
Leia atentamente as INSTRUÇÕES: 
 
1. 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. Reclamações sobre o total de 
questões ou falha de impressão deverão ser feitas até 15 minutos do início da prova. 
2. Confira seus dados no cartão-resposta: inscrição, nome, documento e cargo. 
3. Não esqueça de assinar seu cartão-resposta. 
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 preta, sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou 
rasuradas ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta pode-
rão ser anuladas. 
6. Sua prova tem 60 questões, com 5 alternativas. 
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, os fiscais não poderão fazer 
nenhuma interferência ou prestar informações sobre as questões. 
8. A prova terá duração máxima de 4h (quatro horas), incluído o tempo para a realização 
da prova objetiva e o preenchimento do cartão-resposta, salvo exceções legais. 
9. O candidato poderá levar o caderno de provas somente 3h30min. (três horas e trinta 
minutos) após o início das provas.
10. Não será permitido nenhum tipo de anotação de respostas que não seja no cartão-
-resposta ou no caderno de provas. 
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta 
preenchido e assinado. Será ELIMINADO o candidato que não entregar o cartão-respos-
ta. 
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na 
sala, e só poderão sair juntos. 
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. Recomenda-se o uso de máscaras (cobrindo boca e nariz) durante todo o certame. 
 
BOA PROVA!

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

EDITAL PRODGEP 01/2022

CARGO (NÍVEL SUPERIOR):

MÉDICO



CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões 01 
a 05

Felicidade Clandestina 
                                                                             

Clarice Lispector
  
Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos ex-
cessivamente crespos, meio arruivados. Tinha 
um busto enorme, enquanto nós todas ainda 
éramos achatadas. Como se não bastasse, en-
chia os dois bolsos da blusa, por cima do busto, 
com balas. Mas possuía o que qualquer criança 
devoradora de histórias gostaria de ter: um pai 
dono de livraria. 
Pouco aproveitava. E nós menos ainda: até para 
aniversário, em vez de pelo menos um livrinho 
barato, ela nos entregava em mãos um cartão-
-postal da loja do pai. Ainda por cima era de 
paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, 
com suas pontes mais do que vistas. Atrás es-
crevia com letra bordadíssima palavras como 
“data natalícia” e “saudade”. 
Mas que talento tinha para a crueldade. Ela toda 
era pura vingança, chupando balas com baru-
lho. Como essa menina devia nos odiar, nós que 
éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, 
altinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu 
com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha 
ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a 
que ela me submetia: continuava a implorar-lhe 
emprestados os livros que ela não lia. 
Até que veio para ela o magno dia de começar a 
exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como 
casualmente, informou-me que possuía As rei-
nações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Era 
um livro grosso, meu Deus, era um livro para se 
ficar vivendo com ele, comendo-o, dormindo-
-o. E, completamente acima de minhas posses. 
Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia 
seguinte e que ela o emprestaria. 
Até o dia seguinte eu me transformei na própria 
esperança de alegria: eu não vivia, nadava de-
vagar num mar suave, as ondas me levavam e 
me traziam. 
No dia seguinte fui à sua casa, literalmente cor-
rendo. Ela não morava num sobrado como eu, e 
sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhan-

do bem para meus olhos, disse-me que havia 
emprestado o livro a outra menina, e que eu 
voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquia-
berta, saí devagar, mas em breve a esperança 
de novo me tomava toda e eu recomeçava na 
rua a andar pulando, que era o meu modo es-
tranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez 
nem caí: guiava-me a promessa do livro, o dia 
seguinte viria, os dias seguintes seriam mais 
tarde a minha vida inteira, o amor pelo mundo 
me esperava, andei pulando pelas ruas como 
sempre e não caí nenhuma vez. 
Mas não ficou simplesmente nisso. O plano se-
creto da filha do dono da livraria era tranquilo e 
diabólico. No dia seguinte lá estava eu à porta 
de sua casa, com um sorriso e o coração ba-
tendo. Para ouvir a resposta calma: o livro ain-
da não estava em seu poder, que eu voltasse 
no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, 
no decorrer da vida, o drama do “dia seguinte” 
com ela ia se repetir com meu coração batendo. 
[...]
Até que um dia, quando eu estava à porta de 
sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua 
recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estra-
nhando a aparição muda e diária daquela meni-
na à porta de sua casa. [...]
E o pior para essa mulher não era a descoberta 
do que acontecia. Devia ser a descoberta hor-
rorizada da filha que tinha. [...] Foi então que, fi-
nalmente se refazendo, disse firme e calma para 
a filha: você vai emprestar o livro agora mesmo. 
E para mim: “E você fica com o livro por quan-
to tempo quiser.” Entendem? Valia mais do que 
me dar o livro: “pelo tempo que eu quisesse” 
é tudo o que uma pessoa, grande ou pequena, 
pode ter a ousadia de querer. 
[...]
Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia 
que não o tinha, só para depois ter o susto de 
o ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas ma-
ravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela 
casa, adiei ainda mais indo comer pão com 
manteiga, fingi que não sabia onde guardara 
o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes. 
Criava as mais falsas dificuldades para aquela 
coisa clandestina que era a felicidade. A felici-
dade sempre ia ser clandestina para mim. Pare-
ce que eu já pressentia. Como demorei! Eu vivia 
no ar… Havia orgulho e pudor em mim. Eu era 
uma rainha delicada. 



Às vezes sentava-me na rede, balançando-me 
com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êx-
tase puríssimo. 
Não era mais uma menina com um livro: era 
uma mulher com o seu amante.

Questão 01
Sobre o texto acima, assinale a alternativa cor-
reta:
a) A menina gorda, baixa e sardenta possuía o que 
toda criança gostaria de ter: os bolsos cheios de 
bala.
b) Para a narradora, felicidade era poder ter uma 
casa e não um sobrado e um pai dono de livraria.
c) O título do texto faz referência ao fato de As rei-
nações de Narizinho ser um livro grosso, um livro 
para se ficar vivendo com ele, comendo-o, dormin-
do-o
d) Após ter o livro consigo, a narradora às vezes 
sentava-se na rede com o livro, mas não o tocava 
por medo de o livro cair de seu colo e danificar-se. 
e) A narradora, já estando com o livro, adiava a lei-
tura para sentir a felicidade que poder ler aquele 
livro lhe trazia.

Questão 02
Leia as frases abaixo e assinale a alternativa IN-
CORRETA quanto ao uso do acento indicativo 
da crase:
I - Na minha ânsia de ler, eu nem notava as hu-
milhações a que ela me submetia
II - No dia seguinte fui à sua casa, literalmente 
correndo
III - No dia seguinte lá estava eu à porta de sua 
casa, com um sorriso e o coração batendo
IV - Às vezes sentava-me na rede, balançando-
-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo
a) Em I, estaria gramaticalmente correta a reescrita 
seguinte: Na minha ânsia de ler, eu nem notava as 
humilhações às quais ela me submetia.
b) Em II, a presença do pronome possessivo sua 
torna o uso do acento indicativo da crase faculta-
tivo.
c) Em III, a substituição da palavra porta pela pala-
vra frente não alteraria o uso do acento indicativo 
da crase. 
d) Em IV, o uso do acento indicativo da crase em às 
vezes ocorre pelo mesmo motivo do uso do acento 
em às pressas como em: Ela saiu às pressas de 
casa e não levou o telefone.
e) Em II e IV o uso do acento indicativo da crase é 

facultativo, porque a presença do artigo também é 
facultativa nas duas situações.

Questão 03
Leia o trecho a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA: 
“Até que um dia, quando eu estava à porta de 
sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua 
recusa, apareceu sua mãe”
a) As duas primeiras vírgulas estão isolando uma 
oração subordinada adverbial intercalada.
b) O trecho acima é classificado como período é 
composto, pois é constituído de quatro orações. 
c) O termo sua mãe exerce a função de objeto dire-
to da forma verbal apareceu.
d) A vírgula que aparece depois da palavra recusa 
poderia ser retirada sem prejuízo das regras gra-
maticais, uma vez que, nesse trecho, seu uso é fa-
cultativo.
e) O termo a sua recusa exerce nesse trecho a fun-
ção de sujeito de uma das orações.

Questão 04
Assinale a alternativa cujas palavras tenham 
sido acentuadas obedecendo à mesma regra de 
acentuação:
a) possuía – caí - diária
b) atrás – você – tocá-lo
c) êxtase – éramos – buscá-lo
d) saí – nós - até
e) ânsia – própria – cartão-postal

Questão 05
Assim como no trecho: “Ela era gorda, baixa, 
sardenta e de cabelos excessivamente crespos, 
meio arruivados.”, a palavra excessivamente é 
grafada com XC, leia as frases abaixo e assinale 
a alternativa em que há uma palavra que NÃO 
deve ser grafada com XC:
a) Os alunos obtiveram e_____elentes resultados 
nas provas bimestrais.
b) Após a feira, todo o material e_____edente foi 
enviado aos produtores.
c) O fato e______epcional ocorrido durante a as-
sembleia surpreendeu a todos.
d) Decisões perigosas são tomadas na eferve_____
ência das emoções.
e) Aquele escritor sempre foi considerado e_____
êntrico pela crítica.



Leia a crônica abaixo e responda às questões 
de 06 a 08

O pavão
Rubem Braga

Eu considerei a glória de um pavão ostentando 
o esplendor de suas cores; é um luxo imperial. 
Mas andei lendo livros; e descobri que aquelas 
cores todas não existem na pena do pavão. Não 
há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas 
d’água em que a luz se fragmenta, como em um 
prisma. O pavão é um arco-íris de plumas. Eu 
considerei que este é o luxo do grande artista, 
atingir o máximo de matizes com o mínimo de 
elementos. De água e luz ele faz seu esplendor; 
seu grande mistério é a simplicidade.
Considerei, por fim, que assim é o amor, oh! mi-
nha amada; de tudo que ele suscita e esplende 
e estremece e delira em mim existem apenas 
meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele 
me cobre de glórias e me faz magnífico.

Questão 06
Um escritor pode valer-se de vários recursos 
para garantir a expressividade em seu texto. Um 
dos recursos utilizados frequentemente são as 
figuras de linguagem. No texto acima há o uso 
de várias figuras de linguagem. Leia as alterna-
tivas e assinale aquela em que há a figura cha-
mada antítese: 
a) Eu considerei a glória de um pavão ostentando o 
esplendor de suas cores; é um luxo imperial.
b) O que há são minúsculas bolhas d’água em que 
a luz se fragmenta, como em um prisma.
c)  Eu considerei que este é o luxo do grande artis-
ta, atingir o máximo de matizes com o mínimo de 
elementos.
d) O pavão é um arco-íris de plumas.
e) Ele me cobre de glórias e me faz magnífico.

Questão 07
Considerando que o texto acima é uma crônica 
e que cada gênero textual tem características e 
funções sociais próprias, é CORRETO afirmar 
que: 
a) umas das características do gênero crônica é 
a utilização da descrição minuciosa de pessoas e 
coisas.
b) quanto à composição, o gênero crônica é mais 
comumente encontrado na forma de versos e es-

trofes.
c) quanto ao tema, o gênero crônica fala sobre as-
suntos do cotidiano. 
d) por ser um gênero que nasceu para ser publica-
do em jornais, o texto deve ser escrito, por regra, de 
acordo com a modalidade escrita formal da língua 
portuguesa.
e) o gênero crônica, por ser da esfera jornalística, 
deve utilizar palavras no sentido denotativo e lin-
guagem objetiva.

Questão 08
Observe o trecho: “Mas andei lendo livros; e 
descobri que aquelas cores todas não existem 
na pena do pavão.”. Nesse trecho, a conjunção 
Mas poderia ser substituída, mantendo-se o 
mesmo sentido, pela conjunção:
a) No entanto
b) Porquanto
c) Como também
d) Por conseguinte
e) Por consequência

Leia o texto abaixo e responda às questões 09 
e 10
“PROJECTOS
[…]
Empedrarei, se puder, algumas ruas.
Tenho tambem a idéa de iniciar a construcção 
de açudes na zona sertaneja.
Mas para que semear promessas que não sei 
se darão fructos? Relatarei com pormenores os 
planos a que me referi quando elles estiverem 
executados, se isto acontecer.
Ficarei, porém, satisfeito se levar ao fim as 
obras que encetei. É uma pretenção modera-
da, realizavel. Se se não realizar, o prejuizo não 
será grande.
O Municipio, que esperou dois annos, espera 
mais um. Mette na Prefeitura um sujeito habil e 
vinga-se dizendo de mim cobras e lagartos.
Paz e prosperidades (ALAGOAS, 1930).”

Graciliano Ramos

Questão 09
Graciliano Ramos foi prefeito do município Pal-
meira dos Índios, em Alagoas. Os relatórios que 
ele enviava para o governador do Estado cha-
mavam a atenção da mídia pelo estilo de sua 
escrita. Observando o trecho de um de seus re-



latórios, que está exposto acima, vê-se que há a 
ausência de uma das características da redação 
oficial, que é a:   
a) concisão
b) impessoalidade
c) clareza
d) coerência
e) coesão

Questão 10
Objetivando a correção gramatical, própria da 
redação oficial, bem como a clareza, a coerência 
e a coesão, vê-se que no trecho: “Relatarei com 
pormenores os planos a que me referi quando 
elles estiverem executados, se isto acontecer.”, 
a oração: “se isto acontecer”:
a) é uma oração adverbial causal e indica que o 
prefeito está explicando o motivo pelo qual a obra 
deve ser executada.
b) é uma oração adverbial concessiva e indica que 
o prefeito executará a obra mesmo que não haja 
recursos.
c) é uma oração adverbial consecutiva e indica que, 
para o prefeito, a obra é uma consequência de seu 
bom trabalho na gestão municipal.
d) é uma oração adverbial condicional e indica que 
o prefeito não tem certeza de que a obra será real-
mente executada.
e) é uma oração adverbial conformativa e indica 
que o prefeito executará a obra conforme seus pla-
nos.

LEGISLAÇÃO

Questão 1
Sobre os prazos nos processos administrati-
vos:
a) Quando estipulados em dias, são computados 
de modo contínuo e começam a correr a partir da 
cientificação oficial, incluindo-se o dia do começo e 
excluindo-se o do vencimento.
b) Quando estipulados em dias, são computados 
de modo contínuo e começam a correr a partir da 
cientificação oficial, excluindo-se o dia do começo 
e incluindo-se o do vencimento.
c) Quando estipulados em dias, são computados 
apenas em dias úteis e começam a correr a partir 
da cientificação oficial, excluindo-se o dia do come-
ço e incluindo-se o do vencimento.
d) Quando estipulados em dias, são computados 
apenas em dias úteis e começam a correr a partir 

da cientificação oficial, incluindo-se o dia do come-
ço e excluindo-se o do vencimento.
e) Considera-se antecipado para o último dia útil 
anterior se o vencimento cair em dia em que não 
houver expediente.

Questão 2
Segundo a Lei nº 8.112/90, o prazo de validade 
do concurso público será:
a) De até 4 (quatro) anos, podendo ser prorrogado 
uma única vez, por igual período.
b) De até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado 
uma única vez, por igual período.
c) De até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado uma 
única vez, por igual período.
d) De até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado su-
cessivas vezes até o máximo de 4 (quatro) anos.
e) De até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado 
uma única vez, por mais 1 (um) ano.

Questão 3
Sobre a Lei de Acesso à Informação, assinale a 
alternativa INCORRETA:
a) As disposições do referido diploma legal não se 
aplicam às entidades privadas sem fins lucrativos, 
ainda que recebam, para realização de ações de 
interesse público, recursos públicos diretamente do 
orçamento ou mediante subvenções sociais, con-
trato de gestão, termo de parceria, convênios, acor-
do, ajustes ou outros instrumentos congêneres.
b) A informação em poder dos órgãos e entidades 
públicas, observado o seu teor e em razão de sua 
imprescindibilidade à segurança da sociedade ou 
do Estado, poderá ser classificada como ultrasse-
creta, secreta ou reservada.
c) É passível de responsabilização o servidor públi-
co que recusar-se a fornecer informação requerida 
nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o 
seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente 
de forma incorreta, incompleta ou imprecisa.
d) Qualquer interessado poderá apresentar pedido 
de acesso a informações aos órgãos e entidades 
públicas, por qualquer meio legítimo, devendo o pe-
dido conter a identificação do requerente e a espe-
cificação da informação requerida.
e) Os órgãos e entidades deverão autorizar ou con-
ceder o acesso imediato à informação disponível 
ou, no prazo de 20 (vinte) dias, prorrogáveis, jus-
tificadamente, por mais 10 (dez) dias comunicar 
a data, local e modo para se realizar a consulta, 
efetuar a reprodução ou obter a certidão; indicar 



as razões de fato ou de direito da recusa, total ou 
parcial, do acesso pretendido; ou, ainda, comunicar 
que não possui a informação, indicar, se for do seu 
conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, 
ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou 
entidade, cientificando o interessado da remessa 
de seu pedido de informação.

Questão 4
É dispensável a motivação dos atos administra-
tivos que:
a) neguem, limitem ou afetem direitos ou interes-
ses.
b) imponham ou agravem deveres, encargos ou 
sanções.
c) versem sobre nomeação ou exoneração de car-
gos em comissão.
d) decidam recursos administrativos.
e) importem anulação, revogação, suspensão ou 
convalidação de ato administrativo.

Questão 5
Sobre a investidura em cargos públicos, assina-
le a alternativa INCORRETA:
a) é vedada para estrangeiros, em qualquer hipó-
tese.
b) é necessário o gozo dos direitos políticos.
c) é necessária a quitação com as obrigações mili-
tares e eleitorais.
d) é necessária a aptidão física e mental.
e) além do nível de escolaridade adequado, outros 
requisitos podem ser exigidos por lei, de acordo 
com as atribuições do cargo.

Questão 6
Sobre a Lei de Improbidade Administrativa, 
marque a alternativa INCORRETA:
a) Constitui ato de improbidade administrativa que 
causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão 
dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, 
perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarata-
mento ou dilapidação dos bens ou haveres da Ad-
ministração Pública.
b) Constitui ato de improbidade administrativa im-
portando em enriquecimento ilícito auferir, median-
te a prática de ato doloso, qualquer tipo de vanta-
gem patrimonial indevida em razão do exercício de 
cargo, de mandato, de função, de emprego ou de 
atividade na Administração Pública.
c) Constitui ato de improbidade administrativa que 
atenta contra os princípios da administração públi-

ca a ação ou omissão dolosa que viole os deveres 
de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, 
nos termos das condutas descritas na legislação.
d) A condenação pela prática de atos de improbida-
de administrativa que atentam contra os princípios 
da Administração Pública pode ensejar a suspen-
são dos direitos políticos do responsável, nos ter-
mos do art. 12, III, da Lei nº 8.429/92.
e) A ação de improbidade administrativa será pro-
posta perante o foro do local onde ocorrer o dano 
ou da pessoa jurídica prejudicada e segue o pro-
cedimento comum previsto na Lei nº 13.105/2015 
(Código de Processo Civil).

Questão 7
No tocante à ação disciplinar, a prescrição ocor-
re:
a) em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis 
com demissão, cassação de aposentadoria ou dis-
ponibilidade e destituição de cargo em comissão.
b) em 5 (cinco) anos, quanto à suspensão.
c) em 4 (quatro) anos, quanto à suspensão.
d) em 90 (noventa) dias, quanto à advertência.
e) em 3 (três) anos, quanto à advertência.

Questão 8
Não pode ser beneficiário de pensão por morte 
instituída por servidor público federal:
a) o cônjuge.
b) o cônjuge divorciado ou separado judicialmente 
ou de fato, com percepção de pensão alimentícia 
estabelecida judicialmente.
c) o companheiro ou companheira que comprove 
união estável como entidade familiar.
d) o pai e a mãe que comprovem dependência eco-
nômica do falecido.
e) o filho saudável maior de 21 (vinte e um) anos, 
ainda que em formação acadêmica.

Questão 9
É benefício do Plano de Seguridade Social ins-
tituído em favor dos dependentes do servidor:
a) Licença-paternidade
b) Auxílio-natalidade
c) Salário-família
d) Aposentadoria
e) Auxílio-Reclusão

Questão 10
A reinvestidura do servidor estável no cargo an-
teriormente ocupado, ou no cargo resultante de 



sua transformação, quando invalidada a sua de-
missão por decisão administrativa ou judicial, 
com ressarcimento de todas as vantagens, é 
chamada:
a) Reintegração
b) Redistribuição
c) Readaptação
d) Recondução
e) Reversão

INFORMÁTICA

Questão 1
O Windows 8 é uma versão do Microsoft Win-
dows lançada em 2012, com novos recursos e 
aplicativos que chamaram a atenção do público. 
Nesta versão do sistema operacional o acesso 
aos programas se dava:
a) Por meio de atalhos na forma de blocos ou mo-
saico na tela iniciar
b) Por meio do botão iniciar, localizado na barra de 
tarefas: 
c) Por meio da área de trabalho, acessada pelo bo-
tão localizado no canto inferior direito, específico 
para este fim. 
d) Através da utilização das teclas de atalho Ctrl+X, 
no teclado.
e) Da mesma forma que nas versões anteriores.

Questão 2
Para navegar na Internet em um computador 
onde o Windows esteja em execução, é neces-
sária a utilização de um navegador (ou brow-
ser), além da conexão com a internet. Embora 
no Windows 8 seja possível instalar diversos 
navegadores, na sua instalação padrão, o nave-
gador que vem nativamente instalado é:
a) Microsoft Edge
b) Internet Explorer 10
c) Mozilla Firefox
d) Safari
e) Google Chrome

Questão 3
O Microsoft Office Word 2013 trouxe recursos 
novos e aprimorados em todos os aspectos, 
desde a criação de documentos até a leitu-
ra, edição e colaboração. Uma das facilidades 
apresentadas é:
a) A adição da Guia Design, que consolidou as fer-
ramentas responsáveis por estilizar um documento.

b) A tradução de palavras, frases ou sentenças com 
o Microsoft Tradutor, existente na faixa de opções.
c) Um conjunto de canetas (e lápis) personalizável 
e portátil permite que você escreva em seu docu-
mento de maneira natural, realce algo importante, 
desenhe, converta tinta em uma forma ou faça con-
tas.
d) A possibilidade de acompanhar apenas suas 
alterações em seus documentos sem forçar essa 
configuração a outras pessoas, podendo ser aces-
sado na guia Revisar, em Rastrear alterações.
e) A exibição de sugestões de escrita que o ajudam 
a escrever com mais eficiência, prevendo texto de 
forma rápida, oportuna e precisa. Palavras são su-
geridas e para aceitar a sugestão, basta usar a te-
cla Tab.

Questão 4
A arquitetura básica de qualquer microcompu-
tador completo, seja um PC, um Macintosh ou 
um computador de grande porte, é formada por 
apenas cinco componentes básicos: processa-
dor, memória RAM, disco rígido, dispositivos de 
entrada e saída e softwares. 
A respeito do funcionamento de um computa-
dor, quando um programa entra em execução, 
é correto afirmar que os dados deste programa 
são carregados:
a) Na placa de rede
b) No disco rígido
c) Na memória RAM
d) Num dispositivo USB
e) Numa conexão bluetooth

Questão 5
A arquitetura básica de qualquer microcompu-
tador completo, seja um PC, um Macintosh ou 
um computador de grande porte, é formada por 
apenas cinco componentes básicos: processa-
dor, memória RAM, disco rígido, dispositivos de 
entrada e saída e softwares. 
Quando um computador é desligado abrupta-
mente, os dados que se encontram na memória 
RAM são:
a) Armazenados no disco
b) Perdidos
c) Alocados no processador
d) Enviados para a impressora
e) Salvos na nuvem



Questão 6
Quando é necessário copiar textos entre do-
cumentos no Office 2013, é possível utilizar o 
recurso de copiar e colar, utilizando atalhos Ctr-
l+C (no documento de origem) e Ctrl+V (no do-
cumento destino), que faz a seguinte operação:
a) Copia o texto do primeiro documento, mas cola 
no novo documento sem formatação.
b) Duplica o texto no primeiro documento e no se-
gundo documento.
c) Recorta o texto do primeiro documento e cola no 
segundo, formatado.
d) Recorta o texto do primeiro, sem formatação e 
cola no segundo.
e) Copia o texto do primeiro documento e cola no 
segundo, inclusive a formatação.

Questão 7
No Microsoft Office Power Point 2013, instala-
ção padrão em português, no Windows 8, exis-
te, na aba visualizar, botões para acesso a edi-
ção de slide mestre. A utilização do recurso de 
slide mestre permite:
a) Inserir modelos 3D, que irão compor uma biblio-
teca, permitindo adicionar futuramente os modelos 
nos slides.
b) Inserir animações para serem aplicadas automa-
ticamente a todos os elementos do mesmo tipo.
c) Inserir uma imagem para que apareça em todos 
os slides.
d) Definir um tamanho padrão das imagens que se-
rão inseridas nos slides, para evitar ficar redimen-
sionando.
e) Criar uma apresentação customizada com um 
subgrupo de slides da sua apresentação.

Questão 8
Na Internet, a sigla URL significa “Uniform Re-
source Locator”. Cada URL aponta para algum 
conteúdo único na Web como uma página web, 
um documento, uma imagem ou outro recurso, 
desde que a URL seja válida. Observe a compo-
sição da URL abaixo.

http://www2.ufac.br/editais/editais-de-concur-
sos

Agora assinale a alternativa que apresenta in-
formações corretas:
a) O texto editais-de-concursos contido na URL 
é o nome do arquivo requisitado e será exibido no 

navegador.
b) A utilização do protocolo http, por não ser crip-
tografado, exige a existência de um certificado SSL 
válido para que o site seja exibido.
c) A utilização das letras www2 indica que o recur-
so acessado encontra-se armazenado na versão 
2.0 da Web, também conhecida como Deep Web.
d) O texto editais, apresentado na URL, represen-
ta um diretório, dentro da estrutura de arquivos do 
servidor web.
e) Ao tentar acessar a URL em um navegador, o 
servidor web, na sua configuração padrão, deverá 
listar todos os arquivos presentes no diretório edi-
tais-de-concursos.

Questão 9
Nos webmails mais comuns (Gmail e Hotmail, 
por exemplo) é possível definir uma assinatura 
padrão para os e-mails. Essa assinatura pode 
conter seus dados de contato ou uma citação 
favorita e será adicionada automaticamente ao 
final das mensagens, como um rodapé. 
No Gmail, em Configurações         Ver todas as 
configurações, em Assinaturas, é possível: 
a) Criar assinaturas apenas com texto simples, sem 
formatação (itálico, por exemplo) ou tabelas.
b) Optar por utilizar uma imagem como assinatura, 
neste caso, textos não são aceitos.
c) Editar uma assinatura existente e esta irá refletir 
nos e-mails que já foram enviados utilizando esta 
assinatura.
d) Definir para quais contatos, especificamente, irá 
ser utilizado cada assinatura cadastrada.
e) Definir assinaturas diferentes, por exemplo, uma 
assinatura padrão para usar ao criar novos e-mails 
e outra para os e-mails de resposta.



Questão 10
Considere a pasta de trabalho do Microsoft Office Excel 2013, instalação padrão, em português do 
Brasil, em que há uma planilha editada com as informações abaixo: 

Deseja-se incluir na coluna C, Classe Econômica, a letra referente à classe econômica dada pela 
classificação a seguir, fornecidas pelo IBGE. 
• Classe A (acima de 20 salários mínimos),
• Classe B (acima de 10 a 20 salários mínimos),
• Classe C (acima de 4 a 10 salários mínimos),
• Classe D (acima de 2 a 4 salários mínimos),
• Classe E (recebe até 2 salários mínimos).

Para isto, o Técnico Administrativo em Educação da UFAC adicionou a fórmula a seguir na célula C2 
teclando ENTER após a digitação da célula.

O resultado apresentado na célula C2 foi:

a) A
b) B
c) #VALOR!
d) #NOME?
e) #N/A

Questão 1
Marque a alternativa INCORRETA: 
a) Na leptospirose, a sufusão conjuntival é um 
achado característico, permitindo diferenciá-la de 
outros quadros febris agudos.
b) A Síndrome de Weil constitui-se na presença de 
icterícia, insuficiência renal e hemorragias, e é típi-
ca da leptospirose grave.
c) A icterícia na leptospirose costuma ser do tipo 
rubínica.
d) Na fase precoce da leptospirose, o tratamento de 
escolha é a amoxacilina ou a doxiciclina.
e) A ocorrência da reação de Jarisch-Herxheiemer 
é frequente durante o tratamento da leptospirose, 

motivo pelo qual o mesmo sempre deve ser feito 
com o paciente internado. 

Questão 2
Sobre o exame semiológico cardiovascular, as-
sinale a INCORRETA: 
a) O estalido de abertura da valva mitral tende a 
diminuir quando há calcificação dos folhetos ante-
riores da valva mitral.
b) A terceira bulha em idosos pode indicar insufici-
ência cardíaca.
c) A quarta bulha pode ocorrer em pacientes com 
hipertrofia do ventrículo esquerdo.  
d) Sopro sistólico na projeção da valva mitral pode 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS



indicar insuficiência de valva mitral.
e) Sopro sistólico na projeção da valva aórtica pode 
indicar insuficiência de valva aórtica 

Questão 3
São padrões que podem ser encontrados no 
exame físico da hanseníase lepromatosa ou vir-
choviana, EXCETO:
a) Lesões heterogêneas, de limites imprecisos.
b) Lesões hipocrômicas múltiplas no início do qua-
dro.
c) Lesões sólidas, agrupadas ou confluentes, que 
quando infiltram regiões pilosas levam a alopecia 
ou madarose.
d) Lesões sempre simétricas, frequentemente en-
contradas em axilas e região inguinal.
e) Fácies leonina.

Questão 4
Marque a alternativa INCORRETA:  
a) A dosagem de ALT é mais especifica para lesão 
hepática do que a AST.
b) É frequente encontrar albumina sérica diminuída 
na cirrose hepática, embora não seja produzida ex-
clusivamente pelo hepatócito. 
c) Nas colestases ocorre aumento de bilirrubina sé-
rica.
d) Embora a biopsia hepática seja o padrão ouro na 
avaliação da cirrose hepática, o estadiamento da 
cirrose atualmente pode ser feito através do exame 
de elastografia hepática. 
e) A lesão frequente da hepatite alcoólica são os 
corpos de Mallory, que são grumos formados pela  
condensação da citoqueratina do hepatócito.

Questão 5
São contraindicações para uso de hidrocloro-
tiazida em pacientes com hipertensão arterial 
sistêmica, EXCETO: 
a) Diabetes
b) Asma 
c) Hiperuricemia
d) Hipopotassemia
e) Dislipidemia

Questão 6
Sobre a dengue, é verdadeiro afirmar, EXCETO:
a) Dentre os vários sintomas que o paciente com 
dengue pode ter, o único sintoma obrigatório para 
se efetuar suspeita de dengue é a febre.
b) A presença de hemorragias espontâneas ou in-

duzidas é um sinal de alarme na dengue e o pa-
ciente deve nesse caso ficar em observação até o 
resultado de exames ou ser internado.
c) O hemograma completo é obrigatório em todo 
paciente com suspeita de dengue.  
d) O teste rápido para dengue pode ser efetuado a 
partir do 6º dia de sintomas.
e) Todo teste rápido positivo ou reagente deve ser 
confirmado com ensaio imunoenzimático (ELISA).

Questão 7
Sobre o impetigo, é INCORRETO afirmar:
a) Existe a forma bolhosa e a vesicocrostosa
b) Um dos diagnósticos diferenciais possíveis é o 
herpes simples
c) A antibioticoterapia sistêmica pode ser usada, 
embora em alguns casos o tratamento tópico ex-
clusivo possa ser suficiente 
d) Um dos possíveis agentes etiológicos é o estrep-
tococo hemolítico. 
e) A glomerulonefrite causada pelo impetigo estafi-
locócico pode ser uma complicação grave.

Questão 8
Leia as sentenças abaixo:
I) Um dos problemas do Índice de Massa Corpo-
ral é a possibilidade de superestimar o excesso 
de peso em pessoas de baixa estatura.
II) O tratamento cirúrgico da obesidade pode ter 
como consequência o alcoolismo. 
III) O exame de hemoglobina A1c está indicado 
para avaliação do tratamento do diabetes melli-
tus
IV) A metformina tem como vantagem não cau-
sar hipoglicemia e ser de baixo custo, ao con-
trário das insulinas.
V) Na cetoacidose diabética, a hidratação veno-
sa é fundamental para o tratamento do paciente, 
mas só deve ser iniciada após a coleta de exa-
mes. 
A alternativa que inclui todas as sentenças cor-
retas é:
a) III
b) IV
c) III, IV, V 
d) I, III, IV, V
e) I, II, III, IV, V

Questão 9
Assinale a INCORRETA: 
a) O tratamento da anemia ferropriva no paciente 



assintomático deve ser feito preferencialmente com 
reposição oral de ferro, após dose de ataque com 
ferro parenteral. 
b) A anemia que ocorre na doença renal é normo-
cítica, enquanto a anemia ferropriva tem ferritina 
sérica baixa
c) A desidratação é uma das causas de falcização 
no traço falciforme.
d) Na beta talassemia podemos ter microcitose e 
hipocromia. 
e) O distúrbio de coagulação hereditário mais pre-
valente na população geral é a deficiência do fator 
VIII. 

Questão 10
Assinale a INCORRETA: 
a) Febre de origem obscura é um sintoma que su-
gere o diagnóstico de linfoma, em especial o linfo-
ma de Hodgkin. 
b) A biopsia do linfonodo é essencial para o diag-
nóstico de linfoma, sendo que os diagnósticos dife-
renciais possíveis do Linfoma de Hodgkin incluem 
processos inflamatórios, mononucleose, adenopa-
tia induzida por fenitoína e processos metastáticos
c) A Leucemia linfoblástica aguda é a neoplasia 
mais frequente em crianças, e para seu diagnósti-
co  é necessário examinar tanto o sangue periférico 
como a medula óssea. 
d) É importante o rastreamento de leucemia agu-
da em pacientes com Síndrome de Down, uma vez 
que a incidência nesses pacientes é muito maior. 
e) Dentre os agentes químicos causadores de ane-
mia aplasia, podemos citar inseticidas, cloroquina e 
mercúrio, o que eleva a probabilidade desse tipo de 
anemia ocorrer na Amazônia. 

Questão 11
Devido a associação entre determinados viru-
ses e neoplasias hematológicas, o rastreio de 
linfomas faz parte do acompanhamento dos 
pacientes infectados por esses agentes etioló-
gicos. São válidas as seguintes associações, 
EXCETO:
a) HTLV-1 e Linfoma de células T do adulto
b) Vírus Epstein-Barr e Linfoma de Burkitt
c) Vírus da hepatite C e leucemia mielóide crônica
d) HIV e Linfoma de Burkitt
e) Helicobacter pylori e Linfoma MALT gástrico

Questão 12
O esquema básico para tratamento de casos no-

vos de tuberculose pulmonar e extrapulmonar 
(exceto formas osteoarticular e meningoencefá-
lica) em adultos e adolescentes recomendado 
pelo Ministério da Saúde no Brasil é:
a) Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamina + Etam-
butol por 2 meses, seguido de Rifampicina e Isonia-
zida por 4 meses
b) Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamina por 2 
meses, seguido de Rifampicina e Isoniazida por 4 
meses
c) Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamina por 3 
meses, seguido de Rifampicina e Isoniazida por 3 
meses
d) Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamina + Etam-
butol por 2 meses, seguido de Rifampicina e Isonia-
zida por 3 meses
e) Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamina + Etam-
butol por 3 meses, seguido de Rifampicina e Isonia-
zida por 10 meses

Questão 13
Marque a alternativa INCORRETA:
a) a definição de caso suspeito de doença aguda 
pelo virus Zika envolve exantema maculopapular 
pruriginoso, acompanhado de pelo menos 2 dos 
seguintes sinais e sintomas: febre, hiperemia con-
juntival sem secreção e prurido, poliartralgia e ede-
ma periarticular.
b) O teste rápido para Zika deve ser efetuado prefe-
rencialmente a partir do 6º dia de sintoma, enquan-
to que na dengue deve ser efetuado preferencial-
mente a partir do 10º dia de sintoma, e na febre de 
Chikungunya preferencialmente a partir do 7º dia 
de sintoma.
c) O envolvimento de articulações pode ocorrer tan-
to na dengue, febre de Chikungunya e na doença 
aguda pelo vírus Zika, não sendo portanto sinal pa-
tognomônico de nenhuma delas.  
d) O uso de Ringer Lactato na hidratação dos casos 
de dengue não é recomendado, pelo risco de ocor-
rer acidose lática. 
e) Os sinais de alarme e agravamento do quadro 
de dengue costumam ocorrer na fase de remissão 
da febre. 

Questão 14
Leia as sentenças abaixo:
I) Para o diagnóstico de calculose biliar, o raio-
-x de abdome tem baixo custo, entretanto não 
consegue identificar cálculos não-calcificados.
II) A ultrassonografia é o método de escolha 



para diagnostico de cálculos biliares, com pre-
cisão igual ou maior do que 95%.
III) O excesso de iodo pode causar hipotireoi-
dismo
IV) Na colecistite aguda, o diagnostico pode ser 
efetuado na presença de febre, dor a palpação 
do quadrante esquerdo e leucocitose.
V) Nódulos de tireoide podem ser funcionantes 
ou não-funcionantes. 
A alternativa que inclui todas as sentenças 
CORRETAS é:
a) I, II
b) I, II, V
c) I, II, III, V
d) II, IV, V 
e) I, II, IV, V

Questão 15
Sobre os antibióticos, leia as seguintes senten-
ças abaixo:
I) Tetraciclinas podem ser usadas no segundo e 
terceiro trimestre de gestação, mas não no pri-
meiro trimestre.
II) Aminoglicosideos e vancomicina são nefro-
tóxicos.
III) O uso de antibióticos em idosos deve ser 
feito com cautela, uma vez que a colite pseu-
domembranosa é um das consequências pos-
síveis. 
IV) o Uso de macrolideos em pacientes que fa-
zem uso de Sotalol pode levar a cardiotoxicida-
de e arritmias. 
V) A nitrofurantoína pode ser usada como profi-
laxia de cistites recorrentes em mulheres.
A alternativa que mostra a sentença que está 
INCORRETA é a: 
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

Questão 16
Sobre a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
(DPOC), podemos considerar corretas as se-
guintes afirmações, EXCETO:
a) Considerada uma das principais causas de mor-
talidade no mundo, estando intimamente relaciona-
da ao tabagismo.
b) Decorre exclusivamente pela inflamação crônica 
das vias aéreas por irritantes ambientais, sendo a 

fumaça do tabaco o mais importante na maioria dos 
casos.
c) A dispneia geralmente é progressiva iniciando-se 
aos grandes esforços inicialmente.
d) A diminuição da elasticidade pulmonar pode ser 
considerada responsável pelo aumento do aprisio-
namento aéreo, tão característico dessa patologia.
e) Pode ocorrer hipertensão pulmonar nas fases 
avançadas da doença, decorrente da destruição do 
leito vascular e vasoconstrição hipóxica.

Questão 17
São agentes bacterianos frequentemente iden-
tificados nas infecções de vias aéreas superio-
res, EXCETO: 
a) Streptococcus pneumoniae.
b) Staphylococcus aureus.
c) Haemophilus influenzae.
d) Chlamydia pneumoniae.
e) Mycoplasma pneumoniae.

Questão 18
A classificação de Killip é muito utilizada para 
avaliar o paciente com Síndrome coronariana 
aguda na emergência. Dizemos que o paciente 
apresenta Killip II quando:
a) Estável, sem queixas.
b) Choque cardiogênico.
c) Sinais de congestão discreta, estertores na base.
d) Edema Agudo de pulmão.
e) Dor no peito leve a moderada.

Questão 19
Em relação à nefrolitíase, é correto afirmar:
a) Obesidade se relaciona com menor incidência 
de cálculos.
b) Na acidose tubular renal há aumento da forma-
ção de cálculos e nefrocalcinose.
c) Dieta com restrição de cálcio deve ser orientada 
para redução da formação de cálculos.
d) Cálculos de ácido úrico são formados em urina 
com ph alcalino.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Questão 20
Sobre a doença renal crônica, assinale a alter-
nativa correta:
a) Os pacientes com doença renal crônica e altos 
níveis de proteinúria apresentam maior risco de 
progredir para doença renal terminal.
b) Os fatores de risco relacionados à doença re-



nal crônica que aumentam o risco cardiovascular 
incluem hiperparatireoidismo secundário, estresse 
oxidativo aumentado e hipervolemia.
c) A hiperfosfatemia e hipercalcemia podem levar a 
calcifilaxia.
d) Medidas para controle da hipercalemia incluem 
dieta e medicamentos diuréticos.
e) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 21
Sobre o eczema, diagnostico extremamente fre-
quente na clínica, considera-se corretas as afir-
mativas abaixo, EXCETO:
a) O eczema causa um prurido que pode ser muito 
intenso, devendo-se evitar coçar-se, ou, pelo me-
nos, deve-se manter as unhas curtas.
b) Recomenda-se rotineiramente o uso de hidratan-
tes para evitar a irritação da pele.
c) Deve-se evitar ao máximo o uso de sabonetes 
ou perfumes. O xampu e sabonete devem ser pre-
ferencialmente alcalinos.
d) O estresse é um fator desencadeante e mante-
dor do eczema.
e) Alimentação saudável e ingesta adequada de 
água colaboram para a melhora do quadro.

Questão 22
Sobre os corrimentos vaginais e DST podemos 
afirmar:
a) A vaginose bacteriana geralmente é causada 
pela Garnerella vaginalis e deve ser considerada 
uma DST.
b) A tricomoníase é uma DST causada por um pro-
tozoário chamado Trichomonas vaginalis.
c) A Chlamydia trachomatis é uma DST causada 
por um coco gram positivo.
d) A candidíase é uma infecção fúngica que pode 
ser considerada uma DST.
e) A gonorreia é uma DST caracterizada por secre-
ção esverdeada, bolhosa, fétida e em grande quan-
tidade.

Questão 23
Sobre o Diabetes Melitus (DM) podemos consi-
derar verdadeiro, EXCETO:
a) Existe uma associação positiva entre o Indice de 
massa corpórea (IMC e a prevalência de DM tipo 2.
b) O diagnostico deve se orientar pelos fatores de 
risco, já que muitos casos são assintomáticos.
c) A base do tratamento é a reeducação alimentar e 
mudança no estilo de vida.

d) A doença é progressiva, os acometidos necessi-
tarão utilizar insulina em algum momento da vida.
e) As metas do tratamento da diabetes são o con-
trole glicêmico, da lipidemia, do peso e da hiperten-
são arterial.

Questão 24
São princípios bioéticos influentes na relação 
médico-paciente, EXCETO:
a) Beneficência – O médico almeja o bem para seu 
paciente.
b) Não-maleficência – O médico não toma por 
ações algo que deliberadamente causará dano ao 
paciente.
c) Justiça – Distribuição justa e equitativa de bens 
e recursos.
d) Autonomia – o médico tem completa autonomia 
para decidir o melhor para o paciente.
e) Nenhuma das respostas anteriores.

Questão 25
Doenças especificadas em Lei são aquelas ci-
tadas nominalmente em legislações específicas 
e que garantem direitos diferenciados aos seus 
portadores. São consideradas como tal, EXCE-
TO:
a) Alienação Mental; HIV.
b) Paralisia irreversível e incapacitante; Cardiopatia 
grave.
c) Neoplasia maligna; Doença de Parkinson.
d) Cegueira posterior ao ingresso no serviço públi-
co; tuberculose ativa.
e) Esclerose múltipla; Espondiloartrose anquilosan-
te.

Questão 26
Quais os sintomas de asma ocupacional:
a) falta de ar
b) respiração ruidosa e tosse
c) olhos lacrimejantes
d) espirros
e) todas as alternativas estão corretas

Questão 27
Ainda sobre a asma ocupacional, o melhor mé-
todo de diagnóstico de asma ocupacional é a 
realização de:
a) medidas seriadas de pico de fluxo expiratório
b) radiografias de tórax durante e fora da exposi-
ção, alternativamente.
c) espirometria com uso de histamina, metacolina 



ou carbacol e teste do exercício em bicicleta.
d) dosagem de IgE sérica.
e) espirometria, Prova de Função Pulmonar, Prova 
Ventilatória ou Exame do sopro.

Questão 28
Quais são os principais sintomas de quem tem 
diabetes:
a) emagrecimento
b) pele seca
c) cansaço
d) apatia
e) todas as alternativas estão corretas

Questão 29
Quais são as principais causas de derrame 
pleural:
a) pneumonia
b) lupus
c) tuberculose
d) alternativa a e c estão corretas
e) alternativa a, b e c corretas

Questão 30
Assinale a alternativa correta. São sintomas de 
pneumonias:
a) dor no tórax
b) tosse
c) falta de ar
d) prostração
e) todas as alternativas estão corretas




