UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
PROVA OBJETIVA

MATUTINO – 18/05/2014
NÍVEL SUPERIOR

CARGO: MÉDICO/ÁREA - CLÍNICA MÉDICA
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu.
2. Assine seu cartão-resposta.
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno
de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita
depois de iniciada a prova.
4. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta
esferográfica azul (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com
corretivo, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.
6. Sua prova tem 60 questões, com 5 alternativas.
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.
8. A prova será realizada com duração máxima de 4h (quatro horas), incluído o tempo para a realização da Prova
Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta.
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início.
10. O candidato poderá levar o caderno de provas somente 3h30min. (três horas e trinta minutos) após o início
das provas.
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado.
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e
assinarem no lacre do referido envelope, atestando em ata que este foi devidamente lacrado.
13. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá,
manter o celular desligado e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do
prédio.
14. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências.
BOA PROVA!
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto a seguir para responder às próximas cinco (5) questões.
Molécula da moralidade
“O nível de confiança dentro de uma sociedade determina se ela está próspera ou se mantém-se na
miséria”, afirma o norte-americano Paul Zak, precursor no estudo da Neuroeconomia – ramo da ciência que
estabelece relações diretas entre cérebro, comportamento e economia. Apoiado na descoberta do hormônio
oxitocina como a “molécula da moralidade”, Zak diz que tantos aspectos pessoais como a generosidade e a
compaixão, até a tomada de decisões econômicas, são influenciadas pela química cerebral.
[...]
O professor de Economia, Psicologia e Administração na Universidade de Claremont e de Neurologia na
Universidade de Loma Linda, ambas nos Estados Unidos, Paul Zak hoje coordena o primeiro curso de doutorado
em Neuroeconomia. Criticado por ser demasiadamente entusiasta de sua própria teoria, o dr. Love, como é
popularmente conhecido, costuma ser comparado por alguns de seus pares aos religiosos, por falar da oxitocina
como a “Terra Prometida” – enquanto outros cientistas afirmam que as questões sociais são mais relevantes do
que as biológicas para se pensar a Economia.
Diante do cenário atual de protestos sociais, a dúvida dos estudiosos é pertinente: seria uma única
molécula capaz de mudar um quadro de violência, ou mesmo explicar nossa moralidade? Paul Zak afirma que
não. “O que encontramos, em nossos dez anos de experimentação, é uma molécula evolutivamente antiga,
responsável por um grande número de comportamentos pró-sociais que nós, geralmente, chamamos de moral ou
virtude, porque nos fazem colocar as necessidades de outra pessoa antes das nossas próprias.
VASQUES, Lucas. Revista Filosofia: Ciência & Vida. n° 89, dez 2013.
1. Por que o hormônio oxitocina pode ser denominado de a “molécula da moralidade”, segundo Paul Zak?
a) Porque estabelece relações diretas entre cérebro, comportamento e economia.
b) Porque essa molécula é capaz de mudar um quadro de violência.
c) Porque é uma molécula evolutivamente antiga.
d) Porque essa molécula determina o nível de confiança de uma sociedade.
e) Porque, segundo Paul Zak, é uma molécula responsável por um grande número de comportamentos pró-sociais
que nós, geralmente, chamamos de moral ou virtude.
2. Assinale a única alternativa incorreta, em relação ao texto.
a) Paul Zak afirma que uma única molécula é capaz de mudar um quadro de violência, ou mesmo explicar nossa
moralidade.
b) Paul Zak é pioneiro no estudo da Neuroeconomia.
c) Paul Zak é comparado por alguns cientistas aos religiosos, por falar da oxitocina como a “Terra Prometida”
d) Paul Zak é criticado por ser demasiadamente entusiasta de sua própria teoria.
e) Cientistas que criticam Paul Zakafirmam que as questões sociais são mais relevantes que as biológicas para se
pensar a Economia.
3. Assinale a única alternativa em que se pode notar, no excerto, relação de intertextualidade.
a) “O nível de confiança dentro de uma sociedade determina se ela está próspera ou se mantém-se na miséria.”
b) “Apoiado na descoberta do hormônio oxitocina como a ‘molécula da moralidade’, Zak diz que tantos aspectos
pessoais como a generosidade e a compaixão, até a tomada de decisões econômicas, são influenciadas pela
química cerebral”.
c) “O professor de Economia, Psicologia e Administração na Universidade de Claremont e de Neurologia na
Universidade de Loma Linda, ambas nos Estados Unidos, Paul Zak hoje coordena o primeiro curso de doutorado
em Neuroeconomia”.
d) “[...] o dr. Love, como é popularmente conhecido, costuma ser comparado por alguns de seus pares aos
religiosos, por falar da oxitocina como a ‘Terra Prometida’ – [...]”
e) “[...] seria uma única molécula capaz de mudar um quadro de violência, ou mesmo explicar nossa moralidade?”
4. “O nível de confiança dentro de uma sociedade determina se ela está próspera ou se mantém-se na
miséria”. Nesse período, nota-se a presença da palavra SE três vezes. Assinale a alternativa que traz,
respectivamente, a correta classificação morfológica das três ocorrências dessa palavra.
a) Conjunção – conjunção – pronome.
b) Conjunção – pronome – pronome.
c) Preposição – advérbio – pronome.
d) Pronome – conjunção – conjunção.
e) Partícula apassivadora – conjunção – conjunção.
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5. “O nível de confiança dentro de uma sociedade determina se ela está próspera ou se mantém-se na
miséria”. O verbo “manter” está conjugado na terceira pessoa singular. Sem alterar o modo e o tempo,
como ficaria esse verbo na terceira pessoa do plural?
a) mantenham.
b) mantiveram.
c) mantêm.
d) mantinham.
e) manteriam.
Para responder às próximas cinco (5) questões, tenha por base o texto que segue:
Cultura imortal
Na língua banto, “zumbis” são os mortos recentes cujo corpo mantém a alma, sua identidade, mas não o espírito
que lhe conferia a vontade de existir (“espírito” e “alma” não são sinônimos no imaginário quimbundo). Por isso,
ficavam à mercê de feiticeiros se não fortalecessem seu espírito (em encontros rituais com os vivos), para
ganharem força e rumarem para a luz. No vodu, o termo designa os que, revividos por feiticeiros, perdem a
vontade própria. Segundo o dicionário Houaiss, o termo vem do quimbundo nzumbi (espírito atormentado). Para o
escritor e pesquisador Nei Lopes, em quimbundo a raiz nzumbi está ligada à imortalidade, daí a relação com o
nome “Zumbi”, dada ao líder do quilombo dos Palmares.
MURANO, Edgard. Revista Língua Portuguesa, n° 94, ago 2013.
6. No texto, evidencia-se, além da função metalinguística da linguagem, a função:
a) Conativa.
b) Emotiva.
c) Fática.
d) Poética.
e) Referencial.
7. “[...] ‘zumbis’ são os mortos recentes cujo corpo mantém a alma, sua identidade [...]” Nesse período há
duas orações. Como se classifica a segunda oração (destacada)?
a) Oração subordinada substantiva.
b) Oração subordinada adjetiva.
c) Oração subordinada adverbial.
d) Oração coordenada sindética.
e) Oração coordenada assindética.
8. Julgue as afirmativas e assinale a alternativa correta.
I – As palavras “língua”, “própria” e “dicionário” são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em
ditongo.
II – A mesma regra permite acentuar as palavras “daí” e “mercê”.
III – A palavra “líder” é acentuada por ser uma paroxítona terminada em R.
a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas a afirmativa II está correta.
c) Estão corretas as afirmativas I e II.
d) Estão corretas as afirmativas I e III.
e) Estão corretas as afirmativas II e III.
9. “[...] mas não o espírito que lhe conferia a vontade de existir (“espírito” e “alma” não são sinônimos no
imaginário quimbundo).” Nesse período, a oração destacada classifica-se como subordinada adjetiva.
Dessa forma, qual a função sintática do pronome relativo QUE?
a) Sujeito.
b) Objeto direto.
c) Objeto indireto.
d) Complemento nominal.
e) Predicativo do sujeito.
10. “Na língua banto, ‘zumbis’ são os mortos recentes cujo corpo mantém a alma, sua identidade, mas não
o espírito que lhe conferia a vontade de existir (“espírito” e “alma” não são sinônimos no imaginário
quimbundo).” Qual o pressuposto presente nesse excerto?
a) Corpo, alma e espírito são sinônimos.
b) Espírito e alma são sinônimos para algumas culturas.
c) Espírito e alma são sinônimos em qualquer tipo de cultura.
d) Corpo, espírito e alma só existem no imaginário das pessoas.
e) Espírito e alma são elementos antônimos.
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RACIOCÍNIO LÓGICO
11. Se num grupo de 5 homens e 7 mulheres sorteamos 4 pessoas para formarem uma comissão, qual a
probabilidade de que essa comissão seja formada por 2 homens e 2 mulheres?
a)
b)
c)
d)
e)

14
33
4
35
4
12
7
33
14
35

12. Tenho 5 gatos e comprei ração o suficiente para alimentá-los por 24 dias. Mas antes que pudesse
começar a utilizá-la, minha filha trouxe para casa mais 3 gatos e então a ração dará para alimentar todos
os gatos por:
a) 14 dias.
b) 15 dias.
c) 25dias.
d) 38dias.
e) 40dias.
13. A negação correta da proposição: “Todos os leões são animais noturnos.” é:
a) Existem leões que não são animais noturnos.
b) Existem leões que são animais noturnos.
c) Nenhum leão é animais noturnos.
d) Alguns leões não são animais noturnos.
e) Nenhum leão não é animal noturno.
14. Buscando conhecer o hábito dos adolescentes com relação à tecnologia, foi realizada uma pesquisa
entre 800 alunos de uma escola. Constatou-se que 400 utilizam smartphone, 270 utilizam notebook e 300
tablet, desses 150 utilizam smartphone e notebook, 100 smartphone e tablet e 90 notebook e tablet. Sabese ainda que 60 não utilizam nenhum dos três. Sendo assim, é correto concluir que a quantidade de alunos
que utilizam os três é:
a) 570.
b) 510.
c) 230.
d) 170.
e) 110.
15. Numa prova de hipismo, analisando o tempo dos quatro melhores competidores, temos que Raoni
obteve o mesmo tempo que Guilherme e melhor tempo do que o de Maria Eduarda. Ingrid obteve o mesmo
tempo que Maria Eduarda. Logo, é correto afirmar que:
a) Maria Eduarda obteve melhor tempo que a de Guilherme.
b) Ingrid obteve melhor tempo que o de Guilherme.
c) Raoni obteve tempo melhor que o de Ingrid.
d) Guilherme obteve pior tempo que o de Ingrid.
e) Ingrid obteve melhor tempo que o de Raoni.
INFORMÁTICA
16. O Microsoft Word 2007 (Versão em português) é uma aplicação de tratamento de texto, também
designada por processador de texto. Quando o programa está aberto, o atalho de teclado
``ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN´´ realiza qual dos comandos a seguir ?
a) Exibe o conjunto completo de comandos no menu painel de tarefa.
b) Divide a janela do documento.
c) Alternar para o modo de exibição Layout de Impressão.
d) Ativar ou desativar o controle de alterações.
e) Amplia uma seleção para o final de uma janela.
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17. O Excel® 2007 faz parte do pacote de produtividade Microsoft® Office System, de 2007. Numa planilha
do Excel, os dados são introduzidos em cada uma das células. Sobre os tipos de dados que podem ser
introduzidos no Excel® 2007 (Versão em Português), podemos afirmar que:
I – Textos: Valores numéricos exibidos pelas células, que podem ser introduzidos diretamente pelo
utilizador ou gerados automaticamente, através de fórmulas.
II – Numéricos: Valores não numéricos ou que, sendo numéricos, são formatados para que o Excel os trate
como sendo apenas texto. Regra geral, tudo o que o Excel não reconheça e trate como dados numéricos é
assumido como texto.
III – Datas e Horas: Valores não numéricos ou que, sendo numéricos, são formatados para que o Excel os
trate como sendo apenas texto. Regra geral, tudo o que o Excel não reconhece e trate como dados
numéricos é assumido como texto.
IV – Fórmulas: As fórmulas são um dos recursos mais importantes do Excel, pois é através delas que
realizamos cálculos.
Das afirmativas apresentadas, quais estão corretas?
a) I e II, somente.
b) II e III, somente.
c) I, II e III, somente.
d) II e IV, somente.
e) I, II, III e IV.
18. O Excel® 2007 faz parte do pacote de produtividade Microsoft® Office System de 2007, que sucede ao
Office 2003. Sobre Excel® 2007 (versão em português), podemos afirmar que:
I – O Excel 2007 inclui um sistema de barras flutuantes, que surgem no texto sempre que necessitamos
realizar determinadas funções, nomeadamente no âmbito da formatação.
II – O Excel não pode ser usado exclusivamente para dados não numéricos. Uma das possíveis utilizações
para esta capacidade é a criação de bases de dados simples, que facilitam a listagem e ordenação dos
dados introduzidos e que podem até ser depois usadas para criar mailings através da importação de
dados do Word.
III – Uma das funções mais potentes do Excel desde as suas primeiras versões é a capacidade de gerar
gráficos a partir de valores introduzidos numa folha de cálculo.
Das afirmativas apresentadas, está correto o que se afirma em:
a) I e II, somente.
b) II e III, somente.
c) I e III, somente.
d) II, somente.
e) I, II e III.
19. No Windows 7 (versão em português), o”Menu Iniciar” é o portão de entrada para programas, pastas e
configurações do computador. Ele se chama menu, pois oferece uma lista de opções, exatamente como o
menu de um restaurante. E como a palavra "iniciar" já diz, é o local onde você iniciará ou abrirá itens.
Sobre o Menu Iniciar, podemos afirmar que:
I – O Painel esquerdo grande mostra uma lista curta de programas no computador. Pode haver variações
na aparência dessa lista porque o fabricante do computador tem autonomia para personalizá-la. O clique
em todos os programas exibe uma lista completa de programas.
II – No canto inferior esquerdo está a caixa de pesquisa, que permite que você procure programas e
arquivos no computador digitando os termos de pesquisa.
III – O painel direito dá acesso a pastas, arquivos, configurações e recursos mais usados. Nele também é
possível fazer logoff do Windows ou desligar o computador.
Das afirmativas apresentadas, assinale a(s) que está(ão) incorreta(s) :
a) Nenhuma
b) I, somente.
c) II, somente.
d) III, somente.
e) I, II e III.
20. No Microsoft Windows 7 (versão em português), utilizar o atalho de teclado ``Alt+Tab´´ tem função de:
a) Colocar o computador em modo de espera.
b) Alternar entre janelas abertas.
c) Ativar proteção de tela.
d) Procurar por redes wireless.
e) Forçar o desligamento do computador.
LEGISLAÇÃO
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21. No que concerne ao art. 40 da Constituição da República Federativa do Brasil/88, leia o texto a seguir,
julgue se são falsas ou verdadeiras as afirmativas e assinale a alternativa correta.
“Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e
solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto” no art. 40.
( ) A contribuição prevista no § 18 do art. 40 incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de
aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do
regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF/88 , quando o beneficiário, na forma da lei,
for portador de doença incapacitante.
( ) Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de
previdência social.
( ) Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da CF/88, é vedada a
percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto no art. 40.
( ) Além do disposto no art. 40, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo
observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social.
a) V, V, V, V.
b) F, V, V, V.
c) V, V, V, F.
d) V, F, V, V.
e) F, V, F, V.
Conforme o estabelecido no Estatuto da Universidade Federal do Acre – UFAC, Resolução nº 47, de 16 de
setembro de 2013, responda às próximas três questões.
22. Dentre outros, a Universidade Federal do Acre organizar-se-á com a observância dos seguintes
princípios, exceto:
a) Compromisso com a democratização da educação, com respeito ao modo de vida dos povos, definindo critérios
amplamente democráticos que identifiquem possíveis formas de acesso à universidade, considerando as
especificidades e diferenças étnicas e socioculturais.
b) Universalidade do conhecimento e fomento à interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, como mecanismo de
evitar a fragmentação do saber.
c) Gestão democrática, centrada nos órgãos deliberativos, voltada aos interesses da Universidade Federal do Acre
e conectada com as demandas da sociedade.
d) Cooperação com instituições de produção de conhecimento em âmbito nacional e internacional.
e) Realização de pesquisas voltadas ao conhecimento científico e cultural da realidade, dentro da universalidade
do saber, respeitando as especificidades socioculturais dos povos.
23. Analise as alternativas e assinale a incorreta.
a) A Universidade Federal do Acre goza de autonomia didático-científica, administrativa, patrimonial e de gestão
financeira, nos termos do art. 207 da Constituição Federal de 1988 e das leis vigentes no país.
b) O Colegiado de Cursos da Universidade Federal do Acre é o órgão superior deliberativo, normativo e consultivo
em matéria de ensino, pesquisa e extensão.
c) A Universidade Federal do Acre, conforme preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), tem como
finalidades a produção e a difusão de conhecimento, visando contribuir para o desenvolvimento pautado pela
melhoria das condições de vida e a formação de uma consciência crítica.
d) É incumbência da Universidade Federal do Acre estender ao interior do Estado sua atuação para promover a
difusão das conquistas e benefícios resultantes da produção do conhecimento.
e) O Conselho Universitário da Universidade Federal do Acre é o órgão máximo de deliberações da política
universitária e instância de recursos nos termos da legislação vigente.
24. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão deliberará em plenário, após consulta e estudo da matéria,
quando necessário, por uma das respectivas câmaras:
( ) Câmara de Ensino;
( ) Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação;
( ) Câmara de Extensão e Cultura;
( ) Câmara de Assuntos Estudantis;
( ) Câmara de Legislação e Normas.
Analise os itens e marque a alternativa que corresponde à sequência correta de V(Verdadeira) ou F(Falsa).
a) V, V, V, V, V.
b) V, F, V, V, F.
c) V, V, V, V, F.
d) F, V, V, V, F.
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e) V, V, F, V, F.
25. Qual das alternativas está em desconformidade com Decreto nº 5.825, de 29 de junho de 2006, que
estabelece as diretrizes para elaboração do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de
o
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, instituído pela Lei n 11.091, de 12 de janeiro
de 2005?
a) O Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em
Educação será vinculado ao Plano de Desenvolvimento Institucional de cada IFE, conforme definido no art. 24 da
o
Lei n 11.091, de 2005, e deverá contemplar, entre outros, Programa de Avaliação de Desempenho.
b) O Programa de Avaliação de Desempenho terá por objetivo promover o desenvolvimento institucional,
subsidiando a definição de diretrizes para políticas de gestão de pessoas e garantindo a melhoria da qualidade
dos serviços prestados à comunidade.
c) A aplicação do processo de avaliação de desempenho deverá ocorrer no mínimo uma vez por ano, ou em
etapas necessárias a compor a avaliação anual, de forma a atender à dinâmica de funcionamento da IFE.
d) O Programa de Avaliação de Desempenho, como processo pedagógico, coletivo e participativo, abrangerá, de
forma integrada, a avaliação das atividades coletivas, entre outras.
e) O Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em
Educação será definido, visando garantir, entre outros, a construção coletiva de soluções para as questões
institucionais.
ATUALIDADES
26. “As últimas semanas têm sido de comemoração na Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE),
devido aos resultados de 2013 do Sistema Estadual de Avaliação da Aprendizagem Escolar (SEAPE), que
funciona como um diagnóstico do sistema educacional (...)”. Esses dados foram transcritos do portal
oficial da Secretaria de Estado de Educação e Esporte. Quanto ao SEAPE é correto afirmar:
a) O SEAPE adota metodologias dos padrões nacionais e internacionais para avaliação de aprendizagem escolar,
sendo os testes voltados para as áreas do conhecimento de Língua Portuguesa e Matemática.
b) Esse sistema de avaliação, adotado pelo MEC em todo o Brasil, funciona como um eficiente instrumento
estatístico de análise de aproveitamento e aprendizagem escolares.
c) O sistema é uma avaliação em larga escala em que se analisa a evolução da qualidade do sistema público de
ensino, sendo adotado apenas na Região Norte do Brasil.
d) O SEAPE, que substitui o IDEB no Acre, verifica mensalmente o desempenho dos alunos da educação básica
(nos 3º, 5º e 9º anos do ensino fundamental, e no 3º ano do ensino médio).
e) O diagnóstico do sistema educacional pelo SEAPE fundamenta-se nas provas aplicadas pelo ENEM, com as
adaptações necessárias para a realidade do Acre.
27. O PRONATEC, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, foi criado pelo Governo
Federal com vários objetivos, menos:
a) Aumentar as oportunidades educacionais aos trabalhadores por meio de cursos de formação inicial e
continuada ou qualificação profissional.
b) Expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio e de
cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional presencial e à distância.
c) Aumentar a quantidade de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de educação profissional e tecnológica.
d) Substituir, gradativamente, as unidades de ensino do SENAI, do SENAC, do SENAR e do SENAT, tornando-as
unidades de ensino municipalizadas para ampliar a rede de atendimento em todo o Brasil.
e) Ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica em todo o Brasil, para atender à necessidade
de disponibilizar acesso à iniciação ou aprimoramento do preparo profissional.
28. Aproximadamente 74.000 famílias acreanas (dados de setembro de 2013) já recebiam os benefícios do
Bolsa Família. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, o Bolsa Família é um programa de
inclusão social praticado no Brasil, que tem suas normas de inclusão das famílias, porém estas têm, em
contrapartida, algumas condicionalidades nas áreas de educação e saúde para continuar o recebimento
do benefício. São muitas essas condicionalidades educacionais que cabem às famílias, menos:
a) Matricular as crianças e adolescentes de 6 a 15 anos em estabelecimento regular de ensino.
b) Garantir a frequência escolar de no mínimo 85% da carga horária mensal do ano letivo.
c) Informar sempre à escola em casos de impossibilidade do comparecimento do aluno à aula e apresentando a
devida justificativa.
d) Informar de imediato ao setor responsável pelo PBF no município, sempre que ocorrer mudança de escola e de
série dos dependentes de 6 a 15 anos, para que seja viabilizado e garantido o efetivo acompanhamento da
frequência escolar.
e) Garantir a média de aprovação escolar das crianças e adolescentes por meio de acompanhamento familiar,
admitindo-se eventual retenção pelo prazo máximo de um ano na mesma série escolar.
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29. Em concordância com o site oficial do Ministério da Educação, (portal.mec.gov.br) quanto à diferença
entre curso técnico e curso tecnológico, é correto afirmar:
a) Cursos tecnológicos são programas disponibilizados tanto para o nível médio, quanto para o superior,
objetivando proporcionar conhecimentos teóricos para a qualificação profissional.
b) Cursos técnicos são programas de nível médio com o propósito de capacitar o aluno proporcionando
conhecimentos teóricos e práticos nas diversas atividades do setor produtivo.
c) Cursos tecnológicos são programas de nível médio com o propósito de capacitar o aluno, em tempo reduzido,
para sua imediata inserção no mercado de trabalho.
d) Cursos técnicos são programas destinados para implementar gradativamente o ensino profissionalizante no
Ensino Médio em todas escolas públicas brasileiras.
e) Cursos tecnológicos são direcionados a alunos com defasagem escolar, por meio de preparação pedagógica
supletiva, objetivando uma redução de tempo na preparação desses alunos.
30. No PRONATEC, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, são oferecidos cursos
gratuitos nas escolas públicas federais, estaduais e municipais, nas unidades de ensino do SENAI, do
SENAC, do SENAR e do SENAT, em instituições privadas de ensino superior e de educação profissional
técnica de nível médio. Um dos cursos abaixo não é oferecido no programa. Identifique-o:
a) Formação Inicial e Continuada ou qualificação profissional para trabalhadores, estudantes de ensino médio e
outros previstos pelo programa.
b) Técnico para quem concluiu o ensino médio, com duração mínima de um ano.
c) Formação Atualizada e Reciclagem para requalificação e contratação de profissionais desempregados que já
atuam em distintas áreas tecnológicas, para admissão imediata no serviço público.
d) Técnico para quem está matriculado no ensino médio, com duração mínima de um ano.
e) Formação Inicial e Continuada ou qualificação profissional para, entre outros enquadrados no programa,
beneficiários de programas federais de transferência de renda.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31. A.J.L., 22 anos, comparece ao pronto socorro com queixa de palpitação e episódio de síncope,
realizado eletrocardiograma que demonstrou frequência cardíaca de 160 e intervalo RR regular com
padrão característico de taquicardia paroxística supraventricular. Após avaliação inicial evolui com
rebaixamento do nível de consciência e dispneia, PA: 50x30. Assinale a alternativa sobre a melhor conduta
neste momento.
a) Metoprolol.
b) Verapamil.
c) Adenosina.
d) Desfibrilação elétrica.
e) Cardioversão elétrica sincronizada.
32. A.N.Z, 68 anos, masculino, apresenta queixa de dor torácica, dispneia e síncope de esforço. Ao exame
físico sopro em foco aórtico proto-sistólico rude irradiando para carótidas. Sobre a hipótese diagnóstica
mais provável, assinale a alternativa incorreta.
a) O pulso arterial “parvusettardus” é característico da doença.
b) Nos casos em que há ICC, pode ser palpável um ictus cordis aumentado.
c) Inibidores da enzima conversora de angiotensina é a primeira escolha nos casos severos.
d) A troca valvar melhora o prognóstico antes do início dos sintomas.
e) Um gradiente transvalvar maior que 40mmHg define a doença como grave.
33. Paciente de 46 anos, com queixa de dor torácica precordial tipo aperto há 2 horas, hipertenso,
tabagista 1 maço\dia por 30 anos. Ao exame físico sudorese intensa, dispneico, taquicárdico e estertores
presentes em mais de 50% dos campos pulmonares. Eletrocardiograma com supra desnivelamento de
segmento ST de 5mm em D2, D3 e AVF Assinale a alternativa que apresenta a classificação de KillipKimball deste paciente.
a) Classe I.
b) Classe II.
c) Classe III.
d) Classe IV.
e) Classe V.
34. “Inquéritos populacionais em cidades brasileiras nos últimos 20 anos apontaram uma prevalência de
HAS acima de 30%. Considerando-se valores de PA ≥ 140/90 mmHg, 22 estudos encontraram prevalências
entre 22,3% e 43,9%, (média de 32,5%), com mais de 50% entre 60 e 69 anos e 75% acima de 70 anos” ( VI
Diretriz Brasileira de Hipertensão). Assinale o exame que não consta na avaliação inicial de rotina para
todo paciente com hipertensão arterial segundo a diretriz acima citada.
a) Análise de urina.
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b) Microalbuminúria.
c) Potássio plasmático.
d) Ácido úrico plasmático.
e) Eletrocardiograma.
35. Paciente de 32 anos, masculino, comparece para consulta para prevenção de doença cardiovascular
devido à morte recente de um irmão aos 45 anos de síndrome coronariana aguda. Ao exame apresentava
PA: 135x85, circunferência abdominal de 110, IMC: 35. Exames laboratoriais: Glicemia de jejum de 115,
HDL: 30. Assinale a alternativa que não apresenta critério para diagnóstico de síndrome metabólica
segundo NCEP/ATP III.
a) IMC: 35.
b) Circunferência abdominal: 110.
c) Glicemia de jejum: 115.
d) HDL: 30.
e) PA: 135x85.
36. M.A.B., feminina, 72 anos, relata dispneia em repouso que limita a realização de atividades cotidianas
básicas. Antecedentes pessoais: DM, HA, dois Infartos agudos do miocárdio anteriores. Assinale a
alternativa que apresenta contraindicação absoluta ao transplante cardíaco, segundo a diretriz brasileira
de Insuficiência Cardíaca Crônica (2012).
a) Idade Maior que 70 anos.
b) Síndrome da imunodeficiência adquirida.
c) Infecção sistêmica ativa.
d) Insuficiência renal com clearance abaixo de 30 ml/min/1,73m2.
e) Doenças cerebrovasculares e/ou vasculares periféricas graves.
37. “Nas últimas duas décadas, avanços notáveis foram obtidos com o desenvolvimento de
hipolipemiantes com potenciais crescentes para redução da hipercolesterolemia, permitindo a obtenção
das metas terapêuticas, especialmente do LDL-C” (V Diretriz Brasileira de Dislipidemias). Sobre as
medicações utilizadas para tratamento das dislipidemias assinale a alternativa correta.
a) A toxicidade hepática com o uso de estatinas é relativamente frequente e cerca de 10% dos pacientes
apresentam aumento de transaminases três vezes o limite superior da normalidade.
b) A redução do LDL-C não varia muito entre as estatinas e não apresenta relação com a dose inicial.
c) As estatinas não reduzem os níveis plasmáticos de triglicerídeos.
d) As resinas são polímeros que se ligam os ácidos biliares carregados negativamente e sais biliares no intestino
delgado, reduzindo a absorção enteral de colesterol.
e) A niacina comprovadamente possui benefício em indivíduos com LDL-C controlado.
38. J.S.O., 75 anos, apresentou quadro súbito de dor em membro inferior esquerdo e poiquilotermia há 36
horas. Ao exame pulsos pedioso e tibial posterior ausentes a esquerda, empastamento muscular,
anestesia e cianose fixa. Realizou Doppler venoso e arterial que demonstraram fluxo ausente no membro
acometido. Assinale a alternativa que corresponde à melhor conduta.
a) Anticoagulação plena e observação.
b) Alta e orientar elevação do membro.
c) Embolectomia com cateter de Fogart.
d) Amputação primária.
e) Angioplastia.
39. T.J.S., 36 anos, feminina, queixa de cansaço e sensação de peso em membros inferiores, trabalha em
pé a maior parte do dia. Ao exame notam-se varizes, microvarizes, telangectasias e dermatofibrose.
Assinale à medida que não é utilizada para tratamento da insuficiência venosa crônica.
a) Safenectomia.
b) Meia Elástica.
c) Escleroterapia.
d) Técnica da agulha de crochê.
e) Cilostazol.
40. B.S.S., 65 anos, feminina, acamada em tratamento para câncer de mama, apresentou dispneia súbita
com início há 30 minutos. Sobre os meios diagnósticos utilizados para tromboembolismo pulmonar,
assinale a alternativa correta.
a) A cintilografia de ventilação-perfusão não auxilia no diagnóstico.
b) O ecocardiograma tem como principal finalidade identificar disfunção de ventrículo direito.
c) D-dímero tem alta especificidade, porém baixa sensibilidade para o diagnóstico.
d) A radiografia de tórax frequentemente apresenta achados clássicos da doença.
9

e) O escore de Wells não permite estratificar a probabilidade clínica de tromboembolismo pulmonar.
41. Paciente de 79 anos, masculino, comparece a unidade de emergência devido à dispneia intensa e
confusão mental. Acompanhante relata tosse e febre com piora progressiva há uma semana. Ao exame
físico Glasgow 7, esforço respiratório acentuado, murmúrio vesicular diminuído a esquerda com
estertores em topografia inferior de hemotórax a esquerda. Sobre o caso apresentado, assinale a
alternativa incorreta.
a) Está indicada a intubação orotraqueal.
b) O quadro apresentado provavelmente se trata predominantemente de insuficiência respiratória tipo I.
c) Um gradiente alvéolo-arterial de oxigênio maior que 10 ao ar ambiente indica insuficiência respiratória tipo II.
d) Queimadura extensa do tórax pode evoluir com insuficiência respiratória tipo II.
e) Uma PaO2/FiO2 < 200 sugere Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo.
42. Paciente, 68 anos, apresenta história de enoftalmia, miose, ptose palpebral e anidrose em olho
esquerdo. Tabagista 2 maços/dia por 50 anos. Assinale a etiologia que se enquadra melhor no quadro
clínico citado.
a) Tumor de Pancoast.
b) Síndrome da veia cava inferior.
c) Hepatocarcinoma.
d) Adenocarcinoma de adrenal.
e) Síndrome de Trousseau.
43. M.S.C, masculino, 45 anos, com história de abuso de álcool, em tratamento para pneumonia
ambulatorial sem melhora dos sintomas. Sobre a investigação da etiologia da pneumonia, assinale a
alternativa que apresenta o exame diagnóstico indicado de acordo com o grupo de pacientes em risco,
segundo o consenso de pneumonia adquirida em comunidade (2009).
a) Solicitar bacterioscopia e cultura de escarro em paciente com história de uso de álcool.
b) Solicitar lavado bronco alveolar em paciente com doença estrutural.
c) Solicitar hemocultura em paciente com doença estrutural.
d) Solicitar lavado bronco alveolar em paciente com derrame pleural.
e) Solicitar lavado bronco alveolar em paciente com infiltrado cavitário.
44. D.S.G., masculino, 66 anos, tabagista de longa data, em uso de bamifilina e dispositivo inalatório,
internado diversas vezes devido à exacerbação apresenta importante limitação funcional, espirometria
demonstrou distúrbio obstrutivo, nega história pessoal de asma ou atopia. Assinale a alternativa incorreta
sobre a comorbidade deste paciente.
a) Pressão parcial de oxigênio arterial mantida menor que 60mmhg associada apolicitemia ou cor pulmonare
indica oxigenioterapia domiciliar
b) Saturação arterial de oxigênio mantida menor que 88% indica oxigenioterapiadomicilia.r
c) O tratamento com corticoide sistêmico na exacerbação deve ser feito por 1 a 2 dias.
d) A relação VEF1/CVF < 0,7 ocorre na DPOC.
e) Piora da dispneia e aumento da secreção em paciente com diagnóstico de DPOC caracteriza episódio de
exacerbação.
45. Paciente internado em tratamento para pneumonia bacteriana sem melhora dos exames laboratoriais e
quadro clínico há dois dias, realizada radiografia de tórax que demonstrou derrame pleural à direita. Qual
dos critérios a seguir laboratoriais do líquido pleural obtido por toracocentese indica necessidade de
drenagem de tórax?
a) PH: 7,3.
b) Glicose: 50.
c) Leucócitos: 1000.
d) Bacterioscopia positiva.
e) Neutrófilos: 500.
46. G.V.A., 57 anos, comparece a consulta para controle de diabetes mellitus, em uso de metformina e
repaglinida, relata episódios de tremores e sudorese durante o dia que melhoram após ingestão de
açucares. Sobre o tratamento medicamentoso do diabetes mellitus, assinale a alternativa correta.
a) As glinidas apresentam a vantagem de não causar hipoglicemia, neste caso os sintomas ocorreram
provavelmente devido ao uso da metformina.
b) As sulfoniluréias reduzem a Hemoglobina glicada em média 1.5 a 2.
c) Acarbose tem como principal efeito colateral ganho de peso.
d) Metformina atua aumentando a sensibilidade periférica a insulina, principalmente no tecido muscular, fato que
não ocorre com as glitazonas.
e) As Glinidas reduzem a hemoglobina glicada em média 2 a 2.5.
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47. Mulher, 32 anos, relata apatia, lentificação para realizar as atividades diárias e infertilidade. Exames
laboratoriais demonstram TSH: 12 e T4 livre: 0,01. Assinale a alternativa que não apresenta uma causa
primária de hipotireoidismo.
a) Tireoidite de Hashimoto.
b) Deficiência de Iodo.
c) Tratamento com iodo radioativo.
d) Irradiação da tireoide.
e) Síndrome de Sheehan.
48. Mulher, 18 anos, com obesidade centrípeta, estrias violáceas, osteoporose e hipertensão arterial. Sobre
esses sintomas decorrentes do excesso de glicocorticoides no organismo, assinale a alternativa correta.
a) A causa mais comum é a secreção ectópica de ACTH.
b) Para confirmar o hipercortisolismo pode se utilizar o cortisol livre urinário de 24h.
c) O teste com estímulo de ACTH não auxilia na definição da etiologia.
d) A doença de Cushing é uma causa de hipercortisolismo ACTH-independente.
e) O adenoma adrenal é uma causa de hipercortisolismo ACTH-dependente.
49. Homem, 22 anos, apresentou trauma em membro inferior durante jogo de futebol, ingeriu oito
comprimidos de diclofenaco devido à dor intensa. No momento queixa de oligúria. Sobre a classificação
“RIFLE” para lesão renal aguda, assinale a alternativa incorreta.
a) “Risco” apresenta aumento de 1,5 vezes da creatinina ou queda de 25% da taxa de filtração glomerular.
b) “Perda” se refere à perda completa da função renal > 4 semanas.
c) Na “Lesão” ocorre redução do volume urinário < 0.3ml/kg/h por mais de 24h.
d) “Risco” ocorre redução do volume urinário < 0.5ml/kg/h por 6h.
e) “Lesão” apresenta aumento de duas vezes da creatinina ou queda de 50% da taxa de filtração glomerular.
50. A.J.L, 32 anos, relata hematúria, edema, hipertensão e oligúria há 2 dias. Exame de urina demonstrou
proteinúria na faixa sub-nefrótica. Sobre as doenças que cursam com o quadro clínico citado, assinale
aquela que não cursa com redução de uma ou todas as frações do complemento.
a) Glomerulonefrite pós-estreptocócica.
b) Glomerulonefritelúpica.
c) Endocardite.
d) Glomerulonefritemembrano-proliferativa.
e) Nefropatia por Ig A.
51. Paciente, 45 anos, masculino, em avaliação laboratorial notou-se sódio de 160meq/l no quarto dia de
pós-operatória de neurocirurgia, apresentando poliúria, polidipsia e osmolaridade urinária de 100
mOsm/kg. Assinale o diagnóstico mais provável causador desse distúrbio hidroeletrolítico.
a) Diabetes Insipidus.
b) SSIHAD.
c) Secundária a cirrose.
d) Secundária a diuréticos tiazídicos.
e) Diarreia.
52. Em uma determinada família observa-se elevada frequência de câncer colorretal em indivíduos
relativamente jovens com uma herança aparentemente autossômica dominante. Sobre o diagnóstico de
câncer colorretal hereditário sem polipose, de acordo com Amsterdã I, assinale o item que não
corresponde aos critérios propostos.
a) Pelo menos três familiares com câncer colorretal.
b) Um paciente acometido deve ser parente de primeiro grau dos outros dois.
c) Pelo menos duas gerações sucessivas afetadas.
d) Um dos familiares deve ter o diagnóstico antes dos 60 anos.
e) Polipose adenomatosa familiar deve ser excluída.
53. S.L., 26 anos, feminina, apresenta queixa de dor epigástrica em queimação intermitente há um ano,
nega uso de medicação ou comorbidades. Nega perda de peso, sangramento ou outros sinais de alarme.
Assinale o tratamento inicial para o caso proposto.
a) Sulcralfate e orientações alimentares.
b) Orientações alimentares apenas.
c) Antiácidos sob demanda.
d) Inibidor de bomba de prótons e orientações alimentares.
e) Programar vagotomia.
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54. Você está acompanhando um paciente com história de coledocolitíase aguardando
colangiopancreatografia retrógrada endoscópica e evolui no último dia com quadroséptico grave. Sobre a
pêntade de Reynolds classicamente associada a este quadro, qual das apresentadas nas alternativas não
está presente?
a) Icterícia.
b) Dor abdominal.
c) Febre com calafrios.
d) Confusão mental.
e) Colúria.
55. E.S.S., 22 anos, apresenta alucinações visuais, queixa de estar sendo observado constantemente e
refere que implantaram um chip em sua cabeça. Familiares relatam isolamento social e períodos de
agressividade. Sobre a esquizofrenia, assinale a alternativa incorreta.
a) A forma hebefrênica é a que cursa com maior organização do pensamento.
b) Acomete 1-1,5 % da população geral.
c) O início é mais precoce em homens e com maior prejuízo global na qualidade de vida.
d) O subtipo paranoide apresenta maior preservação cognitiva.
e) A forma catatônica apresenta sintomas motores como flexibilidade cerea.
56. A.N.K, 32 anos, feminino, relata humor deprimido, prejuízo na alimentação e no sono, alternado com
episódios de euforia, logorreia e ideias de grandiosidade. Sobre o transtorno apresentado, assinale a
alternativa correta.
a) O Tipo II caracteriza-se por apresentar episódios de mania.
b) O uso de antidepressivos na fase depressiva acarreta o risco de virada maníaca.
c) O tratamento essencial é o uso de antipsicótico.
d) A faixa terapêutica do lítio é de 1,5-3 mEq/l.
e) O lítio não acarreta risco de malformação na gravidez.
57. A esclerose sistêmica é uma doença crônica autoimune caracterizada por fibrose cutânea e visceral,
acompanhada de alterações vasculares estruturais e funcionais. Sobre a forma limitada ou síndrome
CREST, assinale a alternativa que não apresenta achado clássico.
a) Fenômeno de Reynaud.
b) Esofagopatia.
c) Tendinopatia.
d) Calcinose.
e) Esclerodactilia.
58. M.R.A., 38 anos, com diagnóstico de AIDS, relata aumento do volume articular de joelho esquerdo
associado à dor e calor local. Sobre a artrite séptica, assinale a alternativa correta.
a) Mais de 80% dos pacientes com artrite gonocócica tem queixas uroginecológicas.
b) O agente etiológico mais comum da artrite séptica não gonocócica é o estreptococo.
c) A tríade clássica da artrite gonocócica inclui: artrite, tenossinovite e dermatite.
d) A artrite séptica não gonocócica geralmente possui acometimento poliarticular.
e) As artrites sépticas não gonocócicas evoluem de forma favorável mesmo sem tratamento.
59. T.J.V., 25 anos, natural do Paraná, foi convocado para realizar serviço militar na região Amazônica.
Após um mês em sua nova residência apresentou febre cíclica com calafrios intensos, cefaleia e mialgia.
Ao exame físico observou-se icterícia leve e hepatoesplenomegalia. Sobre o diagnóstico mais provável,
assinale a alternativa que não indica gravidade ou complicação.
a) Edema pulmonar.
b) Alteração do nível de consciência.
c) Hiperparasitemia.
d) Leucocitose.
e) Oligúria.
60. A leptospirose é uma zoonose relacionada a condições precárias de infraestrutura e infestação por
roedores, comumente relacionada a períodos de enchente. Sobre a leptospirose, assinale a alternativa
correta.
a) Ocorre a transmissão através de vetores roedores e inter-humana.
b) O diagnóstico na 2ª e 3ª semana de infecção pode ser feito pela pesquisa direta do parasita na urina.
c) A susceptibilidade é universal e a imunidade soro variante inespecífica.
d) As formas ictéricas são mais comuns e autolimitadas.
e) O agente etiológico é o leishmania brasiliensis.
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