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DIREITOS HUMANOS
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1. Este caderno de provas contém um total de 60 (sessenta) questões objetivas, sendo 10 de Língua

Portuguesa, 10 de Direitos Humanos, 10 de Noções de Informática e 10 de Conhecimentos Específicos. Confira-o.
2. Assinale na sua Folha de Respostas o tipo de sua prova: Gabarito A ou Gabarito B.
3. Esta prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o tempo destinado à transcrição de
suas respostas no gabarito oficial.
4. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta.
5. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
6. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com sua folha de respostas, devidamente
preenchidos e assinados.
7. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início das mesmas.
8. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a mesma poderá ser destacada.
9. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico www.fumarc.org.br, dois
dias depois da realização da prova.
10. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova.

2

3

Prezado(a) candidato(a):
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO: Leia com atenção o Texto 1 para responder às questões 01 a 05:

TEXTO 1:
Manual de Policiamento Comunitário
Apresentação: Nancy Cardia

O policiamento comunitário, hoje em dia, encontra-se amplamente disseminado nos países economicamente mais desenvolvidos. Sem dúvida isso é uma conquista desses países, pois essa é a forma de policiamento que mais se aproxima das aspirações da população: ter uma polícia que trabalhe
próxima da comunidade e na qual ela possa crer e confiar.
Acreditar e confiar na polícia são considerados elementos essenciais para que a polícia possa
ter legitimidade para aplicar as leis, isto é, para a polícia ser percebida pela população como tendo um
direito legítimo de restringir comportamentos, retirar a liberdade de cidadãos e, em casos extremos, até
mesmo a vida.
Ter legitimidade para aplicar as leis significa poder contar com o apoio e a colaboração da população para exercer seu papel. Isso difere da falta de reação da população às ações da polícia, quer por
apatia ou por medo, ou ainda, da reação daqueles que delínquem. Em qualquer um desses casos a
reação da população já sugere que há um déficit de confiança na polícia.
Nos países economicamente mais desenvolvidos, a adoção do policiamento comunitário decorreu da constatação de que os modelos de policiamento em vigência não eram mais eficazes diante dos
novos padrões de violência urbana que emergiram no fim dos anos 1960 e meados dos anos 1970. Ao
longo desse período, cresceram, em muitos desses países, tanto diferentes formas de violência criminal
como também manifestações coletivas (pacíficas ou não) por melhor acesso a direitos. O desempenho
das polícias em coibir a violência criminal ou ao conter (ou reprimir) as manifestações coletivas adquiriu
grande visibilidade e saliência, resultando em muitas críticas. Em decorrência disso, houve, em vários
países, forte deterioração da imagem das forças policiais junto à população.
Uma pior imagem tem impacto na credibilidade da população na polícia. A falta ou baixa credibilidade afeta o desempenho da polícia no esclarecimento de delitos e, até mesmo, no registro de ocorrências. De maneira geral, quando não há confiança, a população hesita em relatar à polícia que foi
vítima de violência ou, até mesmo, de fornecer informações que poderiam auxiliar a polícia a esclarecer
muitos delitos.
O policiamento comunitário foi adotado nesses países como uma forma de melhorar o relacionamento entre a polícia e a sociedade. Para isso, procurou reconstruir a credibilidade e a confiança do
público na polícia e, desse modo, melhorar o desempenho dela na contenção da violência urbana.
A adoção desse tipo de policiamento não só exige empenho das autoridades e da comunidade,
mas, sobretudo, mudança na cultura policial: requer retreinamento dos envolvidos, alteração na
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ra de poder de tomada de decisão com maior autonomia para os policiais que estão nas ruas; alteração
nas rotinas de administração de recursos humanos, com a fixação de policiais a territórios; mudanças
nas práticas de controle interno e externo e de desempenho, entre outros. Essas mudanças, por sua
vez, exigem também que a decisão de implementar o policiamento comunitário seja uma política de
governo, entendendo-se que tal decisão irá atravessar diferentes administrações: o policiamento comunitário leva anos para ser totalmente integrado pelas forças policiais.
No Brasil, ocorreram, ao longo dos últimos 18 anos, várias tentativas de implementar o policiamento comunitário. Quase todas as experiências foram, nos diferentes Estados, lideradas pela Polícia
Militar: a) em 1991, a Polícia Militar de São Paulo promoveu um Seminário Internacional sobre o Policiamento Comunitário, abordando os obstáculos para esse tipo de policiamento; b) em 1997, ainda em
São Paulo, projetos piloto foram implantados em algumas áreas da capital; c) nessa mesma época, no
Espírito Santo e em algumas cidades do interior do Estado, também houve experimentos com policiamento comunitário; o mesmo se deu na cidade do Rio de Janeiro, nos morros do Pavão e Pavãozinho,
com a experiência do GEPAE.
Apesar de não ter havido uma avaliação dessas experiências, os relatos dos envolvidos, tanto
de policiais como da população, revelam satisfação com o processo e com os resultados e insatisfação
com o término das mesmas.
Ao longo desses últimos anos, a violência urbana continuou a crescer e passou a atingir cidades
que antes pareciam menos vulneráveis - aquelas de médio e pequeno porte. Nesse período, a população continuou a cobrar das autoridades uma melhora na eficiência das polícias. Essa melhora não depende só das autoridades, depende também da crença que a população tem na polícia: crença que as
pessoas podem ajudar a polícia com informações e que essas serão usadas para identificar e punir responsáveis por delitos e não para colocar em risco a vida daqueles que tentaram ajudar a polícia a cumprir seu papel.
Sem a colaboração do público, a polícia não pode melhorar seu desempenho e essa colaboração exige confiança. A experiência tem demonstrado que o policiamento comunitário é um caminho
seguro para se reconstruir a confiança e credibilidade do público na polícia. [...]
Fonte: Manual de Policiamento Comunitário: Polícia e Comunidade na Construção da Segurança [recurso eletrônico] / Núcleo
de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV/USP), 2009. p. 10.

QUESTÃO 01
É CORRETO afirmar sobre o texto 1:
(A) O policiamento comunitário visa melhorar a aplicação da lei nas comunidades atendidas.
(B) A violência diminuiu nos grandes centros urbanos e aumentou nas cidades de médio e pequeno porte.
(C) É necessária uma mudança de paradigma das autoridades policiais, para que ocorra uma rápida integração
com a administração pública.
(D) Entre as consequências da falta de credibilidade na polícia por parte da comunidade, está o medo de fornecer
informações e de registrar crimes sofridos.
QUESTÃO 02
De acordo com o texto 1, a adoção de modelos de policiamento comunitário foi decorrente, EXCETO
(A)
(B)
(C)
(D)

das fortes críticas à atuação policial.
do surgimento de novos padrões de violência.
da falta de reação da população às ações da polícia.
da necessidade de resgatar a confiança da comunidade na polícia.

QUESTÃO 03
Espera-se como consequências diretas do policiamento comunitário, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Parceria no levantamento de informações.
Aproximação da polícia com a comunidade.
Legitimação das ações policiais de repressão.
Maior autonomia no poder de decisão do policial.
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QUESTÃO 04
O tipo textual predominante é DISSERTATIVO. Marque a alternativa que NÃO justifica essa afirmativa.
(A)
(B)
(C)
(D)

Observa-se progressão de fatos e sequência narrativa.
Parte da argumentação estrutura-se na relação causa e consequência.
Há afirmações consistentes, sustentadas pelos exemplos apresentados.
Indicações de fatos passados estão relacionadas como elementos comparativos.

QUESTÃO 05
Leia o trecho a seguir, observando o emprego dos sinais de pontuação.
No Brasil, ocorreram, ao longo dos últimos 18 anos, várias tentativas de implementar o policiamento comunitário. Quase todas as experiências foram, nos diferentes Estados, lideradas pela Polícia Militar: a) em 1991, a
Polícia Militar de São Paulo promoveu um Seminário Internacional sobre o Policiamento Comunitário, abordando
os obstáculos para esse tipo de policiamento; b) em 1997, ainda em São Paulo, projetos piloto foram implantados
em algumas áreas da capital; c) nessa mesma época, no Espírito Santo e em algumas cidades do interior do Estado, também houve experimentos com policiamento comunitário; o mesmo se deu na cidade do Rio de Janeiro,
nos morros do Pavão e Pavãozinho, com a experiência do GEPAE.
Quanto à pontuação do trecho, NÃO é correto afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

Houve apenas uma ocorrência de vírgula para separar oração reduzida de infinitivo.
Em todos os períodos, houve o emprego de vírgulas para separar adjuntos adverbiais.
O ponto e vírgula foi empregado para separar orações de caráter sequencial e enumerativo.
O termo deslocado “nos diferentes Estados” está entre vírgulas, para permitir a retomada da locução verbal.

QUESTÃO 06
Uma companhia aérea lançou o seguinte slogan: “Às vezes, um pouquinho a mais faz muita diferença”. (Veja, set.
2012). A figura de linguagem presente nesse slogan é
(A)
(B)
(C)
(D)

Eufemismo.
Antítese.
Ironia.
Hipérbole.

QUESTÃO 07
Sobre ofícios e memorandos, NÃO é correto afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

Ambos têm como finalidade o tratamento de assuntos oficiais por órgãos da administração pública.
Destinatário, assunto, local e data são itens comuns a ofícios e memorandos.
O memorando é uma correspondência de caráter eminentemente externo.
O ofício pode ser redigido pelo serviço público para particulares.

QUESTÃO 08
A frase em que a regência fere o padrão culto da língua é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Assisti ao espetáculo do grupo de dança.
Os trabalhadores rurais moram longe da refinaria.
Este programa não é compatível com esse computador.
Os motoboys são responsáveis pelas entregas a domicílio.
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QUESTÃO 09
Quanto à concordância com o pronome de tratamento, a estrutura CORRETA é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Informo a V. Sa. que vosso prazo está expirado.
Requeiro a V. Exa. o seu parecer consubstanciado.
Solicito a V. Exa. que manifesteis sobre a sentença.
Encaminho o ofício a V. Sa. e aguardo vossas sugestões.

QUESTÃO 10
Quanto à semântica da frase, há inadequação em
(A)
(B)
(C)
(D)

O juiz já expediu o mandado desde ontem.
O policial lembrou a inflação cometida pelo acusado.
A docente agia com discrição a fim de proteger o discente.
A retificação do endereço não foi suficiente para reverter a situação.
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PROVA DE DIREITOS HUMANOS
QUESTÃO 11
A Constituição Federal de 1988 inova ao realçar uma orientação internacionalista no campo dos princípios que
regem o Brasil em suas relações internacionais. Tal orientação está contida nos seguintes princípios, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Não intervenção.
Autodeterminação dos povos.
Prevalência dos direitos humanos.
Repúdio ao terrorismo e ao racismo.

QUESTÃO 12
A Constituição Federal de 1988 institui o princípio da aplicabilidade imediata das normas que traduzem direitos e
garantias fundamentais. Tal princípio intenta, EXCETO:
(A) assegurar a força dirigente e vinculante dos direitos e garantias de cunho fundamental.
(B) ressaltar apenas que os direitos e garantias se aplicam independentemente da intervenção legislativa.
(C) tornar os referidos direitos e garantias prerrogativas diretamente aplicáveis pelos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.
(D) sublinhar que os direitos e garantias valem diretamente contra a lei, quando esta estabelece restrições em
desconformidade com a Constituição.

QUESTÃO 13
Considerando o art. 5º da Constituição Federal de 1988, NÃO é correto o que se afirma em:
(A) A instituição do júri é reconhecida, com a organização que lhe der a lei.
(B) Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX.
(C) Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado a qualquer tempo, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.
(D) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

QUESTÃO 14
Sobre a nacionalidade, dispõe o § 3º do art. 12 da Constituição Federal de 1988 que são privativos de brasileiro
nato os seguintes cargos, EXCETO de
(A)
(B)
(C)
(D)

Presidente e Vice-Presidente da República.
Presidente da Câmara dos Deputados.
Ministro da Justiça.
Ministro do Supremo Tribunal Federal.

QUESTÃO 15
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento a
(A)
(B)
(C)
(D)

soberania.
não intervenção.
independência nacional.
igualdade entre os Estados.
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QUESTÃO 16
É crime imprescritível nos termos da Constituição Federal de 1988
(A)
(B)
(C)
(D)

o terrorismo.
a prática da tortura.
a prática do racismo.
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

QUESTÃO 17
Sobre a nacionalidade, nos termos do art. 12 da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar, EXCETO:
(A) São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde
que estes estejam a serviço de seu país.
(B) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em
qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
(C) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles
esteja a serviço da República Federativa do Brasil.
(D) São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral.
QUESTÃO 18
Muitos dos princípios nos quais o Direito Internacional dos Direitos Humanos está baseado relacionam-se à necessidade de assegurar que não apenas as violações cessem, mas que a justiça seja feita em relação a ambos,
vítimas e perpetradores. Estes princípios NÃO incluem o direito
(A)
(B)
(C)
(D)

a uma indenização apropriada.
à responsabilização e à punição dos autores.
a medidas que facilitem a reabilitação da vítima.
de escolha sobre a penalidade, se privativa de liberdade ou pecuniária.

QUESTÃO 19
Segundo as disposições da Constituição Federal de 1988, é condição de elegibilidade, na forma da lei, a idade
mínima de
(A)
(B)
(C)
(D)

Dezoito anos para vereador.
Vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz.
Trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República.
Trinta anos para Senador, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal.

QUESTÃO 20
Conceder-se-á habeas data nos termos do inciso LXXII do art. 5º da Constituição Federal
(A) para assegurar o conhecimento de informações relativas à família do impetrante, constantes de registros ou
bancos de dados de entidades exclusivamente governamentais.
(B) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.
(C) sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
(D) para anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento
de custas judiciais e do ônus da sucumbência.
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PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 21
A janela “Marcadores e numeração” do Microsoft Word, versão português do Office 2003, é acionada a partir do
menu:
(A)
(B)
(C)
(D)

Exibir.
Inserir.
Formatar.
Ferramentas.

QUESTÃO 22
São opções de formatação disponíveis na janela “Colunas”, acionada pelo menu “Formatar”  “Colunas...” no
Microsoft Word, versão português do Office 2003, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Número de colunas.
Linha entre colunas.
Bordas e sombreamento.
Colunas de mesma largura.

QUESTÃO 23
Em relação às opções do item de menu “Dados”  “Importar dados externos” do Microsoft Excel, versão português do Office 2003, correlacione as colunas a seguir, numerando os parênteses:
Ícone

Opção

I.

(

) Importar dados...

II.

(

) Nova consulta à Web...

III.

(

) Nova consulta a banco de dados...

(

) Propriedades do intervalo de dados...

IV.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

II, III, I, IV.
II, III, IV, I.
III, II, I, IV.
IV, III, II, I.
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QUESTÃO 24
Considere o gráfico a seguir do Microsoft Excel, versão português do Office 2003.

População por UF
45.000.000
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35.000.000
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25.000.000
20.000.000
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10.000.000
5.000.000
0

População

São Paulo

Minas Gerais

Rio de Janeiro

Bahia

UF

Sobre o gráfico, analise as seguintes afirmativas.
I.
II.
III.

População é uma “Série” do gráfico.
O gráfico é do tipo “Barras”.
Os nomes das unidades federativas são rótulos do eixo X.

Estão CORRETAS as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

QUESTÃO 25
Sobre os tipos de diagramas disponíveis através da opção de menu “Inserir”  “Diagrama...” do Microsoft PowerPoint, versão português do Office 2003, analise as seguintes afirmativas.

I.

O ícone

representa um Diagrama de ciclo.

II.

O ícone

representa um Diagrama de Venn.

III.

O ícone

representa um Diagrama radial.

Estão CORRETAS as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
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QUESTÃO 26
Em relação à estrutura básica dos diretórios do sistema operacional Linux, correlacione as colunas a seguir, numerando os parênteses:
Diretório

Finalidade

I. /boot

(

) Contém arquivos para acessar periféricos.

II. /dev
III. /lib

(
(

IV. /home

(

) Contém os diretórios dos usuários.
) Contém arquivos necessários para a inicialização do
sistema.
) Contém bibliotecas compartilhadas por programas.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, III, II, IV.
II, III, I, IV.
II, IV, I, III.
III, IV, I, II.

QUESTÃO 27
Aplicações que capturam pacotes da rede e analisam suas características, também conhecidas como “farejadores” de pacotes, são
(A)
(B)
(C)
(D)

Banners.
Worms.
Spiders.
Sniffers.

QUESTÃO 28
Sobre os sistemas de criptografia, analise as seguintes afirmativas:
I.
II.
III.

Nos sistemas de criptografia baseados em chave secreta, todas as partes envolvidas devem possuir a chave para codificar e decodificar mensagens.
PGP ou Pretty Good Privacy é um software de criptografia multiplataforma de alta segurança utilizado para
troca de mensagens eletrônicas.
Nos sistemas de criptografia baseados em chave pública, a chave privada deve ser conhecida por todas as
partes envolvidas para codificar ou decodificar mensagens.

Estão CORRETAS as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
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QUESTÃO 29
Em relação aos botões de comando do Internet Explorer 7, versão português, correlacione as colunas a seguir,
numerando os parênteses:
Ícone

Opção

I.

(

) Página inicial

II.

(

) Adicionar a favoritos

III.

(

) Atualizar

IV.

(

) Configurações

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

II, I, IV, III.
III, I, II, IV.
IV, II, I, III.
IV, I, II, III.

QUESTÃO 30
Todas as afirmativas sobre os componentes fundamentais de um computador estão corretas, EXCETO:
(A) Memória Principal é o componente interno à UCP, responsável pelo armazenamento de dados.
(B) Barramento é o caminho físico pelo qual os dados são transferidos entre os componentes do sistema de computação.
(C) Unidade Central de Processamento (UCP) é o componente responsável pela manipulação direta ou indireta
dos dados.
(D) Unidade Lógica e Aritmética (ULA) é o componente da UCP responsável por realizar as operações aritméticas
ou lógicas.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31
Em relação à Apneia Obstrutiva do Sono e Ronco Primário, NÃO é correto afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

A sonolência diurna reduz com o uso do PAP.
Há melhora da produtividade geral do paciente.
O uso de PAP de 8,8 cm H2O, reduz significativamente a PA média medida ambulatorialmente.
O uso de Pressão Positiva em Via Aérea Superior (PAP) acarreta melhora na saúde mental do paciente.

QUESTÃO 32
São fatores de risco para infecção do trato urinário, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Gestação.
Mulheres obesas.
Homens diabéticos.
Homossexuais masculinos.

QUESTÃO 33
Paciente 54 anos, hipertenso e diabético tipo 2, é portador de Insuficiência Renal Crônica não dialítica. Foi acometido de um quadro de infecção pulmonar.
A medida importante a ser tomada para evitar a piora renal deste paciente é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Manter PA média de 80 mmHg ou menos e hematócrito menor que 30%.
Manter PA média de 80 mmHg ou mais e evitar sonda vesical de demora.
Manter balanço nitrogenado menos negativo e hematócrito maior que 30%.
Tratar agressivamente a pneumonia e evitar diurético de alça para proteção renal.

QUESTÃO 34
São parâmetros de mau prognóstico de um paciente com Artrite Reumatoide, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Presença de Epiesclerite.
Artrite em mais de 5 articulações.
Presença da Sindrome de Sjogren.
Início da doença em idade mais precoce.

QUESTÃO 35
O início da Osteoartrite se dá, principalmente:
(A)
(B)
(C)
(D)

nos ossos tendões.
nos ossos subcondrais.
nos ligamentos articulares.
nas cartilagens articulares.

QUESTÃO 36
É um exame mais específico para o diagnóstico de Lúpus Eritematoso Sistêmico:
(A)
(B)
(C)
(D)

FAN
VHS
Anti-SM
Waaler-Rose
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QUESTÃO 37
Paciente 40 anos, sexo masculino, é encaminhado ao Pronto Socorro com quadro de dor torácica de forte intensidade, aguda,de início há 1 hora, irradiada para costas, pescoço e braços. Sudorético, com dor abdominal. É tabagista, hipertenso e diabético.
São exames complementares que devem ser obrigatoriamente feitos, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

PCR
Glicemia.
Troponina.
Eletrocardiograma.

QUESTÃO 38
Os leucócitos são importantes células do sistema Imunológico.
São funções importantes dessas células, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Apoptose.
Diapedese.
Fagocitose.
Quimiotaxia.

QUESTÃO 39
Paciente 38 anos, com quadro de anemia há 6 meses. Apresenta, nos últimos dias, febre, emagrecimento, hemorragia gengival, leucocitose importante. O mielograma mostra presença de células imaturas granulocíticas.
O diagnóstico mais provável é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Linfoma Hodgkin.
Linfomas não Hodgkin.
Leucemia Linfoide Aguda.
Leucemia Mieloide Aguda.

QUESTÃO 40
Paciente 58 anos apresenta quadro de insuficiência respiratória. É intubado.
É CORRETO afirmar que houve
(A)
(B)
(C)
(D)

diminuição do shunt após intubação.
aumento do espaço morto após intubação.
aumento do volume corrente após intubação.
diminuição da fração inspirada de O2 após intubação.

QUESTÃO 41
Paciente 23 anos é encaminhado ao Pronto Socorro em crise de asma.
O exame inicial a ser realizado de imediato é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Rx de tórax, para avaliar infecção.
Eritrograma, para avaliar infecção.
Tomografia de tórax, para avaliar infecção.
Espirometria, para avaliar internação e terapêutica.
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QUESTÃO 42
É CORRETO afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

Não há relação entre o número de cigarros fumados e a taxa de morte por Câncer pulmonar.
Há um sinergismo entre DPOC e Tabagismo, no aparecimento do Câncer pulmonar primário.
Quando se para de fumar, em 5 anos o risco de Câncer pulmonar é igual à população que nunca fumou.
No diagnóstico do paciente com Câncer pulmonar, pode-se pedir PPD para fazer o diagnóstico diferencial de
TBC.

QUESTÃO 43
Em relação à Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, NÃO é correto afirmar:
(A) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes a moradia, a educação, o meio ambiente, o transporte e o lazer.
(B) A saúde é um direito fundamental do ser humano e cabe ao Estado prover condições ao seu pleno exercício.
(C) É vedado à iniciativa privada participar do Sistema de Único de Saúde.
(D) A assistência terapêutica farmacêutica está incluída no campo de ação do SUS.
QUESTÃO 44
Paciente 30 anos, com quadro de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico.
Os exames (screening) abaixo são necessários para definição etiológica do AVC, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

VDRL.
Hemocisteína.
Dosagem de vitamina B6.
Exames para distúrbios de coagulação.

QUESTÃO 45
O tratamento da Depressão é dividido em 3 fases: aguda, continuação e manutenção. A fase de manutenção é
utilizada em alguns pacientes e tem duração de 3 anos até toda a vida.
São pacientes indicados a esse tratamento, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Jovens.
Idosos com mais de 65 anos.
Pacientes que não aderem ao tratamento.
Pacientes resistentes aos Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina.

QUESTÃO 46
Paciente 80 anos, ex-tabagista, com quadro de enfisema pulmonar, é internado em hospital com pneumonia, após
quadro gripal.
É CORRETO afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

Esse paciente deve submeter-se a espirometria para avaliação terapêutica.
Deve-se evitar cefalosporinas nesse paciente para evitar resistência.
A evolução dessa pneumonia deve ter características atípicas.
O RX desse paciente deve mostrar pneumonia lobar.

QUESTÃO 47
Em relação ao cor pumonale, NÃO é correto afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

Pode causar insuficiência cardíaca congestiva.
A pressão sistólica na pulmonar geralmente é elevada.
As alterações hemodinâmicas começam no ventrículo direito.
Ocorre muito em pacientes hipertensos que evoluem para miocardiopatia.
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QUESTÃO 48
O complexo primário na TBC é definido por:
(A)
(B)
(C)
(D)

Cancro duro + adenopatia periférica.
Cancro de inoculação + adenopatia satélite.
Cancro de inoculação + adenopatia periférica.
Cancro de inoculação + lesão pulmonar primária.

QUESTÃO 49
O principal agente causador de úlceras pépticas é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Álcool.
Fator genético.
Uso de anti-inflamatórios.
Infecção por Helicobacter pylori.

QUESTÃO 50
Paciente 52 anos, etilista por 35 anos, com quadro de cirrose hepática. Apresenta quadro de hematêmese e melena com alterações hemodinâmicas.
Sobre esse paciente, é CORRETO afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

O volume arterial efetivo desse paciente deve ser alto.
Deve ser mantido com hemoglobina acima de 10 g e PA sistólica maior que 120 mmHg.
Deve estar em constante estado de circulação hiperdinâmica, com vasodilatação esplâncnica.
A reposição volêmica deve ser cuidadosa, pois todo o volume tende a ir para o pulmão e causar edema pulmonar.

QUESTÃO 51
Paciente 32 anos, portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico, é internada com pneumonia comunitária grave. No
período de internação, desenvolve Síndrome Nefrótica e Trombose Venosa Profunda (TVP).
É CORRETO afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

O risco de a Síndrome Nefrótica causar TVP é baixo.
Nesse paciente, a pneumonia é fator de risco mais importante para a TVP.
A presença de Trombose na veia renal sintomática é frequente nesses casos.
O Lúpus Eritematoso Sistêmico foi fator de risco para a TVP, principalmente na presença de anticorpos antifosfolípedes.

QUESTÃO 52
Paciente 42 anos, tabagista de longa data, dislipidêmico, intolerante à glicose. Apresenta precordialgia, tendo realizado Teste Ergométrico como propedêutica. O teste revela:





Hipertensão arterial esforço induzida;
Baixa tolerância ao exercício;
Depressão do segmento ST precoce;
Persistência da depressão do segmento ST após o exame.

São sinais de Isquemia miocárdica importante, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Baixa tolerância ao exercício.
Hipertensão arterial esforço induzida.
Depressão do segmento ST precoce.
Persistência da depressão do segmento ST após o exame.
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QUESTÃO 53
A dissecção da Aorta encontra-se aumentada nas seguintes patologias, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Cirrose hepática.
Ateroesclerose.
Gravidez.
Síndrome de Marfan.

QUESTÃO 54
Atleta profissional de futebol, durante um jogo, apresenta quadro súbito de dispneia, desmaio e PCR. Evolui para
o óbito.
A causa mais provável da morte súbita nesse paciente é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Embolia pulmonar.
Miocardiopatia dilatada.
Miocardiopatia hipertrófica.
Infarto agudo do miocárdio.

QUESTÃO 55
Em geral, o teste mais útil na avaliação da função tireoidiana é:
(A)
(B)
(C)
(D)

T3.
T4.
TRH.
TSH.

QUESTÃO 56
Em relação à obesidade, é CORRETO afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

O stress pode ser causa e consequência de obesidade.
A reposição hormonal em mulheres aumenta o ganho de peso.
É altamente provável a herança monogênica para a obesidade.
Alguns hipoglicemiantes orais, como a Metformina, são indutores de obesidade.

QUESTÃO 57
São causas de demência senil, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Ateroesclerose.
Doença de Still.
Anemia Perniciosa.
Síndrome de Parkinson.

QUESTÃO 58
Sobre a pneumonia, NÃO é correto afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

A pneumonia lobar é mais grave que a broncopneumonia.
Os extremos de idade são mais vulneráveis às pneumonias
Na pneumonia comunitária típica, o S. pneumoniae é agente mais encontrado.
O local em que a pneumonia foi adquirida é fator mais importante para definir o tipo de medicamento a ser
usado
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QUESTÃO 59
Sobre Artrite Reumatoide, é CORRETO afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

É uma doença multifatorial.
O gen associado à doença é o HLA B27.
É uma doença essencialmente autoimune.
É uma doença predominantemente genética.

QUESTÃO 60
São pontos dolorosos encontrados na Fibromialgia, importantes no seu diagnóstico, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Face interna dos joelhos.
Epicôndilo lateral do rádio.
Proeminência trocantérica maior.
2 cm distais dos epicôndilos laterais.

19

CONCURSO PÚBLICO

ACADEMIA DE POLÍCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EDITAL 03/2013

PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO.

01

13

24

37

49

02

14

26

38

50

03

15

27

39

51

04

16

28

40

52

05

17

29

41

53

06

18

30

42

54

07

19

31

43

55

08

20

32

44

56

09

21

33

45

57

10

22

34

46

58

11

23

35

47

59

12

24

36

48

60

20

