COLÉGIO PEDRO II
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
REF. EDITAL Nº006/2010- CONCURSO PÚBLICO

INSTRUÇÕES


Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões numeradas sequencialmente que
compõem a prova objetiva.





Composição da Prova:

QUANTIDADE DE QUESTÕES

MATÉRIA

01 a 30

Conhecimentos Específicos

31 a 40

Língua Portuguesa

41 a 45

Legislação

46 a 50

Informática

Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO
1-

É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.

2-

Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta.
Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique
o fato ao fiscal imediatamente.

3-

Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre

4-

Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas definitiva, que será o único documento

alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.

válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
5-

Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.

6-

Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo
correto da marcação da Folha de Respostas:

7-

A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados
às respostas.

8-

O candidato deverá marcar na Folha de Respostas a cor que corresponde a sua prova.

9-

Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma

10-

Você dispõe de 4h (quatro) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas

11-

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o

alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

controle seu tempo.

caderno de questões, só poderá levá-lo após 04 (quatro) horas decorridas do início da prova, devendo, obrigatoriamente,
devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da AOCP (www.aocp.com.br), a
partir da divulgação do Gabarito Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
12-

Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos da sala e

13-

Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de

assinatura da ata.

livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, pagers, telefones celulares, BIP,
Walkman, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do
candidato.
14-

Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova

15-

Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas

e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.

cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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RESP.

QUESTÃO
RESP.

QUESTÃO 07
Qual dos fatores abaixo NÃO é considerado de
risco para o desenvolvimento de câncer de
próstata?
(A)
Idade avançada.
(B)
Infecção urinária de repetição.
(C)
Fatores hormonais.
(D)
Dietas gordurosas.
(E)
Fatores hereditários e genéticos.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
QUESTÃO 01
Qual das medidas abaixo NÃO é efetiva no
tratamento não-medicamentoso da hipertensão
arterial?
(A)
Perda de peso.
(B)
Abandono do tabagismo.
(C)
Suplementação de potássio.
(D)
Exercícios físicos.
(E)
Redução no consumo de bebida alcoólica.

QUESTÃO 08
Em relação à Prova Tuberculínica, assinale a
alternativa em que a situação ou a doença não
altera sua reatividade.
(A)
Gravidez.
(B)
Viroses.
(C)
Desnutrição.
(D)
Febre reumática.
(E)
Uso de corticóides.

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa correta em relação à
cardiopatia isquêmica.
(A)
A oferta de oxigênio ao miocárdio não depende
essencialmente do fluxo coronário.
(B)
O teste ergométrico está indicado para todos os
pacientes com angina instável.
(C)
O ecocardiograma pode ser útil para o diagnóstico de
doença arterial coronariana, sendo essencial em todos
os casos.
(D)
O exame físico normal afasta a possibilidade de
coronariopatia e pode manifestar-se durante e entre as
crises de angina.
(E)
Aproximadamente 80% dos pacientes com angina
estável têm eletrocardiograma normal.

QUESTÃO 09
Em relação às pneumonias adquiridas na
comunidade, qual das medidas abaixo pode ser
realizada para sua profilaxia?
(A)
Vacinação contra Influenza e Pneumococo.
(B)
Uso de macrolídeos durante uma semana, uma vez ao
mês.
(C)
Vacinação contra tuberculose.
(D)
Uso de Penicilina Benzatina a cada 21 dias por seis
meses.
(E)
Abandono do tabagismo.

QUESTÃO 03
Assinale a alternativa que apresenta o principal
agente da úlcera péptica.
(A)
Vibrio cholerae
(B)
Haemophilus aegypti
(C)
Campylobacter sp
(D)
Helicobacter pylori
(E)
Salmonella enteriditis

QUESTÃO 10
Qual das alternativas abaixo NÃO contém fatores
desencadeantes da asma brônquica?
(A)
Gastrite e dermatite atópica.
(B)
Infecções e exercícios.
(C)
Poeira e fungos.
(D)
Estresse emocional e uso de aspirina.
(E)
Gravidez e menstruação.

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa que apresenta o fator que
pode ser considerado de baixo risco na evolução de
um paciente com quadro de hemorragia digestiva
alta.
(A)
Diabetes.
(B)
Idade acima de 60 anos.
(C)
Uso de anticoagulante oral.
(D)
Melena persistente.
(E)
Necessidade de transfusão sanguínea.

QUESTÃO 11
As causas mais frequentes de anemia encontradas
no homem são aquelas resultantes das carências
de ferro e folato. Assinale entre as alternativas
abaixo, a que NÃO faz parte das causas gerais de
anemia carencial.
(A)
Menor ingestão de nutrientes.
(B)
Menor absorção intestinal.
(C)
Aumento da excreção ou perdas.
(D)
Aumento das necessidades.
(E)
Aumento na oferta efetiva do nutriente para a medula
óssea.

QUESTÃO 05
Assinale abaixo a alternativa em que todas as
doenças relacionadas devam ser consideradas na
etiologia de dor abdominal aguda.
(A)
Colecistite, porfiria, esteatose hepática.
(B)
Diverticulite, obstrução intestinal, porfiria.
(C)
Prenhes ectópica rota, obstrução intestinal, diverticulite.
(D)
Esteatose hepática, colecistite, obstrução intestinal.
(E)
Obstrução intestinal, porfiria, prenhez ectópica.

QUESTÃO 12
Assinale abaixo a alternativa que contempla o
tratamento do hipotireoidismo primário.
(A)
Radioterapia com iodo radioativo.
(B)
Tireoidectomia.
(C)
Reposição de T4.
(D)
Uso de corticóides.
(E)
Medicações antitireiodianas.

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa que apresenta apenas causas
benignas de proteinúria.
(A)
Exposição excessiva ao frio, choque e sedentarismo.
(B)
Doença reumática, queimaduras e febre.
(C)
Síndrome nefrótica, choque, hepatite viral.
(D)
Pielonefrite, alcoolismo, uso de drogas.
(E)
Desidratação, febre e atividade física.

CARGO: MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA

QUESTÃO 13
Paciente do sexo feminino, 26 anos, com achado de
nódulos múltiplos em tireóide ao exame físico. Qual
deve ser a próxima medida na sequência da
investigação?
(A)
Cintilografia com iodo radioativo.
(B)
Punção biópsia aspirativa.
(C)
Ultrassom de tireóide.
(D)
Tireoidectomia.
(E)
Dosagem de anticorpos anti-tireoperoxidade.
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QUESTÃO 14
Assinale a alternativa que NÃO é considerada causa
de mau controle do diabetes.
(A)
Dieta incorreta.
(B)
Discrepância entre a dosagem prescrita de insulina e a
efetivamente tomada.
(C)
Variação dos horários de tomada de insulina.
(D)
Na vigência de doença infecciosa.
(E)
Concomitância com hiperlipidemia.

QUESTÃO 19
Assinale a alternativa em que todas as doenças
relacionadas devam fazer parte do diagnóstico
diferencial de colecistite.
(A)
Úlcera péptica perfurante, infarto agudo do miocárdio e
pericardite.
(B)
Infarto agudo do miocárdio, pancreatite e pneumonia
lobar esquerda.
(C)
Pancreatite, úlcera péptica perfurante e cirrose.
(D)
Esofagite, hérnia hiatal e apendicite.
(E)
Hérnia hiatal, pancreatite e herpes simples.

QUESTÃO 15
Qual das doenças abaixo relacionadas pode ter
como consequência um quadro de insuficiência
cardíaca?
(A)
Arritmia cardíaca.
(B)
Angina pectoris
(C)
Endocardite bacteriana.
(D)
Pericardite constritiva.
(E)
Hipertensão arterial severa.

QUESTÃO 20
Assinale a alternativa correta em relação
síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS).
(A)
É uma infecção retroviral aguda.
(B)
É uma infecção retroviral aguda ou crônica.
(C)
É uma infecção bacteriana crônica.
(D)
É uma infecção retroviral crônica.
(E)
É uma infecção bacteriana aguda.

QUESTÃO 16
Assinale a alternativa correta. Sobre as infecções
do trato urinário podemos afirmar que
(A)
podem se classificar em três tipos, cistite, pielonefrite e
bacteriúria assintomática.
(B)
os sintomas são muito variados e o diagnóstico só pode
ser feito com base nos exames laboratoriais.
(C)
tem etiologia muita variada, por isto não há nenhuma
espécie bacteriana mais frequente.
(D)
por ser uma infecção leve, nunca evolui para septicemia
ou choque séptico.
(E)
os sintomas da cistite, assim como da pielonefrite são
de instalação insidiosa, podendo levar vários dias para
seu início.

QUESTÃO 21
O débito cardíaco vai estar elevado ou normal nos
casos de choque
(A)
hipovolêmico e séptico.
(B)
cardiogênico e neurogênico.
(C)
séptico e cardiogênico.
(D)
neurogênico e hipovolêmico.
(E)
séptico e neurogênico.
QUESTÃO 22
Assinale a alternativa correta em relação à artrite
reumatóide.
(A)
A articulação do tornozelo é a mais comumente afetada.
(B)
Afeta apenas as articulações sinoviais dos membros
inferiores.
(C)
Entre os critérios diagnósticos estão a rigidez matinal e
o edema de três ou mais articulações.
(D)
Raramente tem alguma manifestação clínica extraarticular.
(E)
Não causa alterações hematológicas significantes.

QUESTÃO 17
Assinale a alternativa em que todos os fatores
relacionados são considerados de risco para
embolia pulmonar.
(A)
Gravidez, idade avançada, infecção por HIV e pósparto.
(B)
Uso de estrogênios, traumas de grande porte,
carcinomas e gravidez.
(C)
Obesidade, pós-parto, colagenoses e doença cardíaca.
(D)
Carcinomas, doença cardíaca, infecção por HIV e
traumas de grande porte.
(E)
Idade avançada, obesidade, colagenoses e uso de
estrogênios.

QUESTÃO 23
O equilíbrio ácido-básico requer a integração de
três sistemas orgânicos. Assinale a alternativa que
apresenta estes três sistemas orgânicos.
(A)
Os rins, as supra-renais e os pulmões.
(B)
Os pulmões, os rins e o baço.
(C)
O fígado, os pulmões e os rins.
(D)
Os rins, os intestinos e os pulmões.
(E)
Os pulmões, o cérebro e os rins.

QUESTÃO 18
Relacione as colunas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta. As
letras poderão ser utilizadas mais de uma vez.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A.
B.

Colite Ulcerativa.
Colite de Crohn.

1.
2.
3.
4.
5.

Sangramento retal é comum e contínuo.
Não acomete intestino delgado.
Etiologia desconhecida.
É comum ocorrer a estenose do intestino.
É comum a ocorrência de fístulas com
tecidos ou órgãos subjacentes.

QUESTÃO 24
Assinale a alternativa em que todos os itens
relacionados
fazem
parte
das
medidas
farmacológicas para o tratamento do acidente
vascular cerebral isquêmico agudo.
(A)
Neuroprotetores, trombolíticos e bloqueadores de
radicais livres.
(B)
Trombolíticos, antiagregantes plaquetários e manitol.
(C)
Antiagregantes
plaquetários,
trombolíticos
e
bloqueadores de canais de cálcio.
(D)
Bloqueadores
de
radicais
livres,
manitol
e
neuroprotetores.
(E)
Neuroprotetores, bloqueadores de canais de cálcio e
bloqueadores de radicais livres.

1B – 2A – 3A – 4B – 5AB.
1A – 2B – 3A – 4AB – 5B.
1A – 2A – 3AB – 4B – 5B.
1B – 2AB – 3A – 4B – 5A.
1AB – 2B – 3B – 4A – 5A.

CARGO: MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA

à
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QUESTÃO 25
Antes de administrar analgésicos potentes,
sobretudo opiáceos, nos pacientes que chegam ao
pronto-socorro com quadro clássico de cólica
renal, porém sendo o primeiro episódio, devemos
afastar as seguintes patologias, EXCETO
(A)
herpes zoster.
(B)
aneurisma dissecante de aorta.
(C)
hérnia de disco ou outras doenças da coluna.
(D)
rotura ou torção de cisto de ovário.
(E)
apendicite retrocecal.

LÍNGUA PORTUGUESA
USP desenvolve método simples e rápido para diagnosticar
dengue
Equipamento importado analisa saliva e dá resultado
em cerca de 3 horas. Técnica convencional precisa
de amostra de sangue e demora até 10 dias.
Um novo método para diagnosticar a dengue evita a
retirada de sangue para exame laboratorial e
acelera o diagnóstico, detectando o vírus na saliva.
A técnica é testada na rede pública de saúde de
Ribeirão Preto, interior de São Paulo.
O avanço resulta do trabalho de pesquisadores da
USP, que descobriram novo uso para um
equipamento importado que faz diagnóstico da
nova gripe. Ele identifica o vírus influenza A (H1N1)
na saliva, sangue ou urina e mostra na tela do
computador a carga da infecção. Mas também
funciona perfeitamente no diagnóstico da dengue,
só com saliva. “Acreditamos que, em breve, já
poderá ser implementado caso o sistema de saúde
requeira nossos serviços”, estima Hugo de Aquino,
professor da USP.
Quando um mosquito pica uma pessoa, o vírus
entra na corrente sanguínea, busca uma célula, se
multiplica e rapidamente se espalha pelo corpo.
Mas a ação dos anticorpos só vai ocorrer entre o
sete e dez dias depois de a pessoa ficar doente.
O exame mais comum para o diagnóstico da
dengue precisa de uma amostra de sangue para ser
analisada em laboratório. O resultado pode demorar
até dez dias. “Antes disso, a produção vai ser muito
baixa, o teste não vai detectar e pode dar um
resultado falso negativo”, explica a bioquímica
Regina Camossato.
No método novo, o vírus é identificado na saliva e
não é preciso esperar pela reação dos anticorpos
no sangue do paciente.
O novo método de diagnóstico pode ser um reforço
na luta que muitas cidades brasileiras travam
contra a epidemia de dengue. Como o vírus é
detectado logo depois de a pessoa ser
contaminada, é possível começar o tratamento mais
cedo.
O resultado do exame pode sair em menos de três
horas. “Tendo certeza daquele caso, você pode
intervir mais precocemente e ficar mais atento às
situações de risco a que a dengue expõe o
paciente”, diz o pediatra Paulo Muccilo.

QUESTÃO 26
Assinale a alternativa que apresenta apenas
medicamentos ou classe de medicamentos
utilizados no tratamento farmacológico da crise
aguda de asma brônquica.
(A)
Adrenalina e anti-histamínicos.
(B)
Metilxantinas e corticóides.
(C)
Anticolinérgicos e sedativos.
(D)
Sulfato de magnésio e heparina.
(E)
Atropina e teofilina.
QUESTÃO 27
Em relação à hepatite viral aguda, assinale a
alternativa correta.
(A)
A icterícia não é de ocorrência comum.
(B)
Apesar de ser uma doença auto-limitada, alguns casos
podem evoluir para forma crônica.
(C)
A vacinação é efetiva para todos os tipos de vírus
causadores da hepatite.
(D)
Embora possa ter manifestações clínicas diversas é
causada por apenas um tipo de vírus.
(E)
A falência hepática ocorre mais comumente na hepatite
C do que na hepatite A e B.
QUESTÃO 28
A respeito das doenças sexualmente transmissíveis
(DST), assinale a alternativa correta em relação à
infecção por Neisseria gonorrhoeae.
(A)
Atualmente é uma das DST mais raras no mundo.
(B)
Acomete principalmente a população adulta, acima dos
40 anos de idade.
(C)
Tem incidência igual entre homens e mulheres.
(D)
Na mulher, raramente apresenta-se com sintomas no
trato urinário.
(E)
É uma das doenças sexualmente transmissíveis, mas
pode ocorrer uma transmissão perinatal.
QUESTÃO 29
Paciente com quadro de febre, adenomegalia
inguinal dolorosa, edema, calor e hiperemia em
todo membro inferior esquerdo. Qual o diagnóstico
mais provável?
(A)
Flebite superficial.
(B)
Trombose venosa profunda.
(C)
Erisipela.
(D)
Oclusão arterial aguda.
(E)
Osteomielite.

Disponível em http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2010/05/metodorapido-para-diagnosticar-dengue-e-testado-em-ribeirao-preto.html.
Acesso em 03 mai 2010.

QUESTÃO 31
Segundo o conteúdo explícito no texto, NÃO é uma
possível vantagem prevista com o novo método
(A)
evitar a retirada de sangue para exame laboratorial.
(B)
acelerar o diagnóstico, detectando o vírus na saliva.
(C)
esperar a reação dos anticorpos no sangue.
(D)
iniciar o tratamento do paciente mais cedo.
(E)
reforçar a luta contra a epidemia de dengue.

QUESTÃO 30
Assinale a alternativa que NÃO apresenta relação
direta ou indireta com as complicações que podem
ocorrer na síndrome nefrótica.
(A)
Ascite e derrame pleural.
(B)
Anemia e hiperlipidemia.
(C)
Hipercoagulabilidade e tromboembolismo.
(D)
Polineuropatia e trombocitopenia.
(E)
Infecções e alterações funcionais da tireóide.

CARGO: MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA
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QUESTÃO 32
“Como o vírus é detectado logo depois de a pessoa
ser contaminada, é possível começar o tratamento
mais cedo.”

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A relação lógico-semântica
conjunção destacada é a de
comparação.
conformidade.
causa.
consecução.
proporção.

apresentada

QUESTÃO 37
“’Tendo certeza daquele caso, você pode intervir
mais precocemente e ficar mais atento às situações
de risco a que a dengue expõe o paciente.’”

pela

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 38
“Mas a ação dos anticorpos só vai ocorrer entre o
sete e dez dias depois de a pessoa ficar doente.”

QUESTÃO 33
“‘Acreditamos que, em breve, já poderá ser
implementado caso o sistema de saúde requeira
nossos serviços...’”

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A forma verbal destacada, se conjugada na mesma
pessoa acima, mas no tempo futuro do modo
subjuntivo, deverá ser
requerer.
requereres.
requiseres.
requiser.
requiserdes

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A oração destacada acima completa a oração
principal, introduzindo um
predicativo.
complemento nominal.
objeto indireto.
sujeito.
objeto direto.

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 36
“‘Acreditamos que, em breve, já poderá ser
implementado caso o sistema de saúde requeira
nossos serviços...”

QUESTÃO 41
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta as corretas. De acordo
com a Lei Federal n. 8112/90, são requisitos básicos
para investidura em cargo público:

A oração destacada do fragmento é
subordinada substantiva objetiva direta.
coordenada sindética explicativa.
subordinada adverbial concessiva.
subordinada substantiva subjetiva.
subordinada adverbial condicional.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

CARGO: MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA

Os
dois
elementos
destacados,
são,
respectivamente,
pronome relativo e pronome relativo.
pronome relativo e conjunção integrante.
pronome relativo e conjunção coordenativa explicativa.
conjunção integrante e pronome relativo.
pronome relativo e conjunção integrante.

QUESTÃO 40
Assinale a alternativa que NÃO apresenta um
dígrafo.
(A)
Tendo
(B)
Pesquisa
(C)
Pessoa
(D)
Risco
(E)
Trabalho

QUESTÃO 35
Todas as alternativas abaixo apresentam palavras
que possuem 5 letras e 5 fonemas, EXCETO
(A)
febre.
(B)
horas.
(C)
vírus.
(D)
exame.
(E)
gripe.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A oração destacada é subordinada adverbial
final.
conformativa.
consecutiva.
causal.
temporal.

QUESTÃO 39
“O avanço resulta do trabalho de pesquisadores da
USP, que descobriram novo uso para um
equipamento importado que faz diagnóstico da
nova gripe.”

QUESTÃO 34
“Como o vírus é detectado logo depois de a pessoa
ser contaminada, é possível começar o tratamento
mais cedo.”

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A função sintática do pronome que é a de
complemento nominal.
objeto indireto.
adjunto adnominal.
objeto direto.
agente da passiva.
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I.

a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos
políticos.

II.

a quitação com as obrigações militares e
eleitorais.

III.

o nível de escolaridade exigido para o
exercício do cargo.

IV.

a idade mínima de vinte e um anos e aptidão
física e mental.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 42
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo,
no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as
responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo
ocupado,
que
não
poderão
ser
alterados
unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados
os atos de ofício previstos em lei.
(B)
A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da
publicação do ato de provimento.
(C)
Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do
cargo público ou da função de confiança.
(D)
É de trinta dias o prazo para o servidor empossado em
cargo público entrar em exercício, contados da data da
posse.
(E)
O início do exercício de função de confiança coincidirá
com a data de publicação do ato de designação, salvo
quando o servidor estiver em licença ou afastado por
qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no
primeiro dia útil, após o término do impedimento, que
não poderá exceder a trinta dias da publicação.

INFORMÁTICA
QUESTÃO 46
Sobre a utilização de atalhos no navegador Internet
Explorer, na versão 8.x, no sistema operacional
Windows XP, assinale a alternativa INCORRETA.
Obs: Utilizando instalação e configuração padrão
(Português Brasil). A utilização do caractere + é
usada apenas para interpretação.
(A)
Acionando o atalho ctrl+n, uma nova janela do
navegador será aberta.
(B)
Acionando o atalho ctrl+f5, irá atualizar a página da
Web atual, mesmo que os carimbos de data/hora da
versão da Web e da versão armazenada localmente
sejam iguais.
(C)
Acionando o atalho ctrl+b, será aberta a caixa de
diálogo “organizar favoritos”.
(D)
Acionando o atalho ctrl+t, será aberta uma nova guia no
primeiro plano.
(E)
Acionando o atalho ctrl+e, a aba atual será fechada e
caso seja a última aba aberta, a janela atual do
navegador também será fechada.

QUESTÃO 43
O servidor habilitado em concurso público e
empossado em cargo de provimento efetivo
adquirirá estabilidade no serviço público ao
completar
(A)
1 (um) ano de efetivo exercício.
(B)
2 (dois) anos de efetivo exercício.
(C)
3 (três) anos de efetivo exercício.
(D)
4 (quatro) anos de efetivo exercício.
(E)
5 (cinco) anos de efetivo exercício.

QUESTÃO 47
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a(s) correta(s) sobre
conceitos de hardware.

QUESTÃO 44
Exigir, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida,
constitui o crime de
(A)
peculato.
(B)
concussão.
(C)
peculato culposo.
(D)
corrupção ativa.
(E)
corrupção passiva.
QUESTÃO 45
De acordo com a Lei Federal 11.091/2005,
conceitua-se como Plano de Carreira
(A)
o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas
na estrutura organizacional que são cometidas a um
servidor.
(B)
a posição do servidor na Matriz Hierárquica dos
Padrões de Vencimento em decorrência da capacitação
profissional para o exercício das atividades do cargo
ocupado, realizada após o ingresso.
(C)
a posição do servidor na escala de vencimento da
carreira em função do nível de capacitação, cargo e
nível de classificação.
(D)
a área específica de atuação do servidor, integrada por
atividades afins ou complementares, organizada a partir
das necessidades institucionais e que orienta a política
de desenvolvimento de pessoal.
(E)
as pessoas ou coletividades internas ou externas à
Instituição Federal de Ensino que usufruem direta ou
indiretamente dos serviços por ela prestados.

CARGO: MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I.

A memória RAM (Random Access Memory) é
utilizada para armazenamento de arquivos
utilizados pelo usuário e é classificada como
memória
secundária,
pois
após
o
desligamento do computador mantém os
dados armazenados sem utilização de
energia.

II.

Memória principal, ou memória primária, é a
parte do computador onde são armazenados
dados e instruções, utilizados pela UCP.

III.

Hard Disk é classificado como dispositivo de
memória principal, pois é um meio não
permanente de armazenamento, ou seja, é um
meio volátil de armazenamento de programas
e dados.

IV.

O processador, ou unidade central de
processamento (UCP), tem como função
principal unificar todo o sistema, controlando
funções realizadas por cada unidade
funcional.

Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas II e IV.
Apenas IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 48
Sobre a utilização do Microsoft Office Word 2007,
no sistema operacional Windows XP, analise as
assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que
apresenta a(s) correta(s).
Obs: Utilizando instalação e configuração padrão
(Português Brasil).

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Na guia “Inserir”, no grupo “Cabeçalho e
Rodapé”, ao clicar em Cabeçalho ou Rodapé,
é possível clicar em um design de cabeçalho
ou rodapé na galeria.

II.

Para remover o cabeçalho ou rodapé da
primeira página, existe a opção na guia
Layout da Página, ao clicar no inicializador de
Caixa de Diálogo de Configurar Página, na
guia layout, deve-se marcar a caixa de
seleção “Diferente na primeira página” em
Cabeçalhos e rodapés.

III.

Para remover os cabeçalhos ou rodapés,
após clicar em qualquer lugar no documento,
deve-se clicar na guia “Remover”, no grupo
“Cabeçalho e Rodapé” e, ao clicar em
Cabeçalho ou Rodapé, será removido
respectivamente.

IV.

Em um documento Word, não é possível criar
um cabeçalho ou rodapé diferente para parte
de um documento, é possível somente
remover o cabeçalho da primeira página.

QUESTÃO 50
A respeito dos conceitos de internet identifique a
alternativa INCORRETA.
(A)
Em endereço de e-mail o caractere @ não é opcional.
(B)
Link é a vinculação de informações em uma página na
internet.
(C)
Upload determina o processo contrário do download,
com arquivos sendo transferidos do computador do
usuário para a internet.
(D)
Website é um conjunto de endereços de correio
eletrônico e é mais conhecido pelo nome site.
(E)
Ao enviar um e-mail, os e-mails informados no campo
Cco, não serão visualizados.

Apenas I.
Apenas I e II.
Apenas III e IV.
Apenas II.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 49
Sobre a utilização do Microsoft Office Excel 2007,
no sistema operacional Windows XP, analise as
assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que
apresenta a(s) correta(s).
Obs: Utilizando instalação e configuração padrão
(Português Brasil). Utilizar as fórmulas sem as
aspas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Ao preencher a célula A11 com a seguinte
fórmula “=MED(A1:A10)” irá exibir o
resultado soma total dos números da célula
A1 até a célula A10 divido por 10.

II.

Ao preencher a célula B11 com a seguinte
fórmula “=SOMA(B1:B10)” irá exibir a soma
total dos números informados da célula B1
até a célula B10.

III.

Ao preencher a célula C11 MÁXIMO(C1:C10),
retorna o maior número entre as células C1
até a célula C11.

IV.

Ao preencher as células D1, D2, D3, D4 com
os respectivos valores 10,5, FALSO,6, e
utilizar a fórmula “=MÍNIMOA(D1:D4)” na
célula D5, o resultado da célula D5 será 5.

Apenas II e III.
Apenas III e IV.
Apenas II, III e IV.
Apenas II.
I, II, III e IV.

CARGO: MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA
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