INSTRUÇÕES
Para a realização destas provas, você recebeu este Caderno de Questões e uma Folha de Respostas.
1. Caderno de Questões
• Verifique se este Caderno de Questões contém as seguintes provas:
PORTUGUÊS –– Questões de 01 a 15
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –– Questões de 16 a 30
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS –– Questões de 31 a 60
• Qualquer irregularidade constatada neste Caderno de Questões deve ser imediatamente
comunicada ao Fiscal de sala.
• Neste Caderno, você encontra apenas um tipo de questão: objetiva de proposição simples.
Identifique a resposta correta, marcando na coluna correspondente da Folha de Respostas:
V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.
ATENÇÃO: Antes de fazer a marcação, avalie cuidadosamente sua resposta.
LEMBRE-SE:
 A resposta correta vale 1 (um), isto é, você ganha 1 (um) ponto.


A resposta errada vale – 0,50 (menos cinquenta centésimos), isto é, você não ganha
o ponto da questão que errou e ainda perde, em cada resposta errada, 0,50 (cinquenta
centésimos) dos pontos ganhos em outras questões que você acertou.



A ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero). Você
não ganha nem perde nada.

2. Folha de Respostas
• A Folha de Respostas é pré-identificada; confira os dados registrados no cabeçalho e assine-o
com caneta esferográfica de tinta PRETA. Não ultrapasse o espaço reservado para esse fim.
• NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO SUJE, NÃO RASURE ESSA FOLHA DE RESPOSTAS.
• A marcação da resposta deve ser feita preenchendo-se o espaço correspondente com
caneta esferográfica de tinta PRETA. Não ultrapasse o espaço reservado para esse fim.

• O tempo disponível para a realização das provas e o preenchimento da Folha de Respostas é de
4 (quatro) horas.

PROVA DE PORTUGUÊS

QUESTÕES
INSTRUÇÃO:

de 01 a 15

Para cada questão, de 01 a 15, marque na coluna correspondente da Folha de
Respostas:
V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.
A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale −0,50 (menos cinquenta
centésimos); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem
0 (zero).

QUESTÕES de 01 a 08
TEXTO:
O mundo viveu, nos últimos 200 anos, um crescimento econômico incomparável.
Segundo estudo feito por Hans Rosling, médico sueco, em 1810 a expectativa de vida
numa ampla amostra de países era baixa (ao redor de 40 anos), mas com pouca
dispersão em torno dessa média. Ao longo de dois séculos, todos melhoraram.
5–
Entretanto, a diferença entre os países aumentou brutalmente, variando de 50
a mais de 80 anos, e só recentemente passou a convergir timidamente. Apesar de
não uniforme, é de se valorizar esse desenvolvimento. O que chama a atenção aqui
é a similaridade entre o fenômeno relativamente recente da inclusão de consumidores
no cenário brasileiro e a inclusão de novos países no desenvolvimento mundial. China,
10 – Índia, Indonésia, Vietnã e o próprio Brasil são como a nova classe emergente entrando
no jogo global.
A ampliação do consumo de massa certamente é o denominador comum da
transformação que estamos vivendo. Com isso está vindo uma demanda por mais
informação, por melhores condições de vida e por maior participação nas grandes
15 – discussões.
[...]
Em breve, ainda teremos que lidar com os alertas dos estudos que indicam
que, se todos os habitantes do planeta tivessem um padrão de consumo semelhante
ao de um cidadão norte-americano, os recursos naturais seriam insuficientes.
Seja em termos locais, seja em termos globais, vivemos uma nova era. Essa é
20 – a era da inclusão, da participação, da disseminação da informação, da busca da
igualdade de oportunidades.
A complexidade de lidar com esse mundo da inclusão é muito maior e, ao mesmo
tempo, fascinante, pois reflete o fato de estarmos construindo um mundo melhor e
mais digno.
BARBOSA, Fábio Colleti. Tempos de inclusão. A Tarde, Salvador, 2 jan. 2011. Economia, p. B4. Adaptado.
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Questão 01
O texto, fundamentalmente, objetiva relatar o que um outro estudioso já produziu sobre a
expectativa de vida, no mundo atual.

Questão 02
O tema da expectativa de vida do homem é focalizado no texto, com a finalidade de alertar
a humanidade para novas demandas na sociedade planetária.

Questão 03
No fragmento “Segundo estudo feito por Hans Rosling, médico sueco, em 1810 a expectativa
de vida numa ampla amostra de países era baixa” (l. 2-3), o deslocamento da última vírgula
para após o termo “1810” produz um novo sentido na frase.

Questão 04
O termo “Entretanto” (l. 5) introduz um pensamento conclusivo que relativiza o que se
expressa na frase anterior.

Questão 05
O termo “aqui” (l. 7) refere-se especificamente ao Brasil.

Questão 06
Na sequência “China, Índia, Indonésia, Vietnã e o próprio Brasil são como a nova classe
emergente entrando no jogo global.” (l. 9-11), sob o ponto de vista da importância política,
há, segundo o autor, uma hierarquia na enumeração.

Questão 07
O termo oracional “que estamos vivendo” (l. 13) constitui um elemento restritivo no contexto
da oração.

Questão 08
No penúltimo parágrafo, há elementos linguísticos que localizam e qualificam nomes comuns.
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QUESTÕES de 09 a 15

Doe seu jornal.
Não custa nada, mas vale muito.
O seu jornal vai pro lixo? Então
chegou a hora de virar essa página. A grande
notícia é que agora você pode apoiar a
coleta seletiva realizada pelo Projeto
5 – Ação Reciclar, da ONG Paciência Viva. É
fácil. Você lê o seu jornal hoje e amanhã doa
em qualquer dos postos de coleta
espalhados por Salvador. Atenção para os
locais de entrega: Igrejas da Arquidiocese:
10 – N. Sa da Assunção, no Caminho das Árvores;
N. Sa da Esperança, no Stiep; N. Sa da
Vitória, no Largo da Vitória; Deus Menino,
no Engenho Velho de Brotas; Santana, no Rio
Vermelho e Conceição da Lapa, na Av. Joana
15 – Angélica. Além desses, os prédios
comerciais: Salvador Trade Center, Thomé
de Souza e Suarez Trade. Doe ainda nos
shoppings Salvador e Piedade, no Teatro
Vila Velha, além do Estádio Barradão, em
20 – dias de jogos.
DOE seu jornal. Não custa nada, mas vale muito. A Tarde, Salvador, 28 dez. 2010. Caderno Últimas,
p. B10. Projeto Ação Reciclar; ONG Paciência Viva. (Site <www.pacienciaviva.org.br>.)

Questão 09
No texto, a relação entre a palavra — linguagem verbal — e a imagem — linguagem não
verbal — é de interdependência.

Questão 10
A imagem exposta na peça publicitária evidencia o sujeito emissor da mensagem verbal que
impele o sujeito recebedor a agir em benefício do jornal.

Questão 11
No enunciado “Doe seu jornal.”, há uma marca linguística que, no contexto em foco, baliza
um entendimento de obrigatoriedade na ação.
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Questão 12
A frase “Então, chegou a hora de virar essa página” (l. 1-2), contextualizada, expressa um
pressuposto e um convite para mudança de hábito do interlocutor.

Questão 13
Os termos “lê” e “doa”, em “Você lê o seu jornal hoje e amanhã doa em qualquer dos postos
de coleta espalhados por Salvador” (l. 6-8), apresentam ações verbais que se esgotam no
presente.

Questão 14
O texto apresenta marcas linguísticas próprias de linguagem regional.

Questão 15
A expressão “Além desses” (l. 15) constitui um articulador textual que retoma os referentes
“postos de coleta” (l. 7) / “locais de entrega” (l. 9).
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PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

QUESTÕES
INSTRUÇÃO:

de 16 a 30

Para cada questão, de 16 a 30, marque na coluna correspondente da Folha de
Respostas:
V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.
A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale −0,50 (menos cinquenta
centésimos); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem
0 (zero).

Questão 16
As entidades da Administração Indireta podem ser de Direito Público e de Direito
Privado.
Nesse sentido, quando empresas públicas desenvolvem atividades de natureza pública, em
substituição ao Estado — como a Eletrobrás e a Embratur —, o regime jurídico é
preponderantemente de direito público.

Questão 17
O governador de um estado resolveu propor à Assembléia Legislativa um incremento
do ICMS para a partir de 2011. Como não houve tempo hábil para sua aprovação no exercício
de 2010, ele conseguiu, dos deputados, o compromisso de ser aprovada a proposta durante
o ano de 2011, vigorando, ainda, esse ano, para os contribuintes.
Dessa forma, é correto afirmar que, com base no princípio da irretroatividade das leis,
o fato de vigorar o incremento do ICMS em 2011 é inconstitucional.

Questão 18
A taxa de inspeção sanitária é um exemplo de taxa cobrada pelo exercício regular do poder
de polícia da administração pública.

QUESTÕES 19 e 20
Uma prefeitura, no início de 2011, distribui os carnês de pagamento do IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano), estabelecendo aos proprietários dos imóveis o valor devido
por esse imposto.
Considerando-se o que foi informado aos referidos proprietários, pode-se afirmar:

Questão 19
O procedimento de identificação do devedor, na emissão dos carnês, é oriundo do estágio
da receita denominado de previsão.
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Questão 20
O estágio da receita em que o contribuinte faz o pagamento de seu IPTU na rede bancária
autorizada é denominado de recolhimento.

QUESTÕES 21 e 22
As ações do Programa de Aceleração do Crescimento — PAC, constantes do Plano
Plurianual 2008-2011, integram as prioridades da Administração Pública Federal e terão
tratamento diferenciado durante o período de execução do Plano, na forma do constante
no Plano Plurianual do Governo Federal, 2008-2011.
Com base no disposto no art. 11 dessa Lei, pode-se afirmar:

Questão 21
O Poder Executivo propôs, na Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO — de 2010, metas e
prioridades da Administração Pública, incluindo as especificações dos investimentos
necessários para atender ao PAC, para o exercício subsequente.

Questão 22
Apesar de a vigência da Lei de Diretrizes Orçamentárias ser anual, a LDO a ser proposta
em 2011 deverá vigorar por seis meses apenas, uma vez que se baseia no PPA do Governo
Federal 2008-2011.

Questão 23
O proprietário de uma indústria resolveu produzir energia elétrica para o consumo de
sua empresa.
Essa atividade de produção e de oferta de energia elétrica constitui-se como um serviço
público, uma vez que traz a satisfação imediata de um direito fundamental dos seus
colaboradores, o que consiste em ter a disponibilidade da luz elétrica no desenvolvimento
de seu trabalho.

Questão 24
O princípio da mutabilidade que norteia o serviço público estabelece, como dever da
Administração Pública, a necessidade de fazer evoluir os serviços públicos em sua
organização e funcionamento, de modo a atender a satisfação do interesse geral.

Questão 25
O vocábulo “controle” comporta dois sentidos diversos. Pode-se falar em
controle-fiscalização, [...] mas, também, pode haver controle-orientação. (JUSTEN

FILHO, M. Curso de direito administrativo. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva,
2006).

O controle-orientação ocorre quando a atividade administrativa acompanha e fiscaliza a
conduta alheia, verificando o cumprimento dos requisitos necessários e a realização dos
fins adequados.
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Questão 26
O controle interno consiste no exercício da atividade de controle por um Poder dentro do
seu próprio âmbito.

QUESTÕES 27 e 28
Uma instituição pública de Ensino Superior (IES) ministra um grande número de cursos
na área de saúde. Como a rede pública estadual dispõe de alguns hospitais equipados
para atender os pacientes em suas especificidades, foi feita uma parceria entre essas IES
e o Governo do Estado, a fim de que estudantes e professores dispusessem de um local
para o desenvolvimento de pesquisas e do exercício profissional.
Considerando-se que o Governo Estadual — uma vez que dispõe de estrutura física
e tecnológica para efetuar o atendimento aos pacientes — garantiria, em contrapartida,
uma rede assistencial, com a supervisão de profissionais experientes, para a prática inicial
de estudantes, pode-se afirmar:

Questão 27
O instrumento adequado para firmar essa parceria seria a elaboração de um convênio
entre a IES pública e o Governo do Estado.

Questão 28
Os procedimentos desse instrumento de parceria envolvem as seguintes etapas: proposição,
formalização, execução, prestação de contas.

QUESTÕES 29 e 30
Duas servidoras do quadro permanente da UFRB participaram do último processo
eleitoral e foram eleitas para ocupar cargos no Congresso Nacional.
Assim sendo, é correto afirmar:

Questão 29
As servidoras precisarão pedir suspensão de contrato com a UFRB para poder assumir
suas funções legislativas.

Questão 30
Pela representatividade da função, as servidoras farão jus ao pagamento de ajuda de
custo pela Universidade, a fim de se instalarem na Capital Federal.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
MÉDICO CLÍNICO

QUESTÕES
INSTRUÇÃO:

de 31 a 60

Para cada questão, de 31 a 60, marque na coluna correspondente da Folha de
Respostas:
V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.
A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale −0,50 (menos cinquenta
centésimos); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem
0 (zero).

Questão 31
Aumento da dispneia, tosse produtiva com esputo mucopurulento, taquicardia e taquipneia
caracterizam uma exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica em sua forma mais
grave, que tem, em 80% dos casos, uma infecção respiratória como causa.

Questão 32
Na meningite bacteriana aguda, quando se detecta a presença de papiledema, os exames
de imagem devem preceder o estudo do líquido cefalorraquidiano.

Questão 33
No tratamento do acidente vascular cerebral isquêmico, a trombólise intravenosa com o
ativador do plasminogênio tissular recombinante (r-TPA) na dose de 0,9mg/kg — sendo
10% dela administrados em bólus e o restante em infusão contínua em uma hora — tem
uma janela terapêutica de até oito horas de duração, após a instalação do quadro.

Questão 34
A presença de patógenos atípicos — Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae e
Legionella sp — é identificada junto aos agentes bacterianos habituais, em até dois terços
dos pacientes hospitalizados com infecção das vias respiratórias inferiores.

Questão 35
Alterações sensoriais, anormalidades neurológicas geralmente reversíveis, desidratação
grave, hiperglicemia e hiperosmolaridade, na ausência de acidose e cetose grave,
caracterizam a síndrome hiperglicêmica hiperosmolar.
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QUESTÕES de 36 a 38
No ventrículo esquerdo com disfunção diastólica, a pressão intraventricular eleva-se
devido à alteração da complacência, resultando em hipertensão atrial esquerda e congestão
pulmonar.

Questão 36
Na insuficiência cardíaca com função sistólica preservada, é esperada a presença de quarta
bulha na ausculta cardíaca.

Questão 37
Na insuficiência cardíaca com função sistólica preservada, é esperada a diminuição da
fração de ejeção do ventrículo esquerdo no ecocardiograma.

Questão 38
O tratamento com diuréticos, betabloqueadores não seletivos e bloqueadores dos canais
de cálcio, causa a melhora dos sintomas e a redução da morbimortalidade na insuficiência
cardíaca com função sistólica preservada.

Questão 39
Na coagulação intravascular disseminada, ocorre um prolongamento do tempo de
protrombina, do tempo de tromboplastina parcial ativada, do tempo de trombina,
plaquetopenia e fibrinólise secundária detectável pelo aumento dos níveis séricos do
dímero D.

Questão 40
Um paciente que se apresenta na emergência taquipneico e que, na gasometria arterial,
observam-se pH: 7,33mmHg, PCO2: 32mmHg, HCO 3: 20mEq/l e um anion-gap: 16 é
considerado como portador de acidose metabólica normoclorêmica por aumento do lactato.

Questão 41
Leucocitose associada à elevação da amilase, lipase e hipercalcemia são as alterações
laboratoriais habitualmente observadas na pancreatite.

Questão 42
A elevação acentuada do nível de triglicerídios, geralmente acima de 1000mg/dl, pode
causar pancreatite necro-hemorrágica em mais de 50% dos casos.

Questão 43
A gastroenterite por rotavírus é transmitida pela via fecal-oral, sendo mais prevalente em
adultos do que em crianças.
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Questão 44
Hipercaliemia importante, que já exibe alteração eletrocardiográfica e que não é responsiva
à dieta, aos diuréticos e às resinas de troca iônica, constitui uma indicação absoluta para o
tratamento dialítico.

Questão 45
Homem, 60 anos de idade, é atendido na emergência devido a episódios de precordialgia
de repouso, com duração inferior a cinco minutos, de resolução espontânea, relatando
outros episódios semelhantes nos últimos 20 dias. Refere antecedentes familiares de doença
arterial coronária. O exame clínico da ocasião, o eletrocardiograma de repouso e os
marcadores de necrose miocárdica mostravam-se normais na avaliação inicial e em outra
realizada seis horas depois.
Nessa condição, o paciente deve ser medicado e liberado para uma avaliação posterior em
consultório.

Questão 46
Nos pacientes que desenvolvem pneumonia nosocomial, estando sob ventilação mecânica,
a presença de broncograma aéreo é o sinal radiológico mais preditivo para o seu diagnóstico,
ainda que não esteja presente em todos os casos.

Questão 47
Paciente que se encontra em tratamento de endocardite infecciosa da valva aórtica por
Staphylococcus aureus e que, no curso desse procedimento, desenvolve insuficiência
cardíaca de difícil manejo clínico, deverá unicamente ter o seu esquema antibiótico modificado,
devido à ineficácia daquele que já vinha em uso.

Questão 48
Sinais de extravasamento plasmático que se manifestam por hemoconcentração,
hipoalbuminemia e/ou derrames cavitários, geralmente observados no período de
defervescência da febre, são sinais de alarme da dengue e precedem as manifestações
hemorrágicas.

Questão 49
Paciente jovem que apresenta deslocamento não traumático do cristalino e antecedentes
de trombose arterial e/ou venosa prévia pode ser portador de hiper-homocisteinemia e,
nesse caso, o tratamento com a piridoxina é efetivo na grande maioria desses pacientes.

Questão 50
É contraindicada a administração dos inibidores da enzima conversora da angiotensina
(IECA) ou dos bloqueadores dos receptores da angiotensina II (BRA), nos casos de
insuficiência cardíaca com disfunção renal associada, com os níveis séricos, ureia: 62,
creatinina: 1,7 e potássio: 4,8.
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Questão 51
Mielite e paraparesia espástica tropical são resultantes dos distúrbios imunológicos
resultantes da infecção pelo HTLV 1.

Questão 52
Mulher jovem, que é atendida com déficit neurológico focal de instalação súbita, cuja etiologia
ainda não está bem determinada, deve ser investigada quanto à possibilidade desse sintoma
ser uma manifestação do lúpus eritematoso sistêmico.

Questão 53
Na avaliação clínica de rotina em um paciente assintomático, é encontrado um nível de
TSH: 8,5μUI/ml com T3, T4, AAT e antiTPO normais, tendo essa alteração, na atualidade,
recomendação para que se inicie o tratamento com a levotiroxina.

Questão 54
Dor, edema unilateral e empastamento muscular em um dos MMII, ao exame clínico, são
sintomas muito sugestivos do diagnóstico de trombose venosa profunda e, mesmo sem
qualquer exame adicional, autoriza iniciar-se o tratamento com heparina, desde que o
paciente não apresente contraindicação a esse medicamento.

Questão 55
O uso dos anti-inflamatórios não hormonais é uma alternativa importante no tratamento da
artrite gotosa aguda, e o uso da indometacina — com doses maiores, por três dias, em um
esquema de descontinuação em uma semana —, nos pacientes que não apresentem
intolerância ou alergia ao produto, é considerado custo-efetivo.

Questão 56
Nos estudos que avaliaram o tratamento da insuficiência cardíaca por disfunção sistólica,
os bloqueadores dos receptores da angiotensina II se mostraram tão eficazes quanto os
inibidores da enzima conversora da angiotensina, tendo também apresentado menos efeitos
colaterais, sendo, por isso, considerados as drogas de eleição custo-efetivo para a
terapêutica dessa condição.

Questão 57
Anemia, hipercalcemia, hiperglobulinemia e disfunção renal no mesmo paciente são
indicativos da possibilidade de plasmocitoma, devendo a investigação complementar
resumir-se unicamente à realização da eletroforese das proteínas séricas.

UFRB – 2011 – Concurso Público para Servidor Técnico-Administrativo – MÉDICO CLÍNICO / Superior – 11

Questão 58
A presença do anticorpo antineutrofílico citoplasmático (c-ANCA) no plasma é considerado
o teste mais específico para o diagnóstico da granulomatose de Wegener e algumas outras
vasculites, especialmente na fase aguda dessas doenças.

Questão 59
Todas as patologias, como hepatites (viral, alcoólica e induzida por drogas), cirrose biliar
primária, estenose dos ductos biliares, linfoma, colangiocarcinoma e sarcoidose, podem
ser causas de colestase intra-hepática.

Questão 60
Dor constante em região epigástrica e/ou subcostal direita, com duração superior a seis
horas, sinal de Murphy positivo, leucocitose e elevação das aminotransferases, bilirrubinas
e enzimas canaliculares são sintomas, sinais e alterações laboratoriais que sugerem tratar-se
de uma colecistite aguda com coledocolitíase.
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