dos	 pulmões	 à	 inalação	 de	 partículas	
ou gases nocivos. A respeito dessa 
condição	 clínica,	 assinale	 a	 alternativa	
correta.

(A)	 As	 alterações	 não	 se	 restringem	 ao	 trato	
respiratório,	 podendo	 ocorrer	 também	
efeitos	 sistêmicos	 adversos,	 como	 baixo	
índice	 de	 massa	 corporal	 e	 repercussões	
sobre	a	musculatura	esquelética.

(B)	 A	doença	pode	ter	origem	a	partir	de	fatores	
ambientais	 como	 a	 deficiência	 de	 alfa-1-
antripsina.

(C)	 Dentre	 os	 outros	 fatores	 ambientais,	 é	
possível	 citar	 o	 crescimento	 pulmonar	
reduzido,	desnutrição	e	prematuridade.

(D)	 Ao	exame	físico,	a	presença	da	diminuição	
do	diâmetro	anteroposterior	do	tórax	é	muito	
frequente.

(E)	 Ao	 exame	 físico,	 o	 murmúrio	 vesicular	
geralmente	está	aumentado.



12MÉDICO – NS. 24

34. Asma	 é	 uma	 doença	 inflamatória	
crônica	 das	 vias	 aéreas	 inferiores	 na	
qual	 ocorre	 participação	 de	 muitas	
células e elementos celulares. A 
inflamação	 crônica	 está	 associada	 à	
hiper-responsividade	 brônquica,	 que	
leva a episódios recorrentes de sibilos, 
dispneia, opressão torácica e tosse, 
particularmente à noite ou no início 
da	 manhã.	 A	 respeito	 dessa	 condição	
clínica, assinale a alternativa correta.

(A)	 Em	mais	de	90%	das	crianças	e	em	cerca	
de	60%	dos	adultos,	a	asma	é	alérgica,	com	
resposta	 mediada	 pela	 imunoglobulina	 A	
(IgA).

(B)	 Manifestações	 alérgicas	 como	 dermatite,	
obstrução	 nasal/rinorreia	 e	 prega	 nasal	
rinítica	 são	 raramente	 encontradas	 ao	
exame	físico	desses	pacientes.

(C)	 Durante	 a	 exacerbação	 grave,	 é	 possível	
presenciar	o	“tórax	silencioso”	em	razão	da	
intensa	 redução	do	 fluxo	de	ar	 que	ocorre	
na	presença	de	obstrução	brônquica	grave.

(D)	 O	diagnóstico	da	asma	só	é	realizado	com	
o	auxílio	de	exames	complementares	como	
a	espirometria.

(E)	 Dentre	as	principais	causas	de	dificuldades	
na	 adesão	 ao	 tratamento	 estão	 as	 causas	
ligadas	 ao	 médico	 (uso	 incorreto	 da	
medicação)	e	 ligadas	ao	paciente	 (falta	de	
conhecimento	dos	consensos).

35. O tromboembolismo pulmonar é uma 
condição	clínica	comum	frequentemente	
associada	 à	 significativa	 morbidade	
e mortalidade e caracteriza-se por 
apresentar	 obstrução	 de	 um	 ou	 mais	
ramos	 da	 circulação	 arterial	 pulmonar	
por um êmbolo originado por meio da 
circulação	 venosa	 sistêmica.	 Sobre	
essa	 afecção,	 assinale	 a	 alternativa	
INCORRETA.

(A)	 A	maioria	dos	êmbolos	pulmonares	advém	
da	 fragmentação	 e	 desprendimento	 de	
trombos	 venosos	 formados	 em	 veias	
profundas	da	pelve	e	membros	inferiores.

(B)	 Dentre	a	natureza	dos	materiais	associados	
à	 embolização,	 é	 possível	 citar	 gordura,	
liquído	amniótico	e	xenomateriais	como	os	
metilmetacrilatos.

(C)	 Os	 sinais	 e	 sintomas	 mais	 frequentes	
descritos	 nos	 pacientes	 com	
tromboembolismo	 pulmonar	 são	 dispneia,	
dor	torácica	ventilatório-dependente,	tosse,	
taquipneia	e	crepitações	pulmonares.

(D)	 A	 ausência	 de	 hipoxemia	 exclui	 a	
possibilidade	 de	 tromboembolismo	
pulmonar.

(E)	 O	 plano	 terapêutico	 do	 paciente	 com	
tromboembolismo	pulmonar	na	 fase	aguda	
envolve,	 inicialmente,	 a	 avaliação	 de	
eventual	 instabilidade	 hemodinâmica	 ou	
insuficiência	respiratória.	

36. As	 ulcerações	 pépticas	 são	 alterações	
das	soluções	de	continuidade	da	mucosa	
gastrointestinal secundárias aos efeitos 
cáusticos do ácido clorídrico (HCl) e 
da pepsina, estendendo-se através 
da muscularis mucosae, atingindo a 
submucosa e a própria muscularis. 
Diante	dessa	condição	clínica,	assinale	a	
alternativa correta.

(A)	 A	 doença	 ulcerosa	 péptica	 representa	
a	 causa	 de	 apenas	 5%	 dos	 casos	 de	
hemorragia	digestiva	alta.

(B)	 O	 fundo	 gástrico	 é	 a	 localização	 mais	
frequente	da	úlcera	péptica	do	estômago.

(C)	 Estudos	recentes	mostraram	que	a	presença	
do	H.Pylori	pouco	tem	influência	na	produção	
de	ácido	clorídrico	no	estômago.

(D)	 O	padrão	típico	da	dor	abdominal	na	doença	
ulcerosa	 péptica	 caracteriza-se	 pela	 dor	
epigástrica	 em	 queimação	 e	 piora	 com	 a	
ingesta	de	alimentos.

(E)	 O	 uso	 de	 anti-inflamatórios	 e	 a	 infecção	
pelo	 H.Pylori	 são	 as	 principais	 etiologias	
das	úlceras	gastroduodenais.

37. A pancreatite aguda corresponde à 
inflamação	aguda	do	pâncreas,	podendo	
envolver tecidos peripancreáticos ou 
órgãos à distância. A principal causa/
etiologia da pancreatite aguda é

(A)	 infecção.	
(B)	 tóxica.
(C)	 metabólica.
(D)	 iatrogênica.
(E)	 mecânica.

38. A	 palavra	 diarreia	 pode	 ser	 definida	
como	 evacuações	 de	 fezes	 líquidas	 e	
abundantes. Ela representa o sintoma 
de diversas patologias com diferentes 
mecanismos	 de	 ação.	A	 respeito	 desse	
sintoma, assinale a alternativa correta.

(A)	 Dentre	 as	 possíveis	 causas,	 é	 possível	
citar	as	doenças	 inflamatórias	 intestinais	e	
doenças	infecciosas,	como	a	tuberculose	e	
a	yersinose.
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(B)	 A	 função	 motora	 do	 intestino	 pouco	 atua	
na	 facilitação	 da	 digestão	 e	 absorção	 de	
nutrientes	e	fluidos.

(C)	 Os	 alimentos	 levam	 em	 média	 12	 horas	
para	passar	pelo	intestino	delgado	e	atingir	
o	ceco.

(D)	 Esteatorreia	é	caracterizada	pela	presença	
de	proteínas	nas	fezes.

(E)	 Exame	 parasitológico	 de	 fezes,	 hoje	 em	
dia,	tem	pouca	utilidade	na	investigação	de	
diarreia	crônica.

39. A litíase biliar é uma das patologias 
gastrointestinais mais prevalentes no 
mundo, acometendo cerca de 20 a 25 
milhões de adultos nos Estado Unidos. 
Assinale a alternativa que corresponde a 
um fator de risco para litíase biliar.

(A)	 Sexo	masculino.
(B)	 Pacientes	jovens.
(C)	 Atletas.
(D)	 Adeptos	a	dietas	de	jejum	prolongado.
(E)	 IMC	entre	20	e	25.

40. A	 condição	 clínica	 caracterizada	 pela	
obstrução	do	ducto	hepático	comum	por	
compressão extrínseca de cálculos de 
vesícula biliar ou do ducto cístico é

(A)	 a	síndrome	de	Mirizzi.
(B)	 a	síndrome	de	Bouveret.
(C)	 a	colecistite	aguda.
(D)	 o	íleo	biliar.
(E)	 a	fístula	biliar.

41. Hepatite	 viral	 pode	 ser	 definida	 como	
uma	infecção	que	leva	à	necroinflamação	
do	fígado,	com	manifestações	clínicas	e	
laboratoriais	 relacionadas	às	 alterações	
hepáticas decorrentes desse processo 
inflamatório.	Sobre	essa	afecção	clínica,	
assinale a alternativa correta.

(A)	 As	 hepatites	 virais	 representam	 causas	
pouco	frequentes	das	hepatopatias	agudas	
e	crônicas.

(B)	 TGO	 e	 TGP	 elevam-se	 tardiamente,	 tanto	
no	paciente	ictérico	quanto	no	anictérico.

(C)	 A	 bilirrubina	 se	 eleva	 às	 custas	
principalmente	das	não	conjugadas.

(D)	 O	 principal	 determinante	 responsável	 pela	
evolução	da	infecção	crônica	pelo	vírus	da	
hepatite	B	é	a	idade	de	aquisição	do	vírus.

(E)	 A	 hepatite	A	 é	 comumente	 transmitida	 via	
sexual,	sendo	esta	a	principal	via	em	nosso	
meio.

42. Condição	 clínica	 que	 compreende	 o	
diabete autoimune que se manifesta 
mais tardiamente, geralmente após os 35 
anos de idade, caracterizado por longo 
período	 prodrômico	 assintomático,	
ausência de sintomas agudos ou 
cetonúria	 ao	 diagnóstico	 e	 preservação	
de	 função	 residual	 das	 células	 beta,	
simulando muitas vezes o diabete tipo 2. 
Assinale a alternativa que corresponde 
corretamente	a	essa	afecção.

(A)	 MODY.
(B)	 LADA.
(C)	 Diabetes	Mitocondrial.
(D)	 Síndrome	de	Rabson-Mendenhall.
(E)	 Glucagonoma.

43. Paciente feminina de 51 anos com 
queixa	 de	 palpitações,	 hiperdefecação,	
hiperatividade,	insônia	e	perda	ponderal	
(com hiperfagia). Diante desses 
sintomas, o médico solicitou alguns 
exames laboratoriais que apresentaram 
TSH livre baixo e T4L aumentado quando 
comparados aos padrões de referência. 
Diante do provável diagnóstico, assinale 
a alternativa que apresenta a classe 
medicamentosa que corresponde 
corretamente	 a	 uma	 das	 opções	
terapêuticas possíveis ao caso citado.

(A)	 Conivaptana.
(B)	 Metimazol.
(C)	 Levotiroxina.
(D)	 Tolvaptana.
(E)	 Cabergolina.

44. A tireoidite autoimune, também 
designada	 doença	 de	 Hashimoto,	 é	 a	
causa mais comum de hipotireoidismo 
adquirido em adultos, apresentando 
prevalência 7 vezes maior em mulheres, 
e sua incidência aumenta na meia-idade. 
Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente o anticorpo dirigido contra 
a peroxidase tireóidea que pode estar 
presente	nessa	condição	clínica.

(A)	 Anti-TRAB.
(B)	 Anti-TPO.
(C)	 Anti-Tg.
(D)	 Anti-LKM1.
(E)	 Anti-GAD.



14MÉDICO – NS. 24

45. Paciente	com	lesão	hipocrômica	em	dorso	
há 2 meses, com aumento progressivo 
não pruriginoso. Sensibilidade térmica 
alterada,	sem	alterações	dolorosa	e	tátil	
e sem troncos nervosos acometidos. 
Assinale a alternativa que indica o 
provável diagnóstico e a respectiva 
conduta.

(A)	 Hanseníase	 Tuberculoide,	 instituir	
poliquimioterapia	por	6	meses.

(B)	 Hanseníase	 Dimorfa,	 instituir	
poliquimioterapia	por	12	meses.

(C)	 Hanseníase	 Indeterminada,	 instituir	
poliquimioterapia	por	6	meses.

(D)	 Hanseníase	 Virchowiana,	 instituir	
poliquimioterapia	por	6	meses.

(E)	 Hanseníase	 Tuberculoide,	 instituir	
poliquimioterapia	por	9	meses.

46. O sistema nervoso periférico é um 
conjunto	 de	 estruturas	 anatômicas	 que	
possuem a célula de Schwann como 
célula-satélite. Neuropatia periférica 
indica	 a	 afecção	 de	 nervos	 cranianos	
e/ou troncos nervosos periféricos e 
suas	 terminações	 distais.	 Estão	 entre	
as causas de mononeuropatia múltipla 
periférica, EXCETO

(A)	 vasculites.
(B)	 tumorais.
(C)	 genéticas.
(D)	 imunomediadas.
(E)	 traumáticas.

47. A	 artrite	 reumatoide	 é	 uma	 doença	
inflamatória	 crônica	 autoimune	 que	
acomete	 cerca	 de	 1%	 da	 população	
mundial.	Diante	dessa	condição	clínica,	
assinale a alternativa correta.

(A)	 Estudos	 recentes	 mostraram	 que	 fatores	
ambientais	 como	 o	 tabagismo	 e	 agentes	
infecciosos	 não	 são	 implicados	 como	
agentes	desencadeadores	da	doença.

(B)	 A	 predisposição	 genética	 é	 responsável	
por	 aproximadamente	 5%	 do	 risco	 de	
desenvolver	a	doença.

(C)	 A	 maior	 incidência	 da	 doença	 está	 nos	
jovens	entre	10	e	20	anos	de	idade.

(D)	 O	 quadro	 clínico	 é	 caracterizado	 por	
dor	 e	 edema	 das	 articulações,	 sendo	
frequentemente	 poliarticular,	 envolvendo	
sobretudo	 as	 pequenas	 articulações	 de	
mãos	e	pés.

(E)	 O	 acometimento	 articular	 é	 assimétrico	 e	
aditivo.

48. O conceito atual é que o choque é a 
expressão	 clínica	 da	 não	 utilização	
celular do oxigênio decorrente de uma 
disfunção	 orgânica.	 Sabendo	 disso,	
relacione as colunas e assinale a 
alternativa com a sequência correta.

1. Choque Hipovolêmico.
2. Choque Cardiogênico.
3. Choque Obstrutivo.

A. Envolve causas mecânicas 
de	 obstrução	 de	 fluxo	 como	
tamponamento cardíaco, 
pneumotórax hipertensivo e 
tromboembolismo pulmonar.

B. Causado por desordens intrínsecas 
do miocárdio, como infarto agudo 
do miocárdio ou miocardite.

C. Causado por sangramento ou 
desidratação	 grave	 por	 perdas	
(cólera, jejunostomia etc.).

(A)	 1A	–	2B	–	3C.
(B)	 1C	–	2B	–	3A.
(C)	 1B	–	2A	–	3C.
(D)	 1C	–	2A	–	3B.
(E)	 1A	–	2C	–	3B.

49. Durante	a	ressuscitação	cardiopulmonar	
de um paciente em parada 
cardiorrespiratória, o posicionamento 
das	 pás	 do	 desfibrilador	 externo	
automático (DEA) tem por objetivo 
realizar a leitura do ritmo cardíaco e, 
se	 indicado,	a	realização	do	choque,	ou	
seja, a passagem da corrente elétrica que 
despolariza	temporariamente	o	coração,	
fazendo	com	que	a	atividade	de	contração	
cardíaca volte a funcionar. Assinale a 
alternativa que contemple os dois ritmos 
“chocáveis” após o posicionamento do 
DEA.

(A)	 Taquicardia	ventricular	sem	pulso	e	fibrilação	
ventricular.

(B)	 Assistolia	e	atividade	elétrica	sem	pulso.
(C)	 Taquicardia	 ventricular	 sem	 pulso	 e	

assistolia.
(D)	 Atividade	 elétrica	 sem	 pulso	 e	 fibrilação	

ventricular.
(E)	 Assistolia	e	fibrilação	ventricular.
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50. SIRS	 é	 uma	 síndrome	 inflamatória	
sistêmica	 deflagrada	 por	 infecção	 ou	
por diversos outros insultos, como 
pancreatite, isquemia, queimaduras, 
cirurgias, traumas, transfusões 
sanguíneas,	 anafilaxia	 ou	 distúrbios	
autoimunes.	Ela	é	definida	pela	presença	
de duas ou mais variáveis avaliadas, 
como temperatura (T), frequência 
cardíaca (FC), frequência respiratória 
(FR) e contagem de células brancas no 
hemograma. Assinale a alternativa que 
contemple duas dessas variáveis com 
seus corretos e respectivos valores de 
referência.

(A)	 T	>38	C	ou	<	36	C	e	FR>	24irpm.
(B)	 FR>20irpm	 e	 Contagem	 de	 células																				

brancas	>10.000/Ul.
(C)	 FR>20irpm	e	FC>100bpm.
(D)	 T	>38	C	ou	<	36	e	FC>90bpm.
(E)	 Contagem	de	células	brancas	>10.000/Ul		e	

FR>	24irpm.

ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de 
Respostas, o número de sua prova indicado  
na capa deste caderno.
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