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• Nas questões de 1 a 40, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Use a folha de

rascunho para as devidas marcações 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 I – questões de 1 a 3

1 Para compreender a exclusão econômica, social e

política no Brasil atual, é importante entender a concentração

da riqueza, que, neste início do século XXI, pode ser

4 percebida em toda a sua desproporcionalidade. 

Historicamente, a sociedade brasileira estruturou-se a

partir de um padrão extremamente concentrador da riqueza.

7 Desde o período colonial, a riqueza gerada no Brasil tem sido

muito mal distribuída entre o conjunto da população. Essa

situação manteve-se sempre inalterada até mesmo nos

10 momentos de transformações profundas na base econômica

nacional.

Márcio Pochman. Ricos ficam com os dedos e os anéis.
In: UnB Revista, set./out./nov./2004 (com adaptações).

Q UESTÃ O 1

A argumentação do texto I centra-se na idéia de que

A a exclusão econômica e social está estreitamente relacionada

à distribuição de renda.

B a exclusão econômica no Brasil é percebida em toda a sua

desproporcionalidade neste início de século.

C a sociedade brasileira estruturou-se, historicamente, a partir

do período colonial.

D a riqueza gerada no Brasil mantém-se inalterada desde o

período colonial.

E até mesmo transformações profundas na economia não

alteram a base social nacional.

QUESTÃO 2 

Julgue os seguintes itens, a respeito das estruturas lingüísticas do

texto I.

I Preservam-se a coerência e a correção gramatical do texto ao

se substituir a expressão “do século XXI” (R.3) por de século.

II Na linha 7, a idéia de continuidade no tempo conferida ao

texto pelo emprego da forma verbal “tem sido” já existe em

“Desde”, por isso sua substituição pela forma foi não altera os

sentidos da argumentação.

III As relações semânticas do texto permitem a substituição de

“entre o” (R.8) por pelo, sem que se provoque erro gramatical.

IV Mesmo com a retirada do pronome indicador de

indeterminação do sujeito em “manteve-se” (R.9) preservam-

se as relações argumentativas e a correção gramatical do

texto. 

Estão certos apenas os itens 

A I e II.

B I e III.

C III e IV.

D I, II e IV.

E II, III e IV.

Q UESTÃ O 3

Desconsiderando a necessidade de ajustes nas letras maiúsculas

e minúsculas, assinale a opção em que a proposta de alteração nos

termos do texto I provoca mudança nas relações de sentido

textuais, apesar de preservar a correção gramatical.

A Deslocar a oração “Para compreender a exclusão econômica,

social e política no Brasil atual” (R.1-2), precedida de vírgula,

para logo depois de “desproporcionalidade” (R.4).

B Deslocar a oração “é importante entender a concentração da

riqueza” (R.2-3) para o início do período.

C Colocar a expressão “a partir de um padrão extremamente

concentrador da riqueza” (R.5-6) imediatamente antes de

“Historicamente” (R.5). 

D Deslocar a expressão “Desde o período colonial” (R.7),

eliminando-se a vírgula, para o final do período em que

ocorre.

E Deslocar a oração “Essa situação manteve-se sempre

inalterada” (R.8-9), precedida de vírgula, para depois de

“nacional” (R.11).

Texto II – questões 4 e 5

1 Um dos mais perniciosos sofismas do pensamento

burguês é a idéia de que as coisas dependem de vontades

individuais. Assim, a política não funciona por culpa dos

4 corruptos; o meio ambiente é degradado porque as pessoas

não respeitam a natureza; o governo vai mal porque o

governante não tem coragem de desagradar às elites. Essa

7 visão distorcida da realidade serve para encobrir os

mecanismos por trás das relações pessoais. Os mecanismos

sociais fazem o encaixe da engrenagem estrutural de

10 dominação da elite e da submissão e exclusão daqueles que

são destituídos de renda e, portanto, de cidadania.

Frei Betto. A individuação da política. In: Correio
Braziliense, 17/6/2005 (com adaptações).

Q UESTÃ O 4

A argumentação do texto II conduz à conclusão de que

A é o encaixe da estrutura social de dominação e submissão que

provoca a exclusão da cidadania, em conseqüência da

destituição de renda.

B o pensamento burguês faz depender de vontades individuais

os mecanismos que evitariam a corrupção no desrespeito à

natureza.

C tanto a natureza quanto as relações políticas seriam

promotoras da exclusão da cidadania entre aqueles destituídos

de renda.

D é pela submissão das elites aos mecanismos sociais que os

destituídos de renda também são excluídos da cidadania. 

E a irresponsabilidade das vontades individuais propicia

sofismas sobre a degradação do ambiente e a corrupção na

política.
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Q UESTÃ O 5

Assinale a opção em que a proposta de alteração nas estruturas

lingüísticas do texto II desrespeita as regras gramaticais do

padrão da língua culta.

A Substituição por vírgulas dos sinais de ponto-e-vírgula

empregados depois de “corruptos” (R.4) e de “natureza” (R.5).

B Retirada do sinal indicativo de crase em “às elites” (R.6).

C Supressão do artigo no termo “os mecanismos” (R.7-8).

D Emprego de detrás em vez de “por trás” (R.8).

E Substituição de “que” (R.10) por quais.

Texto III – questões de 6 a 8

1 Ao delegar à esfera individual os males sociais, o

sistema preserva sua natureza cruel: a “inevitabilidade” da

desigualdade social. E apregoa que tanto a política quanto

4 as questões sociais devem ser monitoradas pelas leis do

mercado. Em outras palavras, o lucro dos bancos e das

empresas privadas, nacionais e estrangeiras, é a prioridade.

7 São eles que emprestam dinheiro ao governo; movimentam a

importação e a exportação; injetam recursos no crescimento

econômico do país. Não nego que o indivíduo tenha

10 importância no processo histórico. Porém, o indivíduo conta

onde a coletividade não conta. Quanto mais centralizada uma

estrutura de poder, mais ela depende de quem a ocupa,

13 deixando à margem o poder popular. A tarefa é tornar o jogo

verdadeiramente democrático, não mera legitimação da

impetuosidade arrivista de líderes mais preocupados com o

16 sucesso pessoal que com as causas sociais.

Idem, ibidem.

Q UESTÃ O 6

Assinale a opção em que a assertiva contraria a argumentação do

texto III.

A A ênfase na responsabilidade individual gera a falsa aparência

de que os males sociais e as desigualdades são inevitáveis. 

B O monitoramento das questões sociais pelas leis do mercado

exime o sistema social de suas responsabilidades quanto às

desigualdades sociais.

C Indivíduo e coletividade têm funções e lugares diferentes e

complementares nas relações sociais e no processo histórico.

D Uma estrutura de poder centralizada reforça o sentido coletivo

de responsabilidade social e privilegia o crescimento

econômico do país.

E Líderes mais preocupados com seu sucesso pessoal do que

com as causas sociais não jogam um “jogo verdadeiramente

democrático” (R.13-14).

Q UESTÃ O 7

Julgue os seguintes itens, a respeito das relações de coesão entre

os elementos do texto III.

I O pronome “sua” (R.2) está empregado na flexão de feminino

singular porque se refere a “esfera individual” (R.1). 

II Preserva-se a relação argumentativa entre as orações

substituindo-se “Em outras palavras” (R.5) pela expressão

Por outro lado.

III O pronome “eles” (R.7) está na forma de masculino plural

porque retoma “bancos” (R.5) e “empresas privadas” (R.6).

IV Preservam-se as relações de coesão do texto, o valor

comparativo entre as idéias e a correção gramatical do texto

ao se inserir do imediatamente antes de “que” (R.16).

A quantidade de itens certos é igual a 

A 0. B 1. C 2. D 3. E 4.

Q UESTÃ O 8

Assinale a opção incorreta a respeito das relações sintáticas e

semânticas no texto III.

A O texto permite a reescritura da oração subordinada inicial

como uma desenvolvida iniciada por Quando delega. 

B As expressões “a política” (R.3) e “as questões sociais” (R.4)

estão em uma relação aditiva.

C O período sintático iniciado por “São eles” (R.7) tem a função

de justificar ou explicar as idéias do período anterior.

D Na linha 10, apesar de iniciado pela conjunção de valor

adversativo “Porém”, o período sintático representa uma

causa para as idéias do período anterior.

E Seriam preservadas as relações argumentativas do texto se a

oração coordenada assindética iniciada por “não” (R.14) fosse

transformada em uma aditiva, substituindo-se a vírgula que a

precede pela conjunção e.
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Texto IV – questões 9 e 10

O mundo começa a mudar, ainda que muito discretamente. Após mais de seis anos de negociações às vezes frustrantes, entra

em vigor o Protocolo de Kyoto, único instrumento internacional já concebido para lidar com o maior desafio ambiental da história:

o aquecimento global. O consenso entre pesquisadores, ambientalistas e diplomatas é que Kyoto representa mais um sucesso

diplomático que ambiental. O acordo, que pretende cortar a emissão de gases causadores do efeito estufa, é um triunfo do

multilateralismo representado pela Organização das Nações Unidas (ONU). Mas deixa de fora o maior poluidor do planeta, os Estados

Unidos da América (EUA).

Folha de S.Paulo, 16/2/2005, p. A15 (com adaptações).

Q UESTÃ O 9

Tendo as informações contidas no texto IV como referência

inicial, julgue os itens que se seguem, relativos ao Protocolo de

Kyoto.

I Como acontece com qualquer tratado internacional

importante, o Protocolo de Kyoto somente entrou em vigor a

partir do momento em que todos os países integrantes da

ONU o ratificaram.

II O texto enfatiza que, mais do que habilidade diplomática, o

que determinou a aprovação do protocolo foi a consciência

generalizada, entre povos e governos, de que o planeta precisa

ser salvo.

III Há consenso de que, sendo uma criação dos homens em sua

ensandecida vontade de produzir mais e mais riquezas, o

efeito estufa não pode mais existir, sob pena de transformar a

Terra em um planeta gelado e sem condições de vida.

IV A queima excessiva de combustíveis fósseis compromete

perigosamente o planeta ao aquecê-lo de maneira anormal,

razão pela qual o Protocolo de Kyoto volta-se para a redução

da quantidade desses gases lançados na atmosfera.

V Os EUA foram proibidos de participar do protocolo

justamente por serem, como afirma o texto, o “maior poluidor

do planeta”.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.

B 2.

C 3.

D 4.

E 5.

QUESTÃO 10

Segundo o texto IV, a aprovação do Protocolo de Kyoto é um

triunfo do multilateralismo representado pela ONU. Com relação

ao papel representado por esse organismo na História

Contemporânea, assinale a opção correta.

A Criada no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, a ONU tem

na busca da paz e da segurança internacionais uma de suas

finalidades essenciais, o que foi decisivo para impedir a

multiplicação de conflitos locais e regionais nos diversos

continentes.

B Depois do fim da Guerra Fria e da ascensão de George W.

Bush ao governo dos EUA, a ONU se fortaleceu

profundamente e, diferentemente do que ocorria antes,

transformou-se no único pólo de poder mundial.

C O fato de ser um organismo multilateral faz da ONU refém de

alguns poucos países, as chamadas potências mundiais, as

quais controlam rigidamente os principais setores da

instituição.

D O Brasil se desligou da ONU em represália à posição norte-

americana, apoiada em seguida por outras potências, de

impedir a ampliação do número de membros permanentes no

Conselho de Segurança.

E A atuação da ONU tende a ser mais produtiva e eficaz em

setores como saúde, educação, cultura, alimentação e meio

ambiente, entre outros, os quais não atingem diretamente

interesses políticos, militares e estratégicos das grandes

potências.
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Texto V – questões de 11 a 14

O número de indigentes em proporção da

população no Brasil de hoje já não é o que foi há 50 anos.

Pequeno consolo. O desconsolo aumenta quando

observamos que mesmo esse número poderia ser

muitíssimo menor se, durante os últimos 33 anos,

tivéssemos crescido como os tigres asiáticos. Há 40 anos, os

organismos internacionais acreditavam que a Coréia do

Sul estava condenada à pobreza. Erraram no julgamento.

O país tornou-se um fenômeno de crescimento sustentado e

redução da pobreza, como outros países asiáticos.

A pergunta agora é se a África poderia se tornar

palco de um novo milagre se tivesse ajuda externa e

políticas econômicas adequadas. Suas deficiências

estruturais são notórias: baixa produtividade agrícola, altos

custos de transportes, doenças tropicais, AIDS e baixa

difusão de tecnologia. Mais grave ainda é que, durante os

últimos anos, a África tem enfrentado mais guerras internas

que outras regiões. Os genocídios — Ruanda em 1994 e

Darfur em 2004 — são apenas as histórias mais trágicas de

conflitos perenes. Para escapar desse círculo vicioso de

guerra e pobreza, a região precisa de assistência. Cálculos

estratégicos guiam o interesse crescente dos EUA e da

Europa na África. Nesses cálculos, entram a abundância

de recursos naturais (inclusive urânio) em um Congo

conturbado, a combinação petróleo-islamismo na África

Ocidental, a proliferação de armas no continente e a

migração descontrolada e incontrolável.

Eliana Cardoso. Áfricas. In: Valor Econômico, 20/1/2005, p. A2 (com adaptações). 

QUESTÃO 11

Considerando as informações contidas no texto V, assinale

a opção correta relativamente à Coréia do Sul.

A O ritmo de desenvolvimento sul-coreano é bastante

semelhante ao verificado em alguns países latino-

americanos, entre os quais o Brasil e a Argentina.

B O texto é claro ao conferir à educação papel decisivo

para que a Coréia do Sul deixasse para trás a pobreza e

se transformasse em uma das mais prósperas economias

contemporâneas.

C O elogiado nível de desenvolvimento sul-coreano não

constituiu fato isolado na região em que se localiza,

sendo acompanhado por outros países vizinhos.

D Organismos internacionais especializados em economia

tiveram confirmados seus prognósticos positivos em

relação à capacidade de se desenvolver apresentada pela

Coréia do Sul há algumas décadas.

E Infere-se do texto que, conquanto tenha se enriquecido,

a Coréia do Sul não conseguiu aumentar sua renda per

capita, razão pela qual não diminuiu seus elevados

índices de desigualdade social.

QUESTÃO 12

Tendo por referência o texto V, assinale a opção correta.

A Proporcionalmente ao conjunto da população, o número de pobres

ou indigentes no Brasil permanece praticamente o mesmo de cinco

décadas atrás, clara demonstração de que o país não aumentou sua

riqueza nesse período.

B Uma das principais razões para que haja número tão elevado de

indigentes no Brasil é, para a maioria dos analistas, a dificuldade

de acesso dos mais pobres ao ensino fundamental, faixa de

escolaridade formalmente obrigatória no país.

C A ausência de atrativos econômicos na África explica a pouca ou

quase nenhuma atração que o continente exerce sobre as potências

capitalistas, como os EUA e países europeus.

D O texto sugere que a ajuda externa a países pobres, como os

africanos, também se subordina a uma lógica em que não faltam

cálculos, riscos e interesses.

E A leitura atenta do texto leva à conclusão de que o único caminho

que resta à África para se desenvolver é a adoção de políticas

internas inovadoras e progressistas.

QUESTÃO 13

Tendo o texto V como referência inicial e considerando aspectos

marcantes da economia globalizada dos dias de hoje, assinale a opção

incorreta.

A Entre os problemas estruturais apresentados pelo continente

africano, a baixa produtividade agrícola inscreve-se entre os mais

graves, inclusive por também contribuir para os casos freqüentes de

fome na região.

B O estágio alcançado pela economia contemporânea realça a

importância do conhecimento científico e da aplicação das mais

diversas tecnologias no sistema produtivo.

C No Brasil, a expansão do agronegócio se deu em razão de múltiplos

fatores, a despeito de o país ainda não contar com um setor de

pesquisa científica voltado para a agricultura.

D Relativamente ao comércio mundial, o Brasil tem se queixado de

métodos de concorrência considerados desleais, a exemplo dos

subsídios agrícolas que países ricos oferecem a seus produtores.

E A Organização Mundial do Comércio (OMC) é um organismo

multilateral que tem entre suas finalidades essenciais a formulação

e a aplicação de regras a serem seguidas no competitivo mercado

global.

QUESTÃO 14

Ao se reportar a genocídios, o texto V se refere a uma realidade que,

moralmente condenada, o mundo contemporâneo reiteradamente

pratica. Assinale a opção que oferece uma correta conceituação de

genocídio.

A Guerra de conquista empreendida por um país poderoso contra um

ou mais países pequenos, incapazes de garantir sua própria defesa.

B Ato sistemático ou deliberado de extermínio, total ou parcial, de

uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso.

C Uso de armas de destruição em massa contra determinada

população que não queira se subordinar à autoridade constituída.

D Uso continuado de tortura, física ou moral, contra seguidores de

doutrinas filosóficas ou religiosas contrárias ao Estado.

E Ação terrorista motivada por crenças religiosas e que tem por alvo

seguidores de outras religiões.
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Texto VI – questões 15 e 16

A figura a seguir ilustra uma janela do Word 2002 que contém

um documento em processo de edição. Nessa janela, a numeração de

linhas foi inserida com ferramenta disponibilizada pelo Word.

QUESTÃO 15

Assinale a opção em que o procedimento descrito é suficiente para

inserir os números de linhas como observado na janela do Word 2002

incluída no texto VI.

A Selecionar todo o documento em edição; clicar o menu ;

na lista de opções disponibilizada, clicar Números de linha.

B Selecionar o documento em edição; clicar o botão .

C Clicar o menu ; na lista disponibilizada, clicar a opção que

abre janela contendo definições associadas à configuração de

página do documento; nessa janela, realizar procedimento para

inserir números de linha.

D Selecionar todo o documento em edição; clicar o menu

; na lista disponibilizada, clicar o item que abre a

janela Opções; nessa janela, realizar procedimento para inserir

números de linha.

E Clicar o menu ; na lista disponibilizada, clicar a opção

que abre a janela Parágrafo; nessa janela, realizar procedimento

para inserir números de linha.

QUESTÃO 16

No documento do Word 2002 incluído no texto VI,

considere que se deseje reproduzir o parágrafo iniciado em

“Belém” e terminado em “mundo.”, de maneira que as linhas

de 1 a 6 desse parágrafo sejam repetidas a partir da linha 15.

Assinale a opção que contém procedimento correto para se

obter a ação desejada.

A Selecionar o parágrafo iniciado em “Belém” e terminado

em “mundo.”; pressionar e manter pressionada a tecla

§; teclar V; posicionar o ponto de inserção na linha

15; teclar X; liberar a tecla §.

B Selecionar o parágrafo iniciado em “Belém” e terminado

em “mundo.”; clicar o botão ; posicionar o ponto de

inserção na linha 15; clicar o botão .

C Clicar sobre “Belém”; pressionar e manter pressionada

a tecla §; clicar sobre “mundo.”; liberar a tecla §;

apontar o ponteiro do mouse sobre a área selecionada;

pressionar o botão direito do mouse; posicionar o ponto

de inserção na linha 15; liberar o botão do mouse.

D Clicar sobre “Belém”; pressionar e manter pressionada

a tecla §; clicar sobre “mundo.”; teclar C; liberar a

tecla §; posicionar o ponto de inserção na linha 15;

clicar o botão .

E Clicar sobre “Belém”; pressionar e manter pressionada

a tecla ̈ ; clicar sobre “mundo.”; liberar a tecla ̈ ;

clicar o botão ; posicionar o ponto de inserção na

linha 15; pressionar e manter pressionada a tecla §;

teclar C; liberar a tecla §.
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QUESTÃO 17

A figura acima ilustra uma janela do Internet Explorer 6

(IE6) contendo uma página web obtida ao se acessar o

sítio de busca Google, cujo endereço eletrônico é

http://www.google.com.br. Considerando que essa janela

esteja em execução em um computador PC cujo sistema

operacional é o Windows XP Professional e sabendo que

 constitui um hyperlink associado ao URL

http://www.escoladegoverno.pa.gov.br, assinale a opção

correta.

A Um sítio de busca permite que usuários da Internet

possam acessar informações contidas nos computadores

que estejam conectados à rede mundial de

computadores, bastando que os arquivos que contêm

essas informações tenham sido configurados por meio

do Windows Explorer para permitir o compartilhamento

via rede.

B Por meio das funcionalidades disponibilizadas por

opção encontrada no menu , é possível

definir o URL associado ao hyperlink  como

página inicial do IE6. 

C As informações contidas na janela ilustrada são

suficientes para se concluir que, ao se clicar o botão

, será iniciado, na Internet, um novo processo de

busca de informações relacionadas a EGPA.

D A partir da situação mostrada na janela do IE6,

para que a página web associada ao URL

http://www.escoladegoverno.pa.gov.br seja definida

como página favorita do IE6, é suficiente clicar o

hyperlink  e, após o completo carregamento da

página web que será acessada após essa ação, clicar o

botão .

E Na situação em que a janela do IE6 se encontra, ao se

clicar o conjunto de botões , será disponibilizada

uma lista de opções, sendo que uma dessas opções

permite executar uma janela do Outlook Express que

terá, automaticamente, na área de edição de mensagem

de correio eletrônico, o conteúdo da página web

associada ao hyperlink .

QUESTÃO 18

Considerando que a janela do Excel 2002 ilustrada acima contenha

uma planilha em processo de edição, com informações coletadas no

sítio http://www.sead.pa.gov.br, e que essa janela esteja em execução

em um computador PC cujo sistema operacional é o Windows XP

Professional, assinale a opção correta, sabendo ainda que as células

que contêm valores numéricos estão formatadas para número, com

duas casas decimais e com separador de milhares.

A Ao se digitar =(E5+C5) na célula F5, teclar «, clicar a célula F5,

clicar o botão , clicar a célula F6, e, finalmente, clicar a opção

Colar, no menu , o valor da célula F6 será equivalente à

instrução =(E6+C6). As células F5 e F6, após essas ações, terão

valores iguais a 23.000,00 e 230.000,00, respectivamente.

B Para se excluir a linha 2 da planilha mostrada e fazer que as linhas

de número superior ou igual a 3 tenham esse número reduzido de

uma unidade, é suficiente clicar o cabeçalho referente a essa

linha —  — e clicar o botão .

C Para se obter o gráfico mostrado na figura a seguir, é suficiente

clicar o botão .

D Ao se selecionar as células C5 e E5 e digitar *2, os conteúdos dessas

células serão alterados, respectivamente, para 30.000,00 e

16.000,00.

E Existe opção no menu  que permite proteger a planilha

mostrada contra alterações não-autorizadas nos conteúdos das

células.
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QUESTÃO 19

Com relação às diversas ferramentas do Windows XP, assinale

a opção correta.

A A ferramenta Limpeza de disco inicia um programa que faz que

a unidade de CD-ROM seja limpa, retirando resíduos de

poeira presentes na sua superfície.

B O Desfragmentador de disco distribui os arquivos armazenados

no disco rígido de forma balanceada, impedindo que as

pastas ocupem espaço contíguo do disco, otimizando, assim,

o tempo de acesso às informações contidas nessas pastas.

C A ferramenta Restauração do sistema tem a função principal de

permitir a eliminação de vírus de computador, restaurando os

danos causados por esses programas danosos.

D O utilitário Backup pode auxiliar na criação de uma cópia das

informações contidas no disco rígido do computador.

E Diferentemente de versões anteriores do Windows, o

Windows XP não possui a ferramenta denominada Assistência

remota, que permite que uma pessoa possa, com permissão do

usuário de um computador remoto, acessar esse computador.

QUESTÃO 20

Com relação a dispositivos utilizados atualmente para o

armazenamento de informações contidas em computadores do

tipo PC, assinale a opção correta.

A Uma grande desvantagem do dispositivo comumente

denominado pendrive em relação ao disquete de 3½" mais

comumente usado é que a capacidade de armazenamento

de dados do primeiro é muito inferior à capacidade de

armazenamento do segundo.

B Os dispositivos do tipo CD-ROM têm menor capacidade de

armazenamento que o disquete de 3½" mais comumente

usado.

C As memórias do tipo cache são mais lentas que as memórias

RAM de alta capacidade de armazenamento, usualmente

utilizadas em computadores do tipo PC.

D A leitura dos dados de discos do tipo zip é, de forma similar

à do disco do tipo CD-ROM, realizada com o auxílio de

dispositivos ópticos.

E Em muitos computadores, o dispositivo de armazenamento

com maior capacidade é o disco rígido.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21

Uma organização produtora de aparelhos ortopédicos, ao planejar

a instalação de nova unidade produtiva na cidade de Brasília,

contratou uma consultoria de recursos humanos para estruturar o

departamento de pessoal de forma eficaz e iniciar as atividades

necessárias para o suprimento e a adequação do pessoal ao

trabalho. Considerando que os cargos a serem preenchidos já estão

definidos, dada a experiência da organização, assinale a opção

incorreta.

A Para captar e triar no mercado os profissionais mais

preparados para a organização, a consultoria deve planejar e

executar um processo de recrutamento.

B Com os cargos já definidos, a consultoria necessita identificar

os valores de salários mais adequados para a nova localidade

em comparação com os valores utilizados pela empresa na

região. Para isso, utiliza-se a técnica de pesquisa salarial.

C Com o objetivo de dar ao novo empregado, no momento de

sua entrada, as informações necessárias para facilitar sua

integração na organização, a nova filial deve aplicar um

treinamento introdutório ou de indução.

D Com o objetivo de definir o grau de contribuição nos

resultados da empresa e subsidiar os programas de mérito,

transferências e promoções, a administração da nova filial

deve implantar o programa de cargos e salários.

E Para o sistema de avaliação de desempenho da organização, o

método denominado 360 graus é mais adequado, pois tem seu

foco na avaliação sob múltiplas visões do avaliado. Tais visões

pormenorizadas são decorrentes dos diferentes contatos com

agentes no exercício das suas atribuições.

QUESTÃO 22

Acerca de administração e de administração gerencial, assinale a

opção correta.

A A expressão cadeia de comando refere-se ao princípio pelo

qual cada empregado se reporta e recebe ordens de um só

superior imediato.

B Sendo a amplitude de administração entendida como o número

de subordinados que um administrador pode supervisionar

com eficácia, é correto afirmar que, em geral, a amplitude de

administração torna-se maior à medida que se sobe na estrutura

de uma organização.

C A departamentalização por produto é mais adequada a

ambientes instáveis em que a habilidade de adaptar-se

rapidamente é importante.

D O planejamento estratégico difere do operacional porque ele

se refere à tomada de decisões de médio prazo enquanto o

planejamento operacional refere-se a decisões de curto prazo.

E O controle caracteristicamente preliminar ocorre quando os

planos estão sendo implementados. Inclui políticas,

procedimentos e regras destinadas a garantir que as atividades

planejadas sejam executadas.
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QUESTÃO 23

Mariana, uma líder integrante do departamento recursos

humanos, age de forma amigável, é atenciosa, ouve e coloca em

prática as sugestões dos colaboradores para a melhoria do clima

organizacional. No entanto, apesar do alto nível de motivação,

o desempenho organizacional é deficiente.

De acordo com a grade de liderança de Blake & Mounton, acima

apresentada, assinale a opção correta que identifica o tipo de

liderança caracterizada nessa situação hipotética.

A liderança de clube de campo

B administração de equipe

C administração meio do caminho

D liderança administrativa empobrecida

E autoridade-obediência

QUESTÃO 24

Quanto aos princípios, estrutura e funcionamento da

administração pública brasileira, assinale a opção incorreta.

A O princípio da impessoalidade significa que a administração

não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas

determinadas; é sempre o interesse público que deve nortear

o seu comportamento.

B O princípio da legalidade está presente tanto no momento

da elaboração da lei como na sua implementação pela

administração pública. Inspira o legislador e vincula a

autoridade administrativa em toda a sua atuação quando

afirma a exigência de atendimento a fins de interesse geral,

vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou

competências, salvo com autorização em lei.

C O sistema administrativo brasileiro é necessariamente o

sistema de jurisdição única, ou seja, para a correção judicial

dos atos administrativos ou para remover a resistência dos

particulares às atividades públicas, a administração e os

administrados dispõem dos mesmos meios processuais

admitidos pelo direito comum, e recorrerão ao mesmo poder

judiciário uno e único. 

D Os órgãos integram a estrutura do Estado e das demais

pessoas jurídicas como partes desses corpos vivos, dotados

de vontade e capazes de exercer direitos e contrair

obrigações para a consecução de seus fins institucionais.

E A descentralização do poder da organização administrativa

do Estado gera as autarquias, as fundações públicas etc.

QUESTÃO 25

No que tange aos processos de licitações, asssinale a opção
incorreta.

A O princípio da publicidade é tanto maior quanto maior for a
competição propiciada pela modalidade de licitação, isto é, ela
é a mais ampla possível na concorrência, em que o interesse
maior da administração é o de atrair maior número de
licitantes, e se reduz ao mínimo no convite, em que o valor do
contrato dispensa maior divulgação.

B Na dispensa há possibilidade de competição que justifique a
licitação. No entanto a lei faculta a dispensa em razão do
pequeno valor ou de situações excepcionais, em razão do
objeto ou em razão das pessoas que a lei define como
dispensáveis.

C A inexigibilidade ocorre dada a impossibilidade de
concorrência já que só existe um objeto ou uma pessoa que
atenda às necessidades da administração.

D Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados, para venda de bens móveis inservíveis para a
administração, ou de produtos legalmente apreendidos ou
penhorados, ou para alienação de bens imóveis previstos no
artigo 19 da lei de licitações, a quem possa oferecer o maior
lance, igual ou superior ao da avaliação.

E O pregão é uma modalidade de licitação, exclusiva da União,
para a aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja
o valor estimado da contratação, em que a disputa pelo
fornecimento seja feita por meio de propostas e lances em
sessão pública.

QUESTÃO 26

Representa importante avanço da medicina moderna o uso de

cateteres intravasculares com objetivos diversos no cuidado de

pacientes internados em enfermarias de clínica médica. Entretanto,

apesar dos benefícios, há riscos associados a sua utilização,

especialmente aqueles associados a eventos infecciosos, que estão

relacionados a elevadas taxas de mortalidade e a altos custos da

assistência médica. Julgue os itens a seguir, acerca das

recomendações a serem adotadas ao se proceder a instalação de

cateteres venosos centrais.

I Antes de iniciarem o procedimento de instalação de cateteres,

os profissionais de saúde devem lavar as mãos com

antisséptico (PVP-I degermante ou clorexidina a 2%).

II Nesse procedimento, não há necessidade de paramentação

cirúrgica completa (gorro, máscara, avental longo e luvas

estéreis).

III A antissepsia deve ser realizada com povidine-iodo a 10% ou

clorexidina alcoólica em campo ampliado, buscando-se,

quando necessário, remover o excesso de antissépticos, com

gase estéril.

IV Devem ser utilizados campos cirúrgicos estéreis apropriados

para esse procedimento.

V Após a instalação do cateter intravenoso, deve-se manter

curativo oclusivo com gaze seca ou curativo transparente

semi-permeável, aplicando-se antibiótico tópico no local.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1. B 2. C 3. D 4. D 5.
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QUESTÃO 27

Durante a internação na enfermaria de clínica médica, um jovem

de 22 anos de idade recebeu o diagnóstico de síndrome nefrótica

pura, decorrente de glomerulonefrite de etiologia a ser

investigada. As ocorrências clínico-laboratoriais que permitem

esse diagnóstico sindrômico incluem o(a)

I presença de hematúria macroscópica franca.

II hipoalbuminemia com nível de albumina sérica inferior a

3 g/dL.

III excreção de proteína urinária em 24 horas superior a

3,5 g/1,73 m  de área de superfície corporal.2

IV presença de cilindros hemáticos no exame de urina (EAS).

V aumento dos níveis séricos de colesterol total.

Estão certos apenas os itens

A I, II e V.

B I, III e IV.

C I, IV e V.

D II, III e IV.

E II, III e V.

QUESTÃO 28

Em várias regiões brasileiras, as parasitoses intestinais

representam problemas médico-sanitários de grande relevância,

em virtude de sua freqüência e, principalmente, das alterações

biológicas expressivas do estado de saúde causadas nos

indivíduos infectados. Acerca das doenças relacionadas a essas

parasitoses, assinale a opção incorreta.

A A estrongiloidíase grave (hiperinfecção) geralmente

associa-se a algum tipo de imunodeficiência e caracteriza-se

pela presença de febre, dor abdominal, anorexia, náuseas,

vômitos, diarréias profusas, manifestações pulmonares (tosse,

dispnéia e broncoespasmos e, raramente, hemoptise e

angústia respiratória). 

B A ancilostomíase, diagnosticada pelo achado de ovos no

exame parasitológico de fezes, particularmente pelo método

de Baermann-Moraes, pode, dependendo da intensidade da

infecção, acarretar anemia ferropriva.

C A giardíase, causada pelo protozoário Giardia lamblia, pode

causar síndrome de má-absorção intestinal e ser tratada com

metronidazol.

D Volvo, obstrução intestinal, colecistite, colelitíase,

perfuração intestinal, pancreatite aguda e abscesso hepático

são complicações que podem decorrer da infecção pelo

Ascaris lumbricoides.

E O exame parasitológico de fezes realizado pelo método da

fita gomada, cuja colheita é feita na região anal, seguida de

leitura em microscópio, é adequado para o diagnóstico da

enterobíase.

QUESTÃO 29

A elevação do nível sérico do potássio — a hiperpotassemia — é
freqüentemente observada na prática clínica. Como essa alteração
eletro lítica  provoca  anormalidade nas p ropriedades
eletrofisiológicas do coração, a análise do eletrocardiograma
consiste na diretriz isolada mais importante para avaliar-se a
ameaça representada por esse distúrbio e para balizarem-se
as ações terapêuticas a serem adotadas. As alterações
eletrocardiográficas associadas à hiperpotassemia incluem

I achatamento da onda T.
II aumento da voltagem da onda U.
III desaparecimento da onda P.
IV alargamento do complexo QRS.
V infradesnivelamento do segmento ST.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1. B 2. C 3. D 4. E 5.

QUESTÃO 30

Um paciente de 45 anos de idade, etilista crônico, apresenta dor
epigástrica intensa e recorrente, perda de peso, anorexia, náuseas,
vômitos e esteatorréia. A investigação laboratorial indica o
diagnóstico de pancreatite crônica. As complicações associadas a
essa doença incluem

I diabetes melito.
II pseudocisto pancreático.
III adenocarcinoma do pâncreas.
IV obstrução do colédoco.
V síndrome de má-absorção.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1. B 2. C 3. D 4. E 5.

QUESTÃO 31

Estima-se que a hipertensão arterial afete cerca de 1 bilhão de
pessoas em todo o mundo. A prevalência da hipertensão tende a
aumentar à medida que a população envelhece. Em razão disso,
devem ser adotadas amplas e efetivas medidas preventivas.
Com relação a esse tema, assinale a opção incorreta.

A Os indivíduos classificados como pré-hipertensos, conforme o
relatório do JNC7 (2003), devem receber tratamento
anti-hipertensivo farmacológico imediatamente após o
diagnóstico, visando-se reduzir as lesões nos órgãos-alvo.

B O tratamento anti-hipertensivo associa-se à significativa
redução na incidência de acidente vascular encefálico, infarto
do miocárdio e insuficiência cardíaca.

C Em casos de hipertensão do jaleco branco (na ausência de
lesão de órgãos-alvo), sintomas de hipotensão associados à
medicação anti-hipertensiva e disfunção autonômica,
recomenda-se a realização da monitorização ambulatorial da
pressão arterial (MAPA).

D Redução do peso corporal (nos indivíduos com sobrepeso ou
obesos), ingestão de dieta rica em potássio e cálcio e pobre em
sódio e realização de atividade física regular são exemplos de
modificações no estilo de vida que se associam à redução dos
níveis de pressão arterial.

E A maioria dos pacientes com hipertensão arterial deve ser
inicialmente tratada com diuréticos tiazídicos, usados de forma
isolada ou em associação com outras classes de
anti-hipertensivos.
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Texto I – questões 32 e 33

Pedro, de 49 anos de idade, gerente de uma grande

empresa do setor de publicidade, procura assistência médica

e relata que há 6 meses vem apresentando dor retroesternal em

aperto, de forte intensidade, desencadeada pelos grandes

esforços físicos, com duração máxima de 10 minutos, irradiada

para o membro superior esquerdo e aliviada pelo repouso e pelo

uso de nitrato sublingual. É tabagista, etilista, sedentário e

apresenta disfunção erétil leve. Nega diabetes melito. Seu pai e

sua mãe faleceram aos 55 e 60 anos de idade, respectivamente,

em decorrência de ataque cardíaco. O exame físico mostra

pressão arterial de 135 mmHg × 88 mmHg, freqüência cardíaca

de 90 bpm. Exames respiratório, cardiovascular e do abdome

sem anormalidades. O eletrocardiograma de repouso mostra

ritmo sinusal, com infradesnivelamento de 1 mm do segmento

ST na parede inferior. Os exames evidenciam colesterol

total = 260 mg/dL e glicemia de jejum = 95 mg/dL.

QUESTÃO 32

Com base nessas informações, o diagnóstico clínico associado a

esse caso é

A infarto do miocárdio sem onda Q.

B angina instável (pré-infarto).

C espasmo esofagiano.

D angina estável.

E angina variante de Prinzmetal.

QUESTÃO 33

Ainda com base no caso clínico hipotético apresentado

no texto I, a prescrição para Pedro não deve incluir o grupo

farmacológico 

A antiagregantes plaquetários.

B agentes bloqueadores dos receptores betaadrenérgicos.

C nitratos.

D drogas bloqueadoras dos canais de cálcio.

E agentes trombolíticos.

QUESTÃO 34

Assinale a opção incorreta a respeito do coma mixedematoso.

A Esse coma é de rara ocorrência.

B Trata-se de uma emergência clínica potencialmente fatal.

C Pode ser desencadeado por infecção, trauma ou uso de

sedativos, entre outros.

D A reposição hormonal somente deve ser iniciada após a

determinação dos níveis de T4 e de TSH.

E Hiponatremia e hipoglicemia freqüentemente estão presentes

nessa condição clínica.

QUESTÃO 35

A síndrome de Cushing reflete uma alteração na função das

glândulas supra-renais. As complicações associadas a essa

condição clínica incluem

I complicações associadas à hipertensão arterial e ao diabetes

melito.

II maior suscetibilidade para infecções.

III necrose asséptica da cabeça do fêmur.

IV litíase renal.

V psicose.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1. B 2. C 3. D 4. E 5.

QUESTÃO 36

Carlos, de 40 anos de idade, procura atendimento médico

no pronto-socorro de um hospital geral, queixando-se de dor de

início súbito, há 3 horas, na articulação metatarsofalangiana do

hálux esquerdo, associada a febre não aferida. Relata ter ingerido

grande quantidade de bebidas alcoólicas há cerca de 12 horas.

Paciente febril no momento do exame, com temperatura axilar de

39 °C. O exame articular do pé esquerdo evidencia articulação

metatarsofalangiana do hálux quente, com coloração vermelho

escura, dolorosa e hipersensível à palpação. No pavilhão auricular

direito, são evidenciados pequenos tofos. Os exames laboratoriais

mostram aumento da velocidade de hemossedimentação (VHS) e

do número de leucócitos totais e hiperuricemia.

Com base nesse caso clínico, assinale a opção correta.

A O diagnóstico de artrite gotosa aguda (podagra) deve ser

considerado.

B Os tofos são lesões inflamatórias exsudativas e proliferativas

de tecido conjuntivo com nódulos de Aschoff.

C A hiperuricemia ocorre na totalidade dos pacientes com artrite

gotosa aguda.

D A febre, a leucocitose e o aumento da VHS não fazem parte do

quadro articular e devem ser decorrentes de processo

infeccioso subjacente. 

E O tratamento deve ser iniciado com agentes

anti-hiperuricêmicos (alopurinol, por exemplo) e, em seguida,

devem ser prescritos antiinflamatórios não-esteroidais

(indometacina ou colchicina, por exemplo).
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QUESTÃO 37

O nódulo tireoidiano pode ser encontrado em 5% da população

em geral. Com relação a esse assunto, julgue os itens que se

seguem. 

I Na maioria das vezes, o nódulo tireoidiano é diagnosticado

em decorrência de sintomas decorrentes de compressão.

II A grande maioria dos pacientes portadores de nódulo

tireoidiano apresenta alterações clínico-laboratoriais

compatíveis com hipertireoidismo.

III Na investigação do nódulo tireoidiano, a avaliação mais

acurada consiste na aspiração de material do nódulo com

agulha fina, devendo esse material ser avaliado por

citopatologista.

IV Na maioria dos pacientes, o nódulo tireoidiano é de natureza

maligna.

V À identificação de um nódulo de tireóide como carcinoma

papilar a conduta deve ser de indicação de cirurgia da

tireóide.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1. B 2. C 3. D 4. E 5.

QUESTÃO 38

Uma jovem, de 20 anos de idade, procura atendimento no

pronto-socorro de um hospital e relata que, após atividade física

intensa, passou a apresentar falta de ar associada a tosse seca.

Relata episódios freqüentes de amigdalites de repetição no

passado, porém nega sintomas e outras doenças prévias.

O exame físico mostra paciente com dispnéia, que surge com o

decúbito dorsal, afebril, acianótica, com freqüência cardíaca de

100 bpm, pressão arterial de 112 mmHg × 74 mmHg, presença

de estertores inspiratórios em terço inferior de ambos os

hemitóraces. A ausculta cardíaca revela ritmo cardíaco regular,

em dois tempos, hiperfonese da primeira bulha (foco mitral) e da

segunda bulha (foco pulmonar), estalido de abertura em foco

mitral, sopro holodiastólico com reforço pré-sistólico em foco

mitral, pulsos periféricos palpáveis e simétricos, abdome e

extremidades sem anormalidades. O eletrocardiograma mostra

ritmo sinusal, com eixo do QRS a 100°, sinais de sobrecarga

atrial esquerda.

Os achados clínico-laboratoriais desse caso hipotético são

compatíveis com o diagnóstico de

A estenose mitral pura.

B dupla lesão mitral.

C insuficiência aórtica.

D prolapso da valva mitral.

E estenose aórtica.

QUESTÃO 39

Julgue os itens a seguir, acerca da relação entre doença infecciosa

e terapia antimicrobiana preferencialmente recomendada para seu

tratamento (para pacientes adultos).

I criptococose ÿ anfotericina B

II febre tifóide ÿ cloranfenicol

III leptospirose ÿ gentamicina

IV toxoplasmose ÿ pirimetamina associada a sulfadiazina

V cólera grave ÿ tetraciclina

A quantidade de itens certos é igual a

A 1. B 2. C 3. D 4. E 5.

QUESTÃO 40

Com relação a embolia pulmonar, assinale a opção incorreta.

A As manifestações clínicas detectadas na anamnese e o exame

físico têm sensibilidade e especificidade baixas para o

diagnóstico de embolia pulmonar.

B É comum a constatação de acidose respiratória aguda,

hipoxemia e hipercapnia nos pacientes com diagnóstico de

embolia pulmonar.

C A determinação dos níveis plasmáticos do dímero-D em

associação com as manifestações clínicas é útil no diagnóstico

de embolia pulmonar.

D Padrão S1Q3T3, bloqueio de ramo direito, desvio do eixo

elétrico médio do QRS para a direita e onda P pulmonale são

achados eletrocardiográficos que podem ser observados em

pacientes com embolia pulmonar.

E A angiotomografia computadorizada helicoidal tem-se

mostrado um exame muito útil no diagnóstico dessa condição

patológica, especialmente quando os trombos estão localizados

nas artérias pulmonares proximais.


