
 
 

 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
R E F .  E D I T A L  N º  0 1 / 2 0 1 0  –  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  

 
 

 

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 10 Língua Portuguesa 

11 a 20 Informática 

21 a 50 Conhecimentos Específicos 
 

 

� 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 

alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas 

providências. 

4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas, que 

será o único documento 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. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às 

questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa 

assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.  

9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a 

marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 

60 (sessenta) minutos de seu início. Você poderá levar o Caderno 

de Questões consigo devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal 

a Folha de Respostas assinadas após decorridos 4h (quatro horas). 

As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA 

(www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação do Gabarito 

Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa 

da prova e levar consigo. 

11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e 

após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do 

termo de fechamento. 

12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta 

ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de 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. 

13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares,  deverão 

ser desligados e mantidos dessa forma até o  término da prova e 

entrega da Folha de Respostas ao  fiscal.  

14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata 

denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas 

cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Terra para o santo 

O costume antigo de doar frações das fazendas a figuras 
sagradas ainda hoje dificulta a obtenção de títulos 

de posse 
Ana Claudia Fonseca 

 
 Desde que chegaram ao Brasil na bagagem cultural 

dos navegadores portugueses, os santos por aqui 
ficaram, tratados sempre como gente da casa. 
Moças emprestavam suas joias para a imagem de 
Nossa Senhora usar em dias de festa ou procissão. 
São Bento recebia das cozinheiras a tarefa de 
proteger as terrinas de doce contra as formigas. 
Santo Antônio, patrono do Exército, tinha patente 
de coronel, recebia soldo do imperador - 
administrado pela ordem religiosa - e ainda fazia 
horas extras como casamenteiro. Essa liberalidade 
com o sagrado é um dos traços do catolicismo e 
uma eterna fonte de problemas burocráticos. A 
cidade paulista de Anhembi tem 193600 metros 
quadrados do seu centro urbano registrados em 
nome de Nossa Senhora dos Remédios. A doação 
foi feita em 1863, pelo português Antonio Rodrigues 
Ponce, que separou parte de sua fazenda para a 
construção de uma capela. A escritura ainda está 
em nome da santa, o que faz dos moradores 
daquela área posseiros de, digamos, um pedaço do 
céu. Os imóveis não podem ser vendidos nem 
dados como garantia de empréstimos. "Mais de 800 
famílias estão nessa situação insólita", diz Gabriel 
Veiga, diretor de recursos fundiários da Fundação 
Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp). 
Desde o ano passado, essa entidade vem tentando 
regularizar terrenos em diversos municípios 
paulistas cujos proprietários oficialmente são 
santos da Igreja. 

 A lei do usucapião não se aplica nesses casos 
porque se trata de área pública, não particular. O 
jeito é reclamar com o bispo - literalmente. O 
processo é lento. Primeiro, deve-se provar que o 
intuito do doador era dar a terra à Igreja, não ao 
santo. Assim que isso acontece, a mitra pode 
vender ou reverter a doação para os proprietários 
do terreno, que só então podem pedir no cartório 
um novo documento em seu nome. O analista de 
sistemas João Carlos Belato, de 46 anos, conseguiu 
ganhar a posse da casa construída em um terreno 
de 154 metros quadrados localizado a um 
quarteirão da matriz de Anhembi, onde mora com a 
mulher e um filho. "Tive de comprar minha casa 
duas vezes", diz. "Paguei pelo direito de posse e só 
agora, dois anos depois, consegui comprar do 
bispo o direito de matrícula, que custou 30% do 
valor do terreno." 

 Legar aos santos padroeiros bens em cartório era 
comum entre fazendeiros com ou sem herdeiros até 
1850, quando entrou em vigor a Lei de Terras. "As 
doações eram feitas para pagar promessas, expiar 
pecados, ganhar o direito de ocupar lugares 
privilegiados nas missas ou no cemitério", diz o 
padre paulista José Oscar Beozzo. Havia também 
casos em que as doações visavam a uma travessia 
serena para a outra vida. O governador 
pernambucano João Fernandes Vieira (1613-1681), 
herói na luta pela expulsão dos holandeses, 
entregou parte de suas terras em 1670 à irmandade 
de Nossa Senhora da Conceição de Olinda, em 

Pernambuco, com uma condição: que as religiosas 
recolhidas rezassem por sua alma "até o fim dos 
tempos". 

 Nem todas as doações tinham objetivos espirituais. 
Às vezes, o motivo era evitar a posse ilegal do 
terreno, em uma época em que sobravam terras e 
faltavam mãos para ará-las. Os fazendeiros doavam 
glebas ao patrimônio de um santo, selando o 
negócio com a edificação de uma capela e ligando, 
assim, pequenos arraiais a enormes fazendas. Ao 
redor da ermida, construída na maior parte das 
vezes de madeira ou pau a pique, surgiam vendas e 
armazéns, que atraíam moradores e davam origem 
a vilarejos. "Com a doação, os fazendeiros 
ganhavam em duas frentes: valorizavam suas terras 
e desenvolviam a região", diz o historiador carioca 
Eduardo Schnoor. Centenas de vilas nasceram 
desse modo. O artista que melhor soube retratar a 
tendência foi o holandês Frans Post (1612-1680), 
que, ao pintar vilas em formação, sempre reservava 
um canto para uma igrejinha. 

 Embora o santo fosse o dono da terra, o usufruto 
era da Igreja, que podia cobrar uma taxa módica, 
conhecida como foro ou enfiteuse, pela ocupação. 
Era a "esmola do santo". Sempre havia o risco de 
os moradores se rebelarem contra o imposto. Foi o 
que aconteceu em 1983, quando agricultores do 
distrito de Benfica, no Pará, que trabalhavam em 
terras ainda registradas em nome de Nossa 
Senhora da Conceição, rejeitaram o aumento da 
taxa, alegando que o terreno era da santa, e não das 
autoridades eclesiásticas. Igarassu, nos arredores 
do Recife, teve problemas com um santo de alta 
patente. Como a cidade não tinha guarnição no 
século XVIII e, portanto, não podia conceder a 
patente de coronel a Santo Antônio, decidiu-se que 
ficaria bem dar-lhe o cargo de vereador perpétuo. 
Assim foi feito. O arranjo durou quase dois séculos 
e só foi revisto em 1994 por iniciativa da oposição. 
Santo Antônio manteve a honraria, mas perdeu o 
direito aos rendimentos integrais. Passou a receber 
um salário mínimo dos membros da Câmara - 
religiosamente coletado pelas freiras que cuidam 
do orfanato local. 

Revista Veja, edição 2194, ano 43, n.49, de 8 de dezembro de 2010. 
p.166. 

 
QUESTÃO 01 
 Assinale a alternativa que está redigida de forma 

correta do ponto de vista gramatical. 
(A) O doador tinha o intuito de doar a terra à Igrejas. 
(B) Entregou parte de seus bens à Nossa Senhora. 
(C) As terras foram vendidas à partir do dia dois de março. 
(D) Desde que chegaram à casa do prefeito, logo se 

adaptaram. 
(E) Tudo ocorreu as avessas, sem a permissão de Pedro. 
 
QUESTÃO 02 
 Assinale a alternativa cuja sequência de verbos 

destacada NÃO constitui uma locução verbal. 
(A) “Os imóveis não podem ser vendidos nem dados como 

garantia de empréstimos.” 
(B) “Desde o ano passado, essa entidade vem tentando 

regularizar terrenos...” 
(C) “Passou a receber um salário mínimo dos membros da 

Câmara...” 
(D) “O analista de sistemas João Carlos Belato, de 46 

anos, conseguiu ganhar a posse da casa...” 
(E) “Primeiro, deve-se provar que o intuito do doador era 

dar a terra à Igreja, não ao santo.” 
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QUESTÃO 03 
 “Embora o santo fosse o dono da terra, o usufruto 

era da Igreja, que podia cobrar uma taxa módica, 
conhecida como foro ou enfiteuse, pela ocupação.” 

 
 Uma reescrita que apresenta um conteúdo 

equivalente ao conteúdo expresso no fragmento 
acima é 

(A) Não obstante o santo fosse o dono da terra, o usufruto 
era da Igreja, que podia cobrar o foro ou enfiteuse, uma 
taxa módica pela ocupação. 

(B) Contanto que o santo fosse o dono da terra, o usufruto 
era da Igreja, que cobrava o foro ou enfiteuse, uma taxa 
módica, pela ocupação.  

(C) O usufruto era da Igreja, uma vez que o santo era o 
dono da terra, que podia cobrar pela ocupação o foro 
ou enfiteuse uma taxa módica.  

(D) Como o santo era o dono da terra, o usufruto era da 
Igreja, que cobrava uma taxa módica, o foro ou 
enfiteuse pela ocupação.  

(E) O santo era o dono da terra e, portanto, o usufruto era 
da Igreja, que cobrava uma taxa módica, conhecida 
como foro ou enfiteuse, pela ocupação. 

 
QUESTÃO 04 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao 

sentido apresentado pela preposição destacada. 
(A) “‘As doações eram feitas para pagar promessas, expiar 

pecados...’”  (finalidade) 
(B) “Legar aos santos padroeiros bens em cartório era 

comum entre fazendeiros...” (reciprocidade) 
(C) “...conseguiu ganhar a posse da casa construída em 

um terreno de 154 metros quadrados...” (dimensão) 
(D) “...localizado a um quarteirão da matriz de Anhembi, 

onde mora com a mulher e um filho.” (companhia) 
(E) “Ao redor da ermida, construída na maior parte das 

vezes de madeira ou pau a pique...” (matéria) 
  
QUESTÃO 05 
 Leia os fragmentos abaixo e, em seguida, assinale 

apenas a(s) alternativa(s) que apresenta(m) a(s) 
colocação(ões) pronominal(is) correta(s).  

 
I. “A lei do usucapião não aplica-se  nesses 

casos porque se trata de área pública, não 
particular.” 

 
II. “A lei do usucapião não se aplica nesses 

casos porque trata-se  de área pública, não 
particular.” 

 
III. “...e, portanto, não podia conceder a patente 

de coronel a Santo Antônio, se  decidiu...” 
 
IV. “...em uma época em que sobravam terras e 

faltavam mãos para as  arar.” 
 
V. “...decidiu-se que ficaria bem lhe  dar o cargo 

de vereador perpétuo.” 
 
 Está(ão) correta(s) 
(A) apenas I e V. 
(B) apenas II e III. 
(C) apenas III e V. 
(D) apenas I, II e IV. 
(E) apenas I, IV e V. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 06 
 “O governador pernambucano João Fernandes 

Vieira (1613-1681), herói na luta pela expulsão dos 
holandeses, entregou parte de suas terras em 1670 
à irmandade de Nossa Senhora da Conceição de 
Olinda, em Pernambuco, com uma condição: que as 
religiosas recolhidas rezassem por  sua alma ‘até o 
fim dos tempos’”. 

 
 A relação estabelecida pela preposição destacada é 

a de 
(A) favor. 
(B) meio. 
(C) fim. 
(D) modo. 
(E) causa. 
 
QUESTÃO 07 
 Só serão mantidos o sentido original do texto e sua 

correção gramatical se for 
(A) substituída a expressão de os pela expressão dos, em 

“Sempre havia o risco de os moradores se rebelarem...” 
(B) substituída a expressão a pela expressão aos, em 

“...que atraíam moradores e davam origem a vilarejos.” 
(C) retirada a preposição a, em “Havia também casos em 

que as doações visavam a uma travessia serena...” 
(D) substituída a forma verbal havia pela forma verbal 

haviam, em “Havia também casos em que as 
doações...” 

(E) substituídas as expressões à e ao pelas expressões 
para a e para o, em “...era dar a terra à Igreja, não ao 
santo.” 

 
QUESTÃO 08 
 Assinale a alternativa correta quanto ao uso de 

tempos verbais no texto. 
(A) A forma verbal chegaram, em “Desde que chegaram ao 

Brasil na bagagem cultural dos navegadores 
portugueses, os santos por aqui ficaram, tratados 
sempre como gente da casa.”, marca o fim do 
tratamento privilegiado dos santos em Portugal e início 
de tratamento personificado no Brasil. 

(B) A expressão passou a receber, em “Passou a receber 
um salário mínimo dos membros da Câmara 
religiosamente coletado pelas freiras que cuidam do 
orfanato local.”, indica incoação da ação nela descrita. 

(C) O emprego da forma verbal rebelarem, em “Sempre 
havia o risco de os moradores se rebelarem contra o 
imposto.”, expressa a certeza de um passado futuro em 
que os moradores se rebelavam contra impostos 
cobrados pela Igreja em nome de santos proprietários 
das terras. 

(D) O emprego dos tempos verbais ficaram, emprestavam, 
recebia, tinha e fazia, no primeiro parágrafo, indica que 
tais ações foram hipoteticamente realizadas em um 
período em que era tradição transferir bens territoriais a 
santos. 

(E) A forma verbal rezassem, em “...que as religiosas 
recolhidas rezassem por sua alma ‘até o fim dos 
tempos’”, expressa a certeza, por parte de João 
Fernandes Vieira, de que as religiosas, de fato, fizeram 
o que ele havia exigido. 
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QUESTÃO 09 
 Assinale a alternativa cuja expressão NÃO teve sua 

função sintática analisada de forma correta. 
(A) “Legar aos santos padroeiros bens em cartório era 

comum...” (objeto indireto) 
(B) “O processo é lento.” (predicativo do sujeito) 
(C) “Nem todas as doações tinham objetivos espirituais.” 

(objeto direto) 
(D) “Havia também casos...” (objeto direto) 
(E) “...doavam glebas ao patrimônio de um santo...” 

(complemento nominal) 
 
QUESTÃO 10 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que 

se afirma abaixo. 
(A) Os substantivos terra e santo apresentam um dígrafo 

cada. 
(B) A forma verbal chegaram apresenta 8 letras e 7 

fonemas. 
(C) Em risco e em nasceram há um mesmo dígrafo 

consonantal. 
(D) Em atraíam há um hiato, ao passo que em céu há um 

ditongo. 
(E) Os substantivos época e século são acentuados pela 

mesma regra. 
 

INFORMÁTICA 

 
QUESTÃO 11 
 Utilizando Windows XP professional português 

Brasil, instalação padrão, sobre ajuda remota, 
analise as assertivas e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a(s) correta(s). 

 
I. Essa versão do Windows não possui essa 

possibilidade. 
 
II. A assistência remota permite que um usuário 

ajude o outro através de uma conexão 
remota. 

 
III. Na assistência remota dois usuários 

constroem um relacionamento não 
hierárquico que permite a um deles assumir o 
controle do computador do outro. 

 
IV. A assistência remota pode ser acionada 

através do pressionamento simultâneo das 
teclas Ctrl e F3, com o sistema operacional 
em operação. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, III  e IV. 
(D) Apenas I, II, III e IV. 
(E) Apenas III e IV.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 12 
 Utilizando Windows XP professional português 

Brasil, instalação padrão, sobre Windows Movie 
Marker, analise as assertivas e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a(s) correta(s). 

 
I. Este aplicativo permite trabalhar com 

arquivos multimídia, podendo assim criar um 
filme ou animações. 

 
II. O aplicativo permite controlar características 

com temporização entre elementos gráficos 
em um arquivo multimídia. 

 
III. O Windows Movie Marker, permite, também, 

criação de planilhas eletrônicas e arquivos de 
texto. 

 
IV. Com o Windows Movie Marker podemos 

adicionar anotações em um arquivo 
multimídia. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas  I, II e IV. 
(D) I, II, III e IV. 
(E) Apenas III e IV.    
 
QUESTÃO 13 
 Sobre a instalação do Windows XP professional, 

analise  as assertivas e assinale a alternativa que 
apresenta a(s) correta(s). 

 
I. O tempo de instalação do Windows XP 

professional pode ser reduzido se a mesma 
for efetuada através de uma rede de 
computadores apita para isso. 

 
II. Para a instalação do Windows XP 

professional via rede, o computador não 
necessita possuir uma unidade de CD-ROM. 

 
III. O modo mais comum de instalar uma cópia 

do Windows XP professional é através do CD 
com uma cópia do instalador do Windows XP 
professional. 

 
IV. O Windows XP professional oferece 4 

interfaces de instalação, cabe ao usuário 
escolher qual é mais compatível com suas 
necessidades. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) I, II, III e IV. 
(E) Apenas III e IV.     
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QUESTÃO 14 
 Utilizando Windows XP professional português 

Brasil, instalação padrão, sobre LOGS, analise  as 
assertivas e assinale a alternativa que apresenta 
a(s) correta(s). 

 
I. Arquivos de logs do Windows XP 

Professional, que são encontrados com a 
extensão log, somente são abertos no 
aplicativo do próprio sistema operacional 
chamado Logger. 

 
II. O programa de instalação do Windows XP 

professional pode criar logs ao instalar o 
sistema operacional. 

 
III. Os arquivos de logs no Windows XP 

professional tem a extensão de TXT ou LOG, 
sendo mais comum serem encontrado na 
extensão LOG. 

 
IV. Todos os arquivos de logs gerados pelo 

Windows XP professional estão no formato 
de texto, podendo assim serem abertos em 
qualquer processador de texto. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) Apenas III e IV.      
  
QUESTÃO 15 
 Utilizando Windows XP professional português 

Brasil, instalação padrão, sobre Windows Explorer, 
analise  as assertivas e assinale a alternativa que 
apresenta a(s) correta(s). 

 
I. O Windows Explorer permite acessar 

recursos locais e remoto. 
 
II. O Windows Explorer permite acessar páginas 

da WEB. 
 
III. Através Windows Explorer podemos 

configurar a segurança de unidades de disco. 
 
IV. A parte inferior do Windows Explorer possui 

uma barra de status, esse elemento fornece 
informações rápidas sobre um objeto 
solucionado. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) I, II, III e IV. 
(E) Apenas III e IV.       
 
QUESTÃO 16 
 Utilizando o Microsoft Office 2003 português Brasil, 

instalação padrão, sobre Windows Explorer, analise  
as assertivas e assinale a alternativa que apresenta 
a(s ) correta(s).  

 
I. Com essa ferramenta podemos criar slides de 

transparências, anotações do orador, 
folhetos para o público e estrutura de tópicos 
– tudo isso no mesmo arquivo de 
apresentação. 

 

II. A barra de ferramentas Padrão e Formatação 
estão localizadas diretamente abaixo da barra 
de menus. 

 
III. Podemos ativar e desativar as dicas de tela 

da barra de ferramentas, a partir do menu 
ferramentas. 

 
IV. Um dos problemas encontrados nesta 

ferramenta é o de não possuir um painel de 
anotações, desta forma facilitando para o 
usuário em um momento de apresentação 
dos slides. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) I, II, III e IV. 
(E) Apenas III e IV.        
 
QUESTÃO 17 
 Sobre Internet, analise as assertivas e assinale a 

alternativa que apresenta a(s) correta(s). 
 

I. A Internet pública é uma rede de 
computadores mundial. 

 
II. A maior parte dos equipamentos que 

compõem a Internet são computadores 
tradicionais. 

 
III. Aplicações de Internet como WEB e E-mails 

são programas de aplicação de rede. 
 
IV. Toda Internet é formada por Hardware e 

Proxyware. 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) I, II, III e IV. 
(E) Apenas III e IV.  
 
QUESTÃO 18 
 Sobre clientes e servidores em rede de 

computadores analise as assertivas e assinale a 
alternativa que apresenta a(s) correta(s). 

 
I. No Jargão da internet computadores que 

utilizamos em casa são chamados de 
hospedeiros ou sistemas finais (hosts). 

 
II. Na maioria dos casos, temos aplicações de 

rede em nossos computadores que provêm 
serviços para toda internet, como um 
servidor de páginas. 

 
III. Sistemas finais são divididos em 4 

categorias, estas são: Sistemas Desktops, 
Sistemas WEB, Cliente e Servidores. 

 
IV. Câmeras digitais, cafeteiras e aplicativos 

domésticos, são ligados geralmente como 
Servidores na Internet. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) I, II, III e IV. 
(E) Apenas III e IV.   
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QUESTÃO 19 
 Utilizando a planilha eletrônica OpenOffice Calc  

3.2.1 português Brasil, instalação padrão em um 
sistema operacional Linux Ubuntu 10.10, temos o 
menu Inserir, através deste menu podemos inserir 
vários objetos em uma planilha, assinale, dentre as 
alternativas abaixo, qual objeto não é possível ser 
inserido através deste menu? 

(A) Hyperlink. 
(B) Quadro Flutuante. 
(C) Objeto. 
(D) Anotação. 
(E) Macro.  
  
QUESTÃO 20 
 Assinale a alternativa que apresenta um protocolo 

que NÃO é utilizado em serviços como enviar ou 
receber e-mails e requisitar páginas a um servidor 
web. 

(A) POP. 
(B) POP3. 
(C) SMTP. 
(D) HTTP. 
(E) SAMBA.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 21 
 Vários processos não-ateroscleróticos podem 

produzir insuficiência coronariana aguda. Assinale 
a alternativa que NÃO contempla estes processos. 

(A) Embolia aguda abaixo de uma artéria coronária. 
(B) Traumatismos da parede torácica. 
(C) Tumores intrapulmonares. 
(D) Arterites. 
(E) Uso de cocaína. 
 
QUESTÃO 22 
 Assinale a alternativa que NÃO contempla medidas 

iniciais do tratamento hospitalar para pacientes 
com diagnóstico confirmado de infarto agudo do 
miocárdio. 

(A) Uso de ácido acetilsalicílico. 
(B) Administração de oxigênio. 
(C) Nitroglicerina sublingual. 
(D) Uso de diuréticos em altas doses. 
(E) Uso de emolientes fecais. 
 
QUESTÃO 23 
 Qual das micobactérias relacionadas é a única que 

infecta os nervos periféricos, especificamente as 
células de Schwann ? 

(A) Mycobacterium tuberculosis. 
(B) Mycobacterium leprae. 
(C) Mycobacterium avium. 
(D) Mycobacterium bovis. 
(E) Mycobacterium microti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 24 
 No roteiro de uma investigação epidemiológica 

todas as indagações abaixo são necessárias e 
devem ser levantadas, EXCETO  

(A) de quem foi contraída a infecção? 
(B) qual o tratamento da infecção? 
(C) qual a via de disseminação da infecção, da fonte ao 

doente? 
(D) que outras pessoas podem ter sido infectadas pela 

mesma fonte de contágio? 
(E) a quem o caso ainda pode transmitir a doença? 
 
QUESTÃO 25 
 Assinale a alternativa correta em relação à 

tuberculose. 
(A) Pode ter como reservatório, além do homem, gado 

bovino, primatas, aves e outros mamíferos. 
(B) Não é uma doença de notificação compulsória. 
(C) Há um predomínio na faixa etária dos 15 aos 54 anos e 

do sexo feminino. 
(D) A transmissibilidade ocorre durante todo o tratamento, 

até que o doente tenha sido considerado curado. 
(E) Após a infecção pelo M. tuberculosis, transcorrem, em 

média, 12 meses para a detecção de lesões primárias. 
 
QUESTÃO 26 
 Assinale a alternativa correta em relação à Saúde 

da Mulher. 
(A) O câncer de colo uterino é a neoplasia maligna mais 

comum em mulheres. 
(B) As doenças sexualmente transmissíveis incidem de 

maneira proporcional entre homens e mulheres. 
(C) No climatério os níveis dos hormônios folículo-

estimulante e luteinizante diminuem. 
(D) História familiar de câncer de mama é uma contra-

indicação absoluta para o uso de reposição hormonal. 
(E) Os fatores de risco para coronariopatia em mulheres 

são geralmente idênticos aos masculinos. 
 
QUESTÃO 27 
 Correlacione as colunas e assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta. 
 

1. Anemia microcítica. 
2. Anemia macrocítica. 
3. Anemia Normocítica. 
  
A. Deficiência de folato. 
B. Deficiência de vitamina B 12. 
C. Uremia. 
D. Talassemia minor. 

 
(A) 1A – 1B – 2C – 3D. 
(B) 3A – 3B – 1C – 2D. 
(C) 1A – 2B – 2C – 3D. 
(D) 2A – 1B – 3C – 2D. 
(E) 2A – 2B – 3C – 1D. 
 
QUESTÃO 28 
 Assinale a alternativa que completa corretamente a 

lacuna da assertiva a seguir. 
 O vírus da imunodeficiência humana pode ser 

transmitido por via sexual (esperma e secreção 
vaginal), pelo sangue (via parenteral e vertical) e 
pelo (a) __________________. 

(A) saliva 
(B) lágrima 
(C) leito materno 
(D) secreção brônquica 
(E) urina 
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QUESTÃO 29 
 Sobre os cuidados com as feridas por queimadura, 

informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma abaixo e depois assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

 
(   ) Podem-se aplicar compressas geladas para 

aliviar a dor das queimaduras parciais, se a 
queimadura cobrir até 70% da área de 
superfície corpórea. 

(   ) A proteção da queimadura contra o 
movimento do ar, por meio de sua cobertura 
com um curativo limpo e aquecido, ajudará a 
aliviar a dor das queimaduras parciais. 

(   ) O tratamento antimicrobiano tópico com 
medicamentos, tais como nitrato de prata, é 
geralmente indicado em queimaduras 
profundas de segundo e terceiro graus. 

(   ) Com exceção de crianças, é muito importante 
a manutenção da temperatura corpórea. 

(A) F – V – V – F. 
(B) V – F – V – V. 
(C) F – F – V – F. 
(D) V – V – F – F. 
(E) V – F – F – V. 
 
QUESTÃO 30 
 Sobre o CHOQUE, informe se é verdadeiro (V) ou 

falso (F) o que se afirma abaixo e depois assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) O choque hipovolêmico caracteriza-se pela 

perda de volume circulante. O tipo de perda 
líquida inclui sangue, plasma extracelular, 
extravascular ou água. 

(   ) No choque hipovolêmico existe um débito 
cardíaco baixo ou normal, resistência 
vascular periférica diminuída e, geralmente, 
pressão venosa central baixa. 

(   ) Na evolução do choque séptico existe um 
débito cardíaco elevado, resistência 
periférica baixa e, geralmente, pressão 
venosa baixa. 

(   ) No choque neurogênico o débito cardíaco 
pode estar elevado, com resistência vascular 
periférica baixa e pressão venosa central 
baixa, com volume circulante normal. 

(A) F – F – V – F. 
(B) V – F – V – V. 
(C) F – V – V – F. 
(D) V – V – F – F. 
(E) V – F – F – V. 
 
QUESTÃO 31 
 Em relação às Infecções das Vias Urinárias (IVU), 

assinale a alternativa correta. 
(A) A bacteriúria é a presença de bactérias na bexiga, 

apresenta-se sempre com piúria, podendo ser 
sintomática ou assintomática. 

(B) A cistite é um processo inflamatório da bexiga, sempre 
associado à presença de bactérias. 

(C) A reinfecção significa infecções repetidas, causada pela 
mesma cepa bacteriana a partir de um foco dentro do 
aparelho urinário. 

(D) A necrose da papila renal é frequentemente encontrada 
em pacientes diabéticos, e ocorre por descamação da 
papila renal, que pode causar obstrução ureteral e 
hidronefrose. 

(E) As IVU são mais comuns nos homens do que em 
mulheres, possivelmente devido à colonização 

ascendente a partir da região periuretral e devida à flora 
fecal. 

 
QUESTÃO 32 
 Um homem de 41 anos, gerente comercial, 

apresenta-se ao Pronto Atendimento com história 
de ter vomitado grande quantidade de sangue 
rutilante. Refere hábito de ingestão eventual e 
insignificante de bebida alcoólica. Enquanto 
aguardava endoscopia seu hematócrito diminuiu 
cinco unidades. Neste caso, o diagnóstico mais 
provável é 

(A) gastrite. 
(B) varizes de esôfago. 
(C) esofagite. 
(D) úlcera duodenal. 
(E) laceração do esôfago. 
 
QUESTÃO 33 
 Em relação às fraturas ósseas nos adultos, assinale 

a alternativa correta. 
(A) Na fratura distal do rádio, se houver suspeita de lesão 

articular distal radioulnar, não se deve imobilizar o 
antebraço em supinação completa. 

(B) Uma fratura da coluna cervical raramente está 
associada à quadriplegia. 

(C) A fratura da diáfise do úmero, quando isolada, pode ser 
tratada com uma tipoia e manguito umeral. 

(D) Fratura aberta indica lesão de partes moles na região 
da fratura, não sendo obrigatória a exposição ao meio 
ambiente externo. 

(E) Em todas as fraturas tibiais está indicada a colocação 
de hastes intramedulares ou fixação com placas, devido 
ao risco de mau alinhamento. 

 
QUESTÃO 34 
 Em relação à terapia transfusional, todas as 

alternativas são corretas, EXCETO  
(A) ocorrem reações transfusionais dentro dos grupos ABO 

porque as aglutininas do plasma reagem com os 
aglutinogênios da superfície dos leucócitos. 

(B) as aglutininas no sistema Rh diferem daquelas do 
sistema do grupo ABO por não se desenvolverem 
espontaneamente. 

(C) o sangue total estocado apresenta níveis baixos de 
plaquetas e fatores de coagulação. 

(D) os sinais e sintomas que ocorrem nas alergias em geral 
também ocorrem nas reações alérgicas às transfusões 
sanguíneas. 

(E) a hemólise pode ocorrer dias após a transfusão de 
sangue aparentemente compatível. 

 
QUESTÃO 35 
 Assinale a alternativa que apresenta apenas fatores 

que inibem a cicatrização das feridas. 
(A) Diabetes, icterícia, vitamina A. 
(B) Uremia, insuficiência hepática, oxigênio hiperbárico. 
(C) Colagenoses vitamina A, insuficiência renal. 
(D) Anemia, hiperlipidemia, diverticulites. 
(E) Má nutrição grave, corticoides e quimioterapia. 
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QUESTÃO 36 
 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

que completa corretamente as lacunas. 
 “A manifestação central do transtorno de pânico é o 

ataque de pânico , um conjunto de manifestações de 
______________ com início _________, rico em 
sintomas ________________ e com duração 
limitada no tempo”. 

(A) depressão / insidioso / físicos 
(B) ansiedade / insidioso / mentais 
(C) obsessão / súbito / mentais 
(D) compulsão / insidioso / mentais 
(E) ansiedade / súbito / físicos 
 
QUESTÃO 37 
 Sobre a Doença de Alzheimer (DA), informe se é 

verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e 
depois assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 
(   ) A taxa de incidência praticamente dobra a 

cada dez anos, e as mulheres apresentam 
incidência mais elevada de DA, 
principalmente em idades mais avançadas. 

(   ) A DA  é uma síndrome com 
comprometimento da memória, associada a 
um prejuízo em pelo menos, uma das funções 
cognitivas e que interfere no desempenho 
social e/ou profissional do indivíduo. 

(   ) Na fase pré-clínica da DA, que pode se iniciar 
na quarta década de vida, ocorre o acúmulo 
progressivo de placas senis decorrentes do 
depósito de proteína ß-amilóide 
anormalmente produzida e de emaranhados 
neurofibrilares, fruto da hiperfosforilação da 
proteína tau. 

(   ) Na fase conhecida como comprometimento 
cognitivo leve, estudos longitudinais 
demonstraram que, possivelmente, o 
indivíduo já apresente sintomas subjetivos, 
como perda de memória e déficit cognitivo 
mensurável, mas sem notável prejuízo nas 
atividades da vida diária. 

(A) F – V – V – V. 
(B) V – F – V – V. 
(C) F – V – V – F. 
(D) V – V – F – F. 
(E) V – F – F – V. 
 
QUESTÃO 38 
 Assinale a alternativa cujo enunciado NÃO faz parte 

dos critérios clínicos para o diagnóstico de asma 
brônquica. 

(A) Um ou mais dos seguintes sintomas: dispneia, tosse 
crônica, sibilância, aperto no peito ou desconforto 
torácico, particularmente à noite ou nas primeiras horas 
da manhã. 

(B) Melhora espontânea ou pelo uso de medicações 
específicas para asma (broncodilatadores, 
antiinflamatórios esteroides). 

(C) Sintomas episódicos. 
(D) Apresentar na espirometria obstrução das vias aéreas 

caracterizada por redução do Volume Expiratório Final 
(inferior a 80% do previsto). 

(E) Diagnósticos alternativos excluídos. 
 
QUESTÃO 39 
 A queda é o mais sério e frequente acidente 

doméstico que ocorre com os idosos e a principal 
etiologia de morte acidental em pessoas acima de 
65 anos. Assinale a alternativa que NÃO contempla 

medida(s), comprovadamente efetiva(s), utilizada(s) 
para prevenir este evento. 

(A) Exercícios físicos e prática do Tai Chi Chuan. 
(B) Revisão do uso de medicamentos e correção da 

hipotensão ortostática. 
(C) Correção de fatores ambientais, como o uso de barras 

de apoio. 
(D) Tratamento da doença de Alzheimer e correção do 

déficit visual. 
(E) Exercícios físicos e aconselhamento sobre a prevenção 

de quedas. 
 
QUESTÃO 40 
 Dentre os sintomas abaixo relacionados, assinale a 

alternativa que caracteriza clinicamente a 
pancreatite aguda. 

(A) Dor abdominal pós-prandial, anorexia, náuseas e 
vômitos incoercíveis. 

(B) Dor abdominal epigástrica irradiada para o dorso, 
náuseas e vômitos. 

(C) Dor abdominal epigástrica contínua, sem irradiação, 
náuseas e vômitos incoercíveis. 

(D) Dor abdominal pré-prandial (principalmente após jejum 
prolongado), náuseas e vômitos. 

(E) Dor abdominal epigástrica sem irradiação, anorexia, 
náuseas e vômitos incoercíveis. 

 
QUESTÃO 41 
 A urticária ainda é uma doença que, apesar de 

muitos estudos, permanece um desafio para os 
médicos. Classifica-se em aguda ou crônica. Sem 
levar em conta esta classificação, assinale a 
alternativa que melhor caracteriza esta afecção. 

(A) São conseqüentes à vasodilatação, diminuição da 
permeabilidade capilar e edema da derme. 

(B) As lesões cutâneas na urticária são eritemato-
edematosas, ou por vezes, de cor pálida, circunscritas, 
isoladas ou agrupadas, geralmente numulares ou 
lenticulares. 

(C) A duração das lesões individualizadas é persistente, em 
torno de 1 semana, esmaecendo lentamente e 
deixando a pele com uma descamação pruriginosa. 

(D) É desencadeada pela ação cáustica de substâncias 
quando em contato com a pele e ocorre pela 
capacidade da substância em provocar dano tecidual. 

(E) As lesões cutâneas se apresentam com vermelhidão, 
prurido, ardor e queimação, podendo evoluir para 
bolhas ou descamação. 

 
QUESTÃO 42 
 Assinale a alternativa que NÃO apresenta fatores ou 

situações que são contra-indicadas para o uso de 
profilaxia medicamentosa para a doença 
tromboembólica venosa. 

(A) Sangramento ativo e coagulopatia (plaquetopenia ou 
INR maior que 1,5). 

(B) Cirurgia craniana ou ocular há menos de duas 
semanas. 

(C) Doença inflamatória intestinal e antecedente de úlcera 
péptica. 

(D) Insuficiência renal (clearance < 30 mL/min) e 
hipertensão arterial não-controlada (> 180 x 110 
mmHg). 

(E) Alergia ou plaquetopenia por heparina e coleta de 
líquido cefalorraquidiano há menos de 24 horas. 
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QUESTÃO 43 
 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

que preenche corretamente as lacunas. 
 Em relação ao Pé Diabético, o conceito de 

____________________ que afeta os vasos da 
extremidade inferior refere-se ao espessamento do 
(a) __________________  do capilar e a falta de 
controle sobre o fechamento/abertura de shunts 
artério-venosos periféricos. Estes fatores 
______________________ a revascularização da 
extremidade afetada e ______________os 
resultados destas revascularizações em diabéticos. 

(A) microangiopatia / endotélio / contra-indicam / tornam 
piores 

(B) macroangiopatia / endotélio / contra-indicam / tornam 
piores 

(C) macroangiopatia / membrana basal / não contra-
indicam / não tornam piores 

(D) macroangiopatia / camada média / não contra-indicam / 
não tornam piores 

(E) microangiopatia / membrana basal / não contra-indicam 
/ não tornam piores 

 
QUESTÃO 44 
 Os benefícios da atividade física, principalmente 

aqueles de intensidade moderada, são observados 
em diversos estudos populacionais. Após a 
implantação numa comunidade de várias ações 
para estimular a atividade física, qual das 
alternativas abaixo pode ser utilizada como critério 
para considerar o sucesso na mudança de hábitos 
de indivíduos adultos previamente sedentários, 
considerando-os fisicamente ativos? 

(A) O fato deles se manterem ativos fisicamente por um 
período mínimo de seis meses. 

(B) O monitoramento da atividade através do pedômetro ou 
podômetro. 

(C) O aumento progressivo das metas de intensidade 
estabelecidas. 

(D) O controle do apetite e a perda de peso. 
(E) A diminuição progressiva dos batimentos cardíacos em 

repouso. 
 
QUESTÃO 45 
 Assinale a alternativa correta em relação ao 

tratamento das hemorroidas. 
(A) A ligadura elástica sobressaiu-se como a melhor forma 

de tratamento não-cirúrgico da doença hemorroidária 
como resultado da menor ocorrência de recidiva 
resultante de seu emprego. 

(B) Em relação a parar o sangramento, a ligadura simples 
em uma única sessão mostra-se mais efetiva do que a 
ligadura múltipla de mamilos hemorroidários internos. 

(C) Pacientes portadores de hemorroidas internas de 
primeiro e segundo graus, com sangramento ativo e 
agudo, não se beneficiaram, quando comparados ao 
grupo placebo, com a administração de derivados 
flavonoides micronizados, não devendo ser  postergado 
procedimentos mais invasivos. 

(D) A fotocoagulação com raios infravermelhos é um 
método ambulatorial simples, rápido, seguro e eficiente 
no tratamento de hemorroidas internas de primeiro e de 
segundo graus, porém apresenta maior incidência de 
efeitos adversos e má aceitabilidade pelos pacientes, 
quando comparada à ligadura elástica. 

(E) Comparando-se a tripla ligadura elástica dos mamilos 
hemorroidários principais, em sessão única, com a 
ligadura elástica convencional (quando é ligado um 
mamilo por sessão), a mesma se mostrou mais efetiva 
no tratamento da hemorroida de primeiro e segundo 

grau, e a incidência de dor e de complicações, após o 
procedimento, foram menores. 

 
QUESTÃO 46 
 Assinale a alternativa correta em relação ao 

climatério. 
(A) Estudos demonstram ocorrência maior de doença 

coronária isquêmica na mulher antes da menopausa do 
que no homem, diminuindo a incidência nas mulheres 
após a menopausa. 

(B) A terapia hormonal não se mostrou eficaz no 
tratamento de sintomas neurovegetativos, 
neuroendócrinos e urogenitais, quando comparada a 
placebo. 

(C) Evidências derivadas de estudos clínicos aleatorizados 
mostram que o uso de estrogênio previne a perda 
óssea em pacientes saudáveis na pós-menopausa, 
principalmente se iniciado logo após a menopausa. 

(D) Uma meta-análise mostrou evidências favoráveis 
relacionando o uso de estrogênio com a prevenção da 
doença de Alzheimer. 

(E) As mulheres expostas de forma constante aos 
estrogênios endógenos ou exógenos não neutralizados 
pela progesterona apresentam menor risco para 
desenvolverem hiperplasia e câncer do endométrio. 

 
QUESTÃO 47 
 Com relação à classificação da enxaqueca, cefaleia 

tensional e cefaleia em salvas, relacione as colunas 
e assinale a alternativa que apresenta sequência 
correta. 

 
A. Enxaqueca. 
B. Cefaleia Tensional. 
C. Cefaleia em Salvas. 
 
1. Pelo menos 10 episódios acontecendo em 

menos de um dia/mês (menos de 12 
dias/ano). 

2. Crise de cefaleia durando 4 a 72 horas, e 
tendo pelo menos duas das seguintes 
características: unilateral;  pulsátil; dor de 
intensidade moderada à intensa; dor 
agravada ou impedindo atividade física 
rotineira (caminhada, subir escadas, etc). 

3. Pelo menos duas das seguintes 
características da dor: localização bilateral; 
caráter de pressão ou aperto (não pulsátil); 
intensidade média ou moderada; não se 
agrava com atividade física rotineira 
(caminhada, ciclismo, etc).  

4. Durante a cefaleia, ocorrência de pelo menos 
um destes sintomas: náusea e vômitos; 
fotofobia e “fonofobia”. 

5. Dor intensa ou muito intensa unilateral 
orbital, supraorbital e/ou temporal, se não 
tratada duram 15 a 180 minutos. 

6. Cefaleia acompanhada de pelo menos um 
dos seguintes sintomas ipsilateral à dor: 
conjuntiva injetada (avermelhada) ou 
lacrimejamento; congestão nasal ou 
rinorreia; edema palpebral; sudorese na testa 
ou na face; miose e/ou ptose. 

 
(A) 1B – 2C – 3A – 4B – 5A – 6C. 
(B) 1C – 2B – 3A – 4C – 5C – 6A. 
(C) 1C – 2A – 3C – 4A – 5B – 6B. 
(D) 1A – 2C – 3B – 4C – 5A – 6B. 
(E) 1B – 2A – 3B – 4A – 5C – 6C. 
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QUESTÃO 48 
 Assinale entre as alternativas aquela que NÃO 

contempla critérios diagnósticos da dependência 
de substâncias psicoativas. 

(A) Compulsão para o consumo. 
(B) Reinstalação da síndrome de dependência. 
(C) Síndrome de abstinência. 
(D) Diminuição da tolerância. 
(E) Alívio ou evitação da abstinência pelo aumento do 

consumo. 
 
QUESTÃO 49 
 Assinale abaixo a alternativa correta em relação ao 

quadro clínico clássico apresentado por pacientes 
com doença oclusiva aortoilÍaca, também 
conhecida como Síndrome de Leriche. 

(A) Ausência dos pulsos femorais, claudicação assimétrica 
de membros inferiores e impotência.  

(B) Sopro abdominal, claudicação simétrica de membros 
inferiores e incontinência urinária. 

(C) Diminuição dos pulsos femorais, claudicação de 
nádegas e coxas e impotência.  

(D) Sopro abdominal, claudicação de nádegas e coxas e 
incontinência urinária. 

(E) Na maioria dos casos o paciente é assintomático. 
 
QUESTÃO 50 
 O toque retal deverá ser realizado de rotina em 

pacientes com dor abdominal aguda. Assinale a 
alternativa que NÃO contempla achado 
característico de causas de abdome agudo que 
podem ser detectadas através do toque retal. 

(A) Na apendicite aguda, se o apêndice estiver localizado 
na pelve, o único sinal poderá ser uma dor pélvica à 
direita, encontrada pelo toque retal. 

(B) Presença de fecalúria e dor intensa ao toque retal 
sugere diverticulite. 

(C) A presença de sangue nas fezes sugere tanto uma 
doença maligna, hemorroidas, quanto um processo 
gastrintestinal inflamatório agudo, como colite. 

(D) Uma massa palpável ao toque retal poderá ser um 
abscesso pélvico secundário a víscera perfurada, sinal 
de doença inflamatória pélvica ou doença maligna 
metastática. 

(E) A prostatite aguda nos homens é diagnosticada através 
do reto, apesar de poder apresentar-se por sintomas 
abdominais vagos. O toque retal revela uma glândula 
prostática sensível, às vezes com temperatura elevada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




