PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO
Estado do Rio Grande do Sul
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

INSTRUÇÕES
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e
das normas que regem este Concurso Público.
1. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.
2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo
apenas 1 (uma) a resposta correta.
3. O tempo para a realização da prova é de 3 horas, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O
candidato só poderá retirar-se do recinto da prova, portando o caderno de provas, após transcorrida 1 hora e
30 minutos de seu início. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo,
devendo assinar a ata da sala.
4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois são
parte integrante da prova.
5. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.
6. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados no dia 12/03/2012, às 20h, no portal da
Fundatec (www.fundatec.org.br) e da Prefeitura Municipal de Gramado (www.gramado.rs.gov.br).
7. Certifique-se de que este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a
sua substituição.

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS À FUNDATEC.
PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Instrução: As questões de números 01 a 12 referem-se ao texto abaixo.
Vinho e saúde
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Desde a antiguidade, o vinho apresenta-se intimamente ligado à evolução da
medicina, desempenhando sempre um papel principal. Os primeiros praticantes da arte da cura, na maioria
das vezes curandeiros ou religiosos, já empregavam o vinho como remédio. Papiros do Egito antigo e
tábuas dos antigos Sumérios (cerca de 2200 a.C.) já traziam receitas baseadas em vinho, o que o torna a
mais antiga prescrição médica documentada.
O grego Hipócrates (cerca de 450 a.C.), tido como o pai da medicina sistematizada, recomendava o
vinho como desinfetante, medicamento, um veículo para outras drogas e parte de uma dieta saudável. Para
ele, cada tipo de vinho teria uma diferente função medicinal. Galeno (século II d.C.), o mais famoso médico
da Roma antiga, empregava o vinho na cura das feridas dos gladiadores, agindo como um desinfetante.
Também os judeus antigos tinham o vinho como medicamento. Segundo o Talmud, livro sagrado do povo
judeu, "sempre que o vinho faltar, a medicina tornar-se-á necessária".
Foi na Universidade de Salerno (Itália), fundada no século XI, que a importância do vinho sobre a
dieta e a saúde foi codificada. Lá, correntes clássicas e árabes se fundiram, fornecendo as bases da
medicina europeia. O "Regime de Salerno" especificava "diferentes tipos de vinho para diversas
constituições e humores". Avicena (século XI d.C.), talvez o mais famoso médico do mundo árabe antigo,
reconhecia a importância do vinho como forma de cura, embora seu emprego fosse limitado por questões
religiosas.
O uso medicinal do vinho continuou por toda a Idade Média, sendo divulgado principalmente por
monastérios, hospitais e universidades. Até o século XVIII, muitos consideravam mais seguro beber vinho
do que água, pois esta era, frequentemente, contaminada. Conta a lenda de Heidelberg, na Alemanha, que
o guardião do grande barril, onde o soberano guardava todo o vinho recolhido como imposto, só bebia
vinho. Seu nome era "Perkeo" (do italiano “Perche no” - por que não). Certa feita, deram-lhe um líquido
diferente para beber, e ele morreu imediatamente. O tal líquido assassino era nada mais nada menos que
água.
Em 1865-66, Louis Pasteur, o grande cientista francês nascido na região do Jura (terra dos famosos
vin jaune e vin de paille), empregou o vinho em diversas de suas experiências, declarando que o vinho é "a
mais higiênica e saudável das bebidas".
Em 1892, durante a grande epidemia de cólera, em Hamburgo, o vinho era adicionado à água com
intuito de esterilizá-la. A partir do final do século XIX, no entanto, a visão do vinho como medicamento
começou a mudar. O alcoolismo foi definido como doença, e os malefícios de seu consumo indiscriminado
começaram a ser estudados. Nas décadas de 1970 e 1980, o consumo de álcool foi fortemente atacado por
campanhas de saúde pública – ............... exaltavam as complicações de seu uso em excesso. Entretanto,
várias pesquisas científicas bem conduzidas .............. demonstrando que, consumindo-o com moderação, o
vinho traz vários benefícios ......... saúde.
"Nem muito e nem muito pouco" parece ser o princípio para se realçar os efeitos benéficos do vinho
sobre a saúde. Entretanto, as autoridades de saúde de vários países ............ encontrado dificuldades em
estipular o que pode ser considerado "consumo sensato ou insensato". Na França, a ingestão de até 60g
de álcool por dia é segura para homens. Por outro lado, no Reino Unido, recomenda-se menos de 30g por
dia.
Vários são os fatores que influenciam esses limites: sexo, idade, constituição física, patrimônio
genético, condições de saúde e uso de outras substâncias (drogas, medicamentos etc). Em linhas gerais,
um homem pode consumir até 30g de álcool por dia. Para as mulheres, por diversas razões (menor
tolerância, menor proporção de água no organismo etc) recomenda-se até 15g por dia. A diferença entre
consumo moderado e exagerado pode significar a diferença entre prevenir e aumentar a mortalidade.
Além da quantidade, a regularidade também é importante para se obter os efeitos benéficos do
vinho. Os que exageram nos finais de semana e se poupam nos outros dias podem sofrer todos os
malefícios da ingestão exagerada e aguda do vinho, não obtendo nenhum ganho para a saúde.
(Fonte: http://www.news.med.br/p/medical-journal/850/vinho+e+saude+confira+artigo+sobre.htm Acesso em 14/02/2012.)
Texto adaptado para esta prova.)
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QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que completa
correta e respectivamente as lacunas pontilhadas
das linhas 32, 33, 34 e 36.

QUESTÃO 04 – Assinale C (correto) ou I (incorreto)
nas seguintes sugestões de substituição de nexos do
texto.

A)
B)
C)
D)
E)

( ) Na linha 20, pois pode ser substituído, sem
prejuízos ao texto, por haja vista que.
( ) Na linha 29, no entanto pode ser substituído, sem
prejuízos ao texto, por contudo.
( ) Na linha 32, Entretanto pode ser substituído, sem
prejuízos ao texto, por Em vista disso.
( ) O segmento Por outro lado, no Reino Unido
(linha 38) pode ser substituído, sem prejuízos ao
texto, por Já no Reino Unido.

as quais – vêm – à – têm
a qual – vem – à – tem
onde – veem – à – têm
que – veem – a – têm
às quais – vêm – a – tem

QUESTÃO 02 – Sobre o assunto abordado no texto,
foram feitas as seguintes considerações:
I.

II.

III.

IV.

Entre os primeiros a desempenhar a atividade
da medicina estavam os curandeiros e os
religiosos.
De acordo com documentos históricos, o vinho
é a mais antiga prescrição para a cura de
problemas de saúde.
Infere-se do texto que, na Europa, entre os
séculos XVIII e XIX, dadas as condições de
higiene, era mais saudável beber vinho do que
água.
Há cerca de cem anos, o entendimento de que
o vinho traria benefícios incondicionais à saúde
passou a ser reconsiderado.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

C – C – C – C.
C – C – I – C.
C – I – I – C.
I – C – C – I.
I – I – C – C.

QUESTÃO 05 – Considere as seguintes reescritas do
período Em 1892, durante a grande epidemia de
cólera, em Hamburgo, o vinho era adicionado à
água com intuito de esterilizá-la. (linhas 28 e 29):

Quais estão corretas?
I.
A)
B)
C)
D)
E)

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

II.

III.
QUESTÃO 03 – Todas as alternativas apresentam
substituições possíveis para ligado (linha 01) e
adicionado (linha 28), respectivamente, sem
provocar alterações sintáticas ou semânticas ao texto,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

vinculado – acrescentado.
relacionado – agregado.
conectado – juntado.
incorporado – ministrado.
associado – misturado.

IV.

Em 1892, em Hamburgo, adicionava-se vinho à
água, durante a grande epidemia de cólera,
com intuito de esterilizar esta.
Em Hamburgo, durante a grande epidemia de
cólera de 1892, adicionava-se água ao vinho
para esterilizá-lo.
Durante a grande epidemia de cólera, em 1892,
em Hamburgo, adicionava-se vinho na água a
fim de esterilizá-la.
Em 1892, durante a grande epidemia de cólera,
em Hamburgo, esterilizava-se a água
adicionando-lhe vinho.

Quais mantêm o sentido original e a correção
gramatical?
A)
B)
C)
D)
E)

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

QUESTÃO 06 – Todos os segmentos a seguir estão
em sentido figurado, ou seja, apresentam uma figura
de linguagem, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

arte da cura (linha 02).
o pai da medicina (linha 06).
mundo árabe (linha 15).
guardião do grande barril (linha 21).
líquido assassino (linha 23).
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QUESTÃO 07 – A seguir foram propostas reescritas
de alguns segmentos do texto; assinale aquela que
ALTERA o sentido original.
A) fornecendo as bases da medicina europeia
(linhas 13 e 14) – e, assim, forneceram as bases
da medicina europeia.
B) sendo
divulgado
principalmente
por
monastérios, hospitais e universidades (linhas
18 e 19) – mas foi divulgado principalmente por
monastérios, hospitais e universidades.
C) declarando que o vinho é "a mais higiênica e
saudável das bebidas" (linhas 26 e 27) – e
declarou que o vinho é "a mais higiênica e
saudável das bebidas".
D) consumindo-o com moderação (linha 33) – caso
seja consumido com moderação.
E) não obtendo nenhum ganho para a saúde (linha
47) – e não obter nenhum ganho para a saúde.

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa em que se faz
a correta passagem da oração principal do período a
seguir para a voz passiva.
Galeno (século II d.C.), o mais famoso médico da
Roma antiga, empregava o vinho na cura das
feridas dos gladiadores, agindo como um
desinfetante. (linhas 08 e 09)
A) O vinho foi empregado como desinfetante, por
Galeno (século II d.C.), o mais famoso médico da
Roma antiga, na cura das feridas dos gladiadores.
B) O vinho tem sido empregado por Galeno (século II
d.C.), o mais famoso médico da Roma antiga, na
cura das feridas dos gladiadores, agindo como um
desinfetante.
C) O vinho era empregado – por Galeno (século II
d.C.), o mais famoso médico da Roma antiga – na
cura das feridas dos gladiadores, agindo como um
desinfetante.
D) Galeno (século II d.C.), o mais famoso médico da
Roma antiga, teria empregado o vinho na cura das
feridas dos gladiadores, agindo como um
desinfetante.
E) As feridas dos gladiadores eram curadas por
Galeno (século II d.C.), o mais famoso médico da
Roma antiga, que empregava o vinho agindo
como um desinfetante.

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa INCORRETA.
A) Na linha 04, o segmento o que poderia ser
substituído por isso (desconsiderada eventual
mudança na pontuação) sem ocasionar erro de
coesão no texto.
B) Na linha 04, a segunda ocorrência de o
(sublinhado no texto) é um pronome e remete a
vinho (mesma linha).
C) Na linha 13, Lá remete à Universidade de Salerno
(linha 12).
D) Na linha 16, o segmento seu emprego refere-se a
vinho (mesma linha).
E) Na linha 30, seu consumo remete a alcoolismo
(mesma linha).

QUESTÃO 10 – Todos os segmentos a seguir
exercem função de aposto, EXCETO:
A) tido como o pai da medicina sistematizada (linha
06).
B) o mais famoso médico da Roma antiga (linhas 08
e 09).
C) livro sagrado do povo judeu (linhas 10 e 11).
D) talvez o mais famoso médico do mundo árabe
antigo (linha 15).
E) durante a grande epidemia de cólera (linha 28).

QUESTÃO 11 – Dos vocábulos a seguir, retirados do
texto, assinale aquele que NÃO apresenta prefixo.
A)
B)
C)
D)
E)

intimamente.
indiscriminado.
desinfetante.
imediatamente.
insensato.

QUESTÃO 12 – Considere as seguintes afirmativas
acerca da pontuação do texto.
I.

II.

III.
IV.

O segmento Até o século XVIII (linha 19) é
seguido de vírgula pela mesma razão que
Conta a lenda de Heidelberg (linha 20).
A mesma regra de pontuação determina que
na Alemanha (linha 20) e Em 1865-66 (linha
25) sejam separados por vírgula.
A vírgula da linha 30 é justificada pela mudança
de sujeito na frase.
Os dois-pontos da linha 40 poderiam ser
substituídos, sem prejudicar a estrutura do
período, pela expressão “tais como” precedida
de vírgula.

Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I e III.
Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.
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INFORMÁTICA
Para a resolução das questões desta prova,
considere os seguintes detalhes: (1) o mouse está
configurado para uma pessoa que o utiliza com a
mão direita (destro) e usa, com maior frequência,
o botão esquerdo, que possui as funcionalidades
de seleção ou de arrastar normal, entre outras. O
botão da direita serve para ativar o menu de
contexto ou de arrastar especial; (2) os botões do
mouse estão devidamente configurados com a
velocidade de duplo clique; (3) os programas
utilizados nesta prova foram instalados com todas
as suas configurações padrão, entretanto, caso
tenham sido realizadas alterações que impactem a
resolução da questão, elas serão alertadas no
texto da questão ou mostradas visualmente, se
necessário; (4) no enunciado e nas respostas de
algumas
questões
existe(m)
letra(s),
abreviatura(s), acrônimo(s), fórmula(s), palavra(s)
ou texto(s) que foram digitados entre aspas,
apenas para destacá-los. Neste caso, para
resolver as questões, desconsidere tais aspas e
atente somente para a(s) letra(s), abreviatura(s),
acrônimo(s), fórmula(s), palavra(s) ou o(s) texto(s)
propriamente ditos; e (5) para resolver as
questões desta prova considere, apenas, os
recursos disponibilizados para os candidatos, tais
como essas orientações, os textos introdutórios
das questões, normalmente disponibilizados
antes das Figuras, os enunciados propriamente
ditos e os dados e informações disponíveis nas
Figuras das questões, se houver.

A questão 13 baseia-se na Figura 1 que mostra,
uma janela do Windows 7 Starter, na qual a pasta
"Temp" encontra-se apontada pela seta nº 1.

1

2

Figura 1 - Janela do Windows 7 Starter
QUESTÃO 13 - Para renomear a pasta "Temp",
apontada pela seta nº 1 (Figura 1), basta, antes de se
pressionar a tecla "ENTER", do teclado, digitar, no
local apontado pela seta nº 2, o seguinte nome:
I. gramado - CONCURSO 01/2012
II. CONCURSO - gramado (Medico) <superior>
III. MÉDICO %concurso% - GRAMADO
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.
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A questão 14 baseia-se nas Figuras 2(a) e 2(b),
que mostram a mesma janela principal do
BrOffice Writer 3.2, com o mesmo documento e a
mesma formatação, antes e após se ativar a barra
de ferramentas "Padrão". A Figura 2(a) mostra
esse editor de texto antes de ser exibida a barra
de ferramentas "Padrão". A Figura 2(b) mostra o
resultado obtido após se ativar, na Figura 2(a), a
barra de ferramentas "Padrão" e ajustá-la nessa
janela.
1

2

3

Figura 2(a) - Janela principal do BrOffice Writer 3.2
(antes)

QUESTÃO 14 - As Figuras 2(a) e 2(b) mostram a
mesma janela principal do BrOffice Writer 3.2 e estão
sendo exibidas em sequência: inicialmente, visualizase a Figura 2(a), a partir da qual se ativou e ajustou a
barra de ferramentas "Padrão" na janela, cujo
resultado é mostrado na Figura 2(b). Portanto, para
que passasse a ser exibida tal barra de ferramentas
"Padrão", como mostrado na Figura 2(b), bastou
antes, na Figura 2(a), realizar, sequencialmente, as
seguintes ações:
A) (1) dar um clique, com o botão esquerdo do
mouse, sobre o menu "Exibir" (seta nº 1); (2)
selecionar o item de menu "Barra de ferramentas";
(3) selecionar o item "Padrão"; e (4) ajustar a barra
de ferramentas "Padrão" na janela do editor de
texto.
B) (1) dar um clique, com o botão esquerdo do
mouse, sobre o menu "Inserir" (seta nº 2); (2)
selecionar o item de menu "Barra de ferramentas";
(3) selecionar o item "Padrão"; e (4) ajustar a barra
de ferramentas "Padrão" na janela do editor de
texto.
C) (1) dar um clique, com o botão esquerdo do
mouse, sobre o menu "Inserir" (seta nº 2); (2)
selecionar o item de menu "Personalizar"; (3)
selecionar a barra de ferramentas "Padrão" e clicar
no botão "OK"; e (4) ajustar a barra de ferramentas
"Padrão" na janela do editor de texto.
D) (1) dar um clique, com o botão esquerdo do
mouse, sobre o menu "Ferramentas" (seta nº 3);
(2) selecionar o item de menu "Personalizar"; (3)
selecionar a barra de ferramentas "Padrão" e clicar
no botão "OK"; e (4) ajustar a barra de ferramentas
"Padrão" na janela do editor de texto.
E) (1) dar um clique, com o botão esquerdo do
mouse, sobre o menu "Ferramentas" (seta nº 3);
(2) selecionar o item de menu "Opções"; (3)
selecionar o item barra de ferramentas; (4) marcar
barra de ferramentas "Padrão" e clicar no botão
"OK"; e (5) ajustar a barra de ferramentas
"Padrão" na janela do editor de texto.

Figura 2(b) - Janela principal do BrOffice Writer 3.2
(após)
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A questão 15 baseia-se na Figura 4, que mostra a
janela principal do BrOffice Calc 3.2, na qual se
posicionou o cursor do mouse, no formato de
uma pequena seta (" "), no local apontado pela
seta nº 1.

B)

C)

2

1

Figura 4 - Janela principal do BrOffice Calc 3.2
QUESTÃO 15 - A Figura 4 mostra a janela principal
do BrOffice Calc 3.2, na qual o cursor do mouse, no
formato de uma pequena seta (" "), encontra-se
posicionado no local apontado pela seta nº 1. A
seguir, serão realizadas, sequencialmente, as
seguintes ações: (1) será pressionado e mantido
pressionado o botão esquerdo do mouse; (2) será
arrastado o cursor do mouse até o local apontado
pela seta nº 2; e (3) será solto o botão esquerdo do
mouse. Nesse caso, ao concluir tais ações, a área de
trabalho, do BrOffice Calc 3.2, será exibida da
seguinte forma:

D)

E)

A)
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A questão 16 baseia-se na Figura 3 que mostra a
janela principal do BrOffice Writer 3.2, na qual o
texto apontado pela seta nº 1 encontra-se
selecionado.

B)

1

C)

2

3

4

Figura 3 - Janela principal do BrOffice Writer 3.2
QUESTÃO 16 - A Figura 3 mostra a janela principal
do BrOffice Writer 3.2, na qual o texto apontado pela
seta nº 1 encontra-se selecionado. Nessa Figura,
dando-se, sequencialmente, um clique, com o botão
esquerdo do mouse sobre os ícones apontados pelas
setas nº 2, 3 e 4, pode-se afirmar que a área de
trabalho, desse editor de texto, será exibida da
seguinte forma:

D)

A)
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QUESTÃO 17 - Considere as seguintes assertivas
sobre a mensagem eletrônica elaborada no Windows
Live Mail 2011, mostrada na Figura 5:

E)

I. Para enviar a mensagem eletrônica da Figura
5, basta dar um clique, com o botão esquerdo
do mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº
1 ou sobre o ícone apontado pela seta nº 3.
II. Dando-se um clique, com o botão esquerdo do
mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 2,
fará com que essa mensagem eletrônica seja
definida como de alta prioridade.
III. Essa mensagem, ao ser enviada, será recebida
pelo usuário da caixa postal "lauro@xycd.com"
que saberá, através do e-mail recebido, que ela
também foi enviada para "ciro@xycd.com".
Quais estão corretas?

A questão 17 baseia-se na Figura 5, que mostra,
intencionalmente,
apenas
parte
de
uma
mensagem eletrônica elaborada no Windows Live
Mail 2011.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.
LEGISLAÇÃO

1

2
A Lei Municipal nº 2.912, de 06.05.2011, e sua
alteração posterior através da Lei Municipal
nº 2.983, de 27.12.2011, dispõem sobre o Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de
Gramado.
Assim, com base nas disposições contidas nesse
regime, responda às questões de nº 18 a 24.
QUESTÃO 18 - Segundo o artigo 19 do referido
regime, o servidor público nomeado por concurso
público, adquire a estabilidade após o período
probatório de três (03) anos de efetivo exercício.
Ao término do período de estágio probatório, a
homologação na condição de estável, deverá ocorrer
pela autoridade competente, mediante desempenho
3

Figura 5 - Mensagem eletrônica do Windows Live
Mail 2011

A) de no mínimo 60 (sessenta) pontos na média
avaliações semestrais.
B) superior a 60 (sessenta) pontos na média
avaliações anuais.
C) superior a 60 (sessenta) pontos na média
avaliações semestrais.
D) de no mínimo 70 (setenta) pontos na média
avaliações anuais.
E) de no mínimo 70 (setenta) pontos na média
avaliações semestrais.
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QUESTÃO 19 - O parágrafo único do artigo 111 do
referido regime define “Quando o número de dias
concedidos para licenças decorrentes de
atestados, superar ____________ em cada ano,
mesmo que em períodos intercalados, o servidor
será submetido à junta médica, formada por três
(03) profissionais, para emissão de laudo.”
Marque a alternativa que completa corretamente a
lacuna do trecho acima:
A)
B)
C)
D)
E)

quinze (15)
vinte (20)
vinte e cinco (25)
trinta (30)
trinta e cinco (35)

QUESTÃO 20 - Dentre as hipóteses previstas de
benefícios do Plano de Seguridade Social,
assegurados ao servidor, está, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

O auxílio-funeral.
A licença para tratamento de saúde.
O salário-família.
A licença à gestante, à adotante e à paternidade.
A licença por acidentes em serviço.

QUESTÃO 21 - Além das ausências ao serviço
previstas na referida Lei, são considerados como de
efetivo exercício, entre outros, os afastamentos em
virtude de, EXCETO:
A) Licença à gestante, à adotante e à paternidade.
B) Convocação para o serviço militar.
C) Licença para tratamento de saúde de pessoa da
família, inclusive não remunerada.
D) Licença para tratamento de saúde por moléstia
profissional.
E) Júri e outros serviços obrigatórios por Lei.

QUESTÃO 22 – O artigo 81 do referido regime
estabelece que “Por cada triênio de efetivo
exercício prestado ao Município, o servidor do
Quadro de Provimento Efetivo terá direito a um
avanço no valor de ________________de
vencimento básico do seu cargo efetivo, ao qual
se incorpora, até o limite de ________triênios.”
A alternativa que preenche correta e respectivamente
as lacunas do trecho acima, é:
A)
B)
C)
D)
E)

dois por cento (2%) – dez (10)
três por cento (3%) – dez (10)
quatro por cento (4%) – treze (13)
cinco por cento (5%) – quinze (15)
seis por cento (6%) – quinze (15)

QUESTÃO 23 - Com base no referido regime,
assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as
afirmativas que seguem:
( ) O serviço extraordinário será remunerado por hora
de trabalho que exceda o período normal, com
acréscimo de 50% em relação à hora normal.
( ) Para assegurar o funcionamento de serviços
ininterruptos ou essenciais, ou em razão do
interesse público, o servidor efetivo poderá ficar à
disposição da municipalidade em regime de
plantão.
( ) A designação para o exercício de FG poderá ser
cumulativa com o cargo em comissão e será feita
por ato expresso da autoridade competente.
( ) O exercício de cargo em comissão ou de FG não
exclui a remuneração por serviço extraordinário.
( ) Durante a jornada de trabalho diária que exceder a
quatro horas contínuas, haverá um intervalo de
uma hora.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

V – F – V – F – V.
V – V – F – F – F.
F – V – V – F – V.
V – V – V – F – F.
F – V – F – V – V.

QUESTÃO 24 - Dentre as hipóteses previstas tanto
para o provimento quanto para a vacância do cargo
público, estão:
A)
B)
C)
D)
E)

A reversão e a reintegração.
A nomeação e o aproveitamento.
A remoção e a destituição.
A promoção e a substituição.
A readaptação e a recondução.
ATUALIDADES

QUESTÃO 25 - A construção do que promete ser a
terceira maior hidrelétrica do mundo esbarra em uma
questão que envolve o bioma da floresta Amazônica:
como conservar o patrimônio natural e, ao mesmo
tempo, fazer dele uma alavanca para o
desenvolvimento do Brasil?
A que hidrelétrica se refere o texto acima?
A)
B)
C)
D)
E)

Xingu.
Tocantins.
Belo Monte.
Tucuruí.
Rio Novo.
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QUESTÃO 26 - Leia as assertivas a seguir a respeito
de posturas divergentes de dois países sobre a atual
situação na Síria:
I. O governo defende o endurecimento de sanções
ao regime sírio e já exigiu a saída do ditador
Bashar al Assad do poder.
II. Tradicional aliado do regime sírio, com quem tem
parceria econômica, o país vetou uma resolução
da ONU – Organização das Nações Unidas contra
a Síria.
Assinale a alternativa que identifica correta e
respectivamente os países que adotam as posturas
acima.

QUESTÃO 28 - Em fevereiro último, a Europa foi
surpreendida com a renúncia do presidente de um de
seus países mais importantes, envolvido em uma
série de escândalos de corrupção. Nessa República
parlamentarista, o presidente tem poderes simbólicos
e, embora seja chefe de Estado, quem de fato
governa o país é o chanceler federal, escolhido pelo
parlamento.
As informações acima se referem à
A)
B)
C)
D)
E)

Grécia.
Espanha.
França.
Alemanha.
Holanda.

A) I – Estados Unidos;
II – China.
QUESTÃO 29 - Segundo o IBGE, é analfabeto quem
declara não saber ler nem escrever um bilhete
simples em seu idioma, mesmo que consiga escrever
e reconhecer seu nome. Em cerca de cem anos, o
Brasil reduziu a taxa de analfabetismo de 70% para
9,7% da população. Entretanto, 29,5 milhões de
brasileiros ainda são analfabetos ou analfabetos
funcionais. Dentre as regiões brasileiras, a que
apresenta as maiores taxas de analfabetismo é a

B) I – Israel;
II – Palestina.
C) I – Alemanha;
II – Turquia.
D) I – Japão;
II – Irã.
E) I – França;
II – Líbia.

QUESTÃO 27 - Por sete votos a quatro, os ministros
do Supremo Tribunal Federal (STF) garantiram a
constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa.
Conforme a referida lei, fica inelegível por oito anos o
político que:
I. For condenado criminalmente em segunda
instância.
II. Tiver contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas
da União, por decisão irrecorrível.
III. Renunciar a cargo para evitar cassação ou for
cassado.
IV. For excluído do exercício da profissão.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

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

A)
B)
C)
D)
E)

Sul.
Sudeste.
Centro-oeste.
Norte.
Nordeste.

QUESTÃO 30 - New7Wonders of Nature é uma
iniciativa lançada em 2007 para criar uma lista com as
sete maravilhas da natureza, escolhidas pelo voto
através de uma pesquisa global. Em 11 de novembro
de 2011, foi divulgada uma lista provisória com as
sete maravilhas da natureza. Que áreas do território
brasileiro integram essa lista?
I. Cataratas do Iguaçu.
II. Floresta Amazônica.
III. Pantanal Mato-grossense.
IV. Chapada Diamantina.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

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

Execução: Fundatec

11
MÉDICO CLÍNICO GERAL

provaH_19_V2_9/3/201214:22:26

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 35 - Considere as seguintes afirmações
sobre a epilepsia:

QUESTÃO 31 - Qual é o método preferido para a
avaliação de uma possível dissecção aórtica e
identificação de coágulos nas câmaras cardíacas?
A)
B)
C)
D)
E)

Radiografia de tórax.
Ecografia transesofágica.
Eletrocardiograma.
Ecocardiografia.
Cateterismo cardíaco.

QUESTÃO 32 - Considere as seguintes afirmações
sobre a insuficiência cardíaca crônica:
I. As manifestações da disfunção ventricular
esquerda estão relacionadas a pressões de
enchimento (diastólicas) diminuídas, transmitidas
retrogradamente para o átrio esquerdo e para as
veias pulmonares, ou a um débito cardíaco
inadequado.
II. A falência do coração direito resulta de uma
sobrecarga de pressão ventricular crônica ou de
uma disfunção intrínseca do ventrículo direito ou
de suas valvas.
III. As manifestações primárias da insuficiência do
lado direito do coração estão relacionadas a
pressões atriais direitas e venosas sistêmicas
cronicamente diminuídas.

I. As crises epiléticas são definidas como
manifestações clínicas transitórias, de curta
duração e autolimitadas.
II. A doença “epilepsia” são quando as crises
epiléticas são observadas de maneira recorrente
ao longo do tempo, porém sem a identificação de
fator tratável.
III. Os locais mais comuns de origem das crises
epiléticas são os lobos frontais, seguidos dos
lobos temporais e os lobos parieto-occiptais.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

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

QUESTÃO 36 - São causas de hipomagnesemia,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Alcoolismo.
Doença celíaca.
Necrose tubular aguda.
Hipotireoidismo.
Cetoacidose diabética.

Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

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

QUESTÃO 37 - Considere as seguintes afirmações
sobre a hipertensão porta:

QUESTÃO 33 - São manifestações clínicas da
doença de cushing, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Hipotensão.
Obesidade.
Hirsutismo.
Osteoporose.
Intolerância à glicose.

I. Manifesta-se clinicamente pela tríade de ascite,
circulação colateral e esplenomegalia.
II. A primeira manifestação pode ser uma
hemorragia digestiva por ruptura de varizes
gastroesofágicas ou por gastropatia erosiva
associada à cirrose.
III. Quando grave, apenas 10% do sangue portal
consegue atravessar o fígado e chegar às veias
hepáticas, enquanto 90% é desviado por
circuitos colaterais da parede abdominal, plexo
hemorroidário e gastroesofágico.
Quais estão corretas?

QUESTÃO 34 - Qual é o melhor exame para o
diagnóstico
preciso
e
acompanhamento
do
tratamento dos pacientes com asma brônquica?
A)
B)
C)
D)
E)

Radiografia do tórax.
Tomografia computadorizado do tórax.
Espirometria.
Gasometria arterial.
Contagem de eosinófilos.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.
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QUESTÃO 38 - Considere as seguintes afirmações
sobre os exames complementares na trombose
venosa e embolia pulmonar:
I. A angiotomografia e duplex scan dos membros
inferiores podem demonstrar a trombose venosa.
II. Quando o resultado da cintilografia pulmonar
com estudo de ventilação e perfusão é
compatível com embolia pulmonar, o paciente
deve ser tratado como tal.
III. O dímero D é um dos produtos da degradação
da fibrina que se eleva uma hora após o início do
tromboembolismo e se mantém elevado por
cerca de sete horas no máximo.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

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

QUESTÃO 39 - São doenças pápulo-descamativas,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Pênfigo vulgar.
Psoríase.
Líquen plano.
Sífilis secundária.
Pitiríase rósea.

QUESTÃO 40 - Considere as seguintes afirmações
sobre a nefrolitíase:
I. Depois da redução do volume urinário, a
hiperuricosúria constitui a anormalidade da urina
observada com mais frequência em indivíduos
que formam cálculos.
II. A hipercalcemia está associada a um aumento
da carga filtrada de cálcio no néfron e, portanto,
resulta em hipercalciúria.
III. A hipercalciúria idiopática é um distúrbio familiar
que afeta ambos os sexos, em que a
hipercalciúria é acompanhada de hipercalcemia.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

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