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INSTRUÇÕES
(Estas instruções passam a fazer parte do Edital n.º 001/2012 do Regime Próprio de

Previdência Social do Município de Palmeira.)

01. Deixe sobre a carteira escolar apenas o material estritamente necessário para a realização
da prova (caneta, lápis, borracha e apontador) e a Cédula de Identidade.

02. No decorrer da prova, você assinará a lista de presença.
03. Você receberá do Fiscal os seguintes materiais:

a) este caderno de prova; e
b) a folha de respostas.

CADERNO DE PROVA

04. Este caderno de prova deve conter 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Confi-
ra-o antes de iniciar a prova. Caso encontre algum defeito, levante o braço e aguarde a
chegada do Fiscal. Após a prova ser iniciada, não será aceita qualquer reclamação sobre
falhas na impressão e/ou montagem.

05. Em cada questão, somente UMA alternativa será aceita como resposta.
06. A interpretação das questões é parte integrante da prova. Evite perguntas.
07. A prova é individual. É vedada a comunicação entre os candidatos durante a prova.

FOLHA DE RESPOSTAS

08. Confira se o seu nome, número de inscrição e número de sua identidade estão corretos
na folha de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o Fiscal.

09. Não amasse, nem dobre a folha de respostas. Preencha-a com caneta esferográfica azul
ou preta, escrita grossa. Não faça uso de borracha ou corretivo.

10. A marcação na folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
11. Procure responder a todas as questões. As questões não respondidas, com mais de uma

resposta ou preenchidas em desacordo com as instruções da folha de respostas serão
consideradas nulas.

12. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal a folha de respostas. Após a entrega, retire-se do
local de prova.

LEMBRETES IMPORTANTES

13. Guarde o seu relógio antes do início da prova. O tempo de realização da prova será controlado
pelo Fiscal de sala.

14. Desligue o seu telefone celular antes do início da prova e guarde-o.
15. Tire o boné antes do início da prova e guarde-o.
16. Você somente poderá retirar-se da sala de provas após decorrida 1 (uma) hora de seu

início.
17. Você poderá levar o seu caderno de prova somente após duas horas do início da prova.
18. Duração da prova: 03h (três horas), já incluído o tempo destinado à identificação do candidato

e ao preenchimento da folha de respostas.
19. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala deverão entregar a folha de respostas ao mesmo

tempo, assinar o Termo de Encerramento de Prova e retirar-se, todos juntos, da sala.
20. A desobediência a qualquer uma das determinações destas instruções ou das constantes

da folha de respostas poderá implicar a anulação da sua prova.
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CERTO

Errado

Somente UMA
resposta certa
em cada ques-
tão. Leia atenta-
mente e mar-
que a que achar
correta.

Não use

Não use

Identidade com foto
sobre a carteira escolar

Não use
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto a seguir servirá de base para você responder às questões de 1 a 5:
Texto I
Dr. House e o positivismo

O senso comum do cientista e do profissional liberal diz a seguinte regra: deixe de fora as
paixões e as intrigas e busque tratar cada caso ou situação de modo objetivo. Por essa regra, o
médico, por exemplo, deve concentrar sua atenção exclusivamente na doença, e esta é entendida
como o que se manifesta em um setor do corpo ou do psíquico (o que vale para o advogado, o
engenheiro, o professor, etc.).

O Dr. House* subverte esse princípio de ouro do positivismo: ele potencializa a intriga, a fofoca
e mistura tudo em um caldeirão de emoções no qual ele próprio vive e para onde arrasta toda a sua
equipe e, não raro, uma boa parte do hospital e da família do doente. Ele aposta que o caldeirão que
pesa contra todo o nascimento de qualquer objetividade é que produzirá a solução objetiva do caso
em questão – e ele não erra nunca.

Por que o Dr. House não erra, mesmo fazendo tudo que é o contrário do bom senso e da
filosofia metodológica que guia a ciência? Simples: os médicos que escrevem a série parecem
querer realmente subverter o que se pensa academicamente da medicina ou de outras profissões
liberais. Tendo ou não alguma visão filosófica um pouco mais elaborada – e isso eu não sei –, o fato
é que eles, como escritores que conhecem bem o cotidiano do hospital, puseram na praça um
médico que é um bom investigador de casos e, no entanto, aparentemente não trabalha com o
chamado “método científico” dentro de seus cânones estabelecidos no final do século XIX.

Assim, o Dr. House é um bom exemplo para a filosofia contemporânea, seja pela abordagem
americana, de Rorty, ou pela abordagem alemã, de Habermas (neste caso, ao menos em parte),
pois em ambas o conhecimento é visto como do âmbito da intersubjetividade e não dos polos
sujeito e objeto. House é o médico que potencializa a liberdade para que a interação das pessoas
seja a mais rica possível, e ele aposta que desta situação emergirão boas chances de se chegar a
um diagnóstico verdadeiro.

Paulo Ghiraldelli Jr., filósofo, escritor e professor. 23/06/2010
Disponível em: <http://ghiraldelli.pro.br/2010/06/23/dr-house-o-anti-positivismo/>. Acesso em 15 mai. 2012.

* House é uma série de tevê de investigação, em que o herói é um médico polêmico, irreverente e antissocial que não
confia em ninguém, muito menos em seus pacientes. Dr. House formou uma excelente equipe de excelentes médicos
para diagnosticar doenças em casos misteriosos e já desacreditados. Somente pacientes em estado crítico são
examinados por esse time, sempre disposto a descobrir a causa dos males para salvar vidas, seja através das vias
tradicionais ou fazendo uso de métodos pouco tradicionais.

Levando-se em consideração as informações do texto I, assinale a alternativa que contém um comentário
INCORRETO sobre ele.
A) Dr. House, em seu trabalho, leva em conta também a emoção para solucionar seus casos.
B) Dr. House concentra sua atenção exclusivamente na doença, por isso não erra nunca a solução para os casos que trata.
C) Os autores da série citada no texto são médicos que expressam, por meio de seu personagem, Dr. House, ideias

que questionam a medicina tradicional.
D) Dr. House é um personagem que se utiliza de métodos pouco convencionais para solucionar seus casos.
E) O personagem Dr. House defende a ideia de que um bom diagnóstico pode ser produzido a partir da interação das

pessoas.
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Observe o trecho a seguir, extraído do texto I:
Ele aposta que o caldeirão que pesa contra todo o nas-
cimento de qualquer objetividade é que produzirá a solução
objetiva do caso em questão – e ele não erra nunca.

Levando-se em conta o texto I como um todo, analise
as afirmações a seguir em relação ao trecho acima:
I. O caldeirão a que se refere o texto acima é um cal-

deirão de emoções em que House não se envolve.
II. Dr. House não quer a solução objetiva dos casos que

trata.
III. Para atingir um diagnóstico objetivo, Dr. House in-

centiva interações de que participam emoções e pai-
xões.

Está(ão) correta(s):
A) somente I
B) somente II
C) somente III
D) Somente I e II
E) somente II e III

Levando-se em conta o texto I, julgue as afirma-
ções a seguir, assinalando (V) para o que for ver-
dadeiro e (F) para o que for falso em relação a ele.
(    ) Em “esta é entendida”, no primeiro parágrafo, o pro-

nome “esta” diz respeito à palavra “regra”.
(    ) Em “Ele aposta”, no segundo parágrafo, o pronome

“Ele” se refere a “Dr.  House”.
(    ) Em “e isso eu não sei”, no terceiro parágrafo, o pro-

nome “isso” diz respeito ao fato de os médicos que
escrevem a série terem ou não alguma visão filosófica
um pouco mais elaborada.

(    ) Em “neste caso, ao menos em parte”, no último pa-
rágrafo, a expressão “neste caso” refere-se à aborda-
gem alemã, de Habermas.

Assinale a sequência correta, de cima para baixo:
A) F – V – V – V
B) V – V – F – F
C) V – F – V – F
D) F – V – F – F
E) V – F – F – V

Assinale a frase em que houve uma INCORREÇÃO
ortográfica no(s) elemento(s) destacado(s):
A) O Dr. House não erra, mesmo fazendo tudo que é o

contrário do bom senso e da filosofia metodológica
que guia a ciência. Por quê?

B) Não se sabe por que o Dr. House não erra, mesmo
fazendo tudo que é o contrário do bom senso e da
filosofia metodológica que guia a ciência.

C) Não se sabe o porquê de Dr. House não errar, mesmo
ele fazendo tudo que é o contrário do bom senso e da
filosofia metodológica que guia a ciência.

D) Dr. House não erra, mesmo fazendo tudo que é o
contrário do bom senso e da filosofia metodológica
que guia a ciência, e não se sabe porquê.

E) Talvez Dr. House não erre porque faz tudo que é o
contrário do bom senso e da filosofia metodológica
que guia a ciência.

Observe o trecho a seguir:
O senso comum do cientista e do profissional liberal diz a
seguinte regra: deixe de fora as paixões e as intrigas e
busque tratar cada caso ou situação de modo objetivo.
Assinale a alternativa em que houve a correta trans-
formação dos verbos para a segunda pessoa do sin-
gular, mantendo-se o mesmo tempo e modo verbais.
A) O senso comum do cientista e do profissional liberal

diz a seguinte regra: deixai de fora as paixões e as
intrigas e buscai tratar cada caso ou situação de
modo objetivo.

B) O senso comum do cientista e do profissional liberal
diz a seguinte regra: deixes de fora as paixões e as
intrigas e buscas tratar cada caso ou situação de
modo objetivo.

C) O senso comum do cientista e do profissional liberal
diz a seguinte regra: deixa de fora as paixões e as
intrigas e busca tratar cada caso ou situação de modo
objetivo.

D) O senso comum do cientista e do profissional liberal
diz a seguinte regra: deixes de fora as paixões e as
intrigas e busques tratar cada caso ou situação de
modo objetivo.

E) O senso comum do cientista e do profissional liberal
diz a seguinte regra: deixa de fora as paixões e as
intrigas e busque tratar cada caso ou situação de
modo objetivo.

Uma das noções mais importantes de um bom
leitor é a sua capacidade de perceber a relação entre
o sujeito e o predicado. Saber, por exemplo, a que
sujeito um determinado verbo se refere pode ser fun-
damental para uma boa leitura. Observe os períodos
abaixo:
I. Em seu conjunto, o patrimônio cultural brasileiro cons-

titui uma importante fonte histórica que, ao ser estu-
dada, pesquisada e interrogada, muitas respostas for-
nece acerca da nossa identidade cultural.

II. Por consequência, nem todas as ideias que eclodiram
na Europa e que influenciaram a Revolução Inglesa
do século 17 e a Revolução Francesa do século 18
iam ao encontro das aspirações das elites latino-ame-
ricanas.

Assinale a alternativa que contém um comentário cor-
reto a respeito dos períodos I e II.
A) O termo a que se refere a forma verbal “fornece”, no

período I, é “muitas respostas”.
B) O termo a que se refere a forma verbal “iam”, no período

II, é “nem todas as ideias”.
C) O termo a que se refere a forma verbal “iam”, no período

II, é “a Revolução Inglesa do século 17 e a Revolução
Francesa do século 18”.

D) O termo a que se refere a forma verbal “fornece”, no
período I, é “conjunto”.

E) O termo a que se refere a forma verbal “fornece”, no
período I, é “nossa identidade cultural”.
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07 Em cada alternativa, I e II são duas orações que
constituem um mesmo período. Assinale a alternativa
em que a ação expressa pela oração destacada (II) é
anterior à ação expressa pela oração I.
A) Se você o encontrar, diga-lhe que estou esperando

pelo livro.
B) À medida que corria, suava bastante.
C) Se ela decidir partir, eu a encontrarei dentro do

avião.
D) Quando resolvi partir, ela já havia falado com sua

mãe.
E) Assim que eu ler a notícia, vou divulgar para todos.

O texto a seguir servirá de base para você responder às questões 9 e 10.
Texto II
CIÊNCIA CARA = BOM INVESTIMENTO
Marcelo Gleiser

Fazer pesquisa é caro, mas vale a pena. Vamos pensar apenas na ciência de base, ou seja, a ciência
que não tem o objetivo imediato de ser “útil” via aplicações tecnológicas ou gerando riqueza, cuja meta é
investigar a natureza. Quanto um país deve investir nesse tipo de pesquisa?

Quando se discute como equilibrar o orçamento da União, é crucial questionar como os fundos vindos
do contribuinte devem ser usados. Afinal, existem necessidades críticas em educação, infraestrutura de
transporte, modernização de hospitais, atendimento médico para milhões de necessitados, etc.

Num ensaio recente na “New York Review of Books”, uma prestigiosa publicação americana, o prêmio
Nobel Steven Weinberg afirma que a solução nunca deve ser tirar dinheiro de áreas necessitadas para
financiar pesquisa de base (ou qualquer outra), mas que, por outro lado, o investimento na pesquisa de
base deveria ser uma opção óbvia para qualquer país que pretende ter uma posição de liderança
internacional.
[...]

Na minha opinião, cortar o fomento à pesquisa de base, incluindo projetos bem definidos de alto custo,
é inadmissível. Um mundo focado no imediato, no pragmático, pode ser eficiente, mas é extremamente
monótono. Imagine um mundo sem as descobertas sensacionais que andam sendo feitas sobre o Cosmo
e os mistérios da matéria; um mundo sem estrelas explodindo, sem galáxias colidindo e buracos negros.

Pior, imagine um mundo sem o que ainda não conhecemos e que nunca poderemos descobrir sem
nossos instrumentos de exploração. Ademais, perderíamos todas as possíveis aplicações das descobertas.
[...].

Folha de São Paulo, 13 mai. 2012.

Leia o texto a seguir:
Dois alunos chegam tarde ___ escola e justificam-se ___
professora:
O primeiro aluno diz:
– Acordei tarde, professora! Sonhei que fui ___ Polinésia
e a viagem demorou muito.
O segundo aluno diz:
– E eu fui esperá-lo no aeroporto!

As lacunas da frase acima estarão corretamente
preenchidas, respectivamente, por:
A) a, a, à.
B) a, a, a.
C) à, a, à.
D) a, à, a.
E) à, à, à.

Levando-se em consideração as informações do texto II, assinale a alternativa que contém um comentário
INCORRETO sobre ele.
A) O autor do texto defende que é necessário cortar o incentivo à pesquisa de base, incluindo projetos bem definidos

de alto custo.
B) O autor do texto, ao defender o seu ponto de vista, reconhece a existência de necessidades críticas em vários setores.
C) Marcelo Gleiser deixa claro que o incentivo à pesquisa é essencial para a possibilidade de novas descobertas que,

por sua vez, poderão gerar possíveis aplicações futuramente.
D) O objetivo principal do autor neste texto é defender a necessidade da existência de pesquisas de base, mesmo

que elas sejam consideradas mais caras.
E) De acordo com Steven Weinberg, caso um país queira assumir uma posição de liderança internacional, é fundamental

que haja o investimento em pesquisa de base.
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Levando-se em consideração as informações do
texto II, analise as afirmações a seguir a respeito dele:
I. Marcelo Gleiser deixa claro que defende uma ciência

que tem o objetivo imediato de ser “útil”, seja via apli-
cações tecnológicas ou gerando riqueza.

II. Steven Weinberg, citado por Gleiser, defende que a
solução para a questão da pesquisa deve ser a dimi-
nuição dos gastos com áreas necessitadas para fi-
nanciar pesquisa de base.

III. É possível depreender do texto que Marcelo Gleiser
defende que se a ciência for desenvolvida para focar-
-se apenas em questões práticas, só apoiando pesqui-
sas que deem resultados imediatos, a ciência será
muito limitada.

Está(ão) correta(s):
A) somente I
B) somente II
C) somente III
D) somente I e II
E) somente II e III

Assinale a alternativa em que houve adequada
correlação entre os tempos e modos verbais:
A) Afinal, se tivéssemos apenas um décimo da popula-

ção, o consumo não importaria tanto, mas se tivésse-
mos um décimo do consumo, a população não impor-
taria tanto.

B) Afinal, se tivermos apenas um décimo da população,
o consumo não importaria tanto, mas se tivéssemos
um décimo do consumo, a população não importaria
tanto.

C) Afinal, se temos apenas um décimo da população, o
consumo não importaria tanto, mas se tivermos um
décimo do consumo, a população não importará tanto.

D) Afinal, se teremos apenas um décimo da população,
o consumo não importaria tanto, mas se temos um
décimo do consumo, a população não importará tanto.

E) Afinal, se tivéssemos apenas um décimo da popula-
ção, o consumo não importará tanto, mas se tivésse-
mos um décimo do consumo, a população não impor-
taria tanto.

Assinale a alternativa em que a mudança de pon-
tuação no período II altera o sentido do período I:
A) I. Ela descobriu num jornal a resposta para todos

os seus problemas.
II. Ela descobriu, num jornal, a resposta para todos

os seus problemas.
B) I. Certo dia ela resolveu partir e abandonar o bando.

II. Certo dia, ela resolveu partir e abandonar o bando.
C) I. Todos acreditam que aos sessenta anos ele ainda

se sente muito jovem.
II. Todos acreditam que, aos sessenta anos, ele ainda

se sente muito jovem.
D) I. Ela não confessou o crime demonstrando sangue-

-frio.
II. Ela não confessou o crime, demonstrando sangue-

-frio.
E) I. Naquele momento ela não sabia o que dizer.

II. Naquele momento, ela não sabia o que dizer.

Leia o texto a seguir:
“[...] Eu diria que o mais importante não é identificar [no
sentido de classificar], mas tentar explicitar o que é que
tal palavra ou locução está fazendo aí. Especialmente,
que importância tem para a significação. Com quais outras
palavras ou expressões está relacionada? Se mudasse de
lugar, provocaria uma mudança de sentido? [...]”

 (POSSENTI, Sírio. A cor da língua e outras croniquinhas de
linguista. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2001.

Fragmento.)

No fragmento acima, em seu comentário sobre a prá-
tica escolar, Sírio Possenti cita o caso de expressões
ou palavras que criam mudança de sentido quando
mudam de lugar na frase. Assinale a alternativa em
que a frase é ambígua em função do posicionamento
da palavra “ontem”:
A) Ontem o chefe disse que ia viajar.
B) O chefe ontem disse que ia viajar.
C) O chefe disse ontem que ia viajar.
D) O chefe disse que ontem ia viajar.
E) O chefe disse que ia viajar ontem.
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Leia a piada a seguir:
A moça toca a campainha e, quando a dona da casa abre
a porta, pergunta:
– É daqui que pediram uma empregada que durma no
emprego?
– Sim.
– Então, por favor, mostre-me ONDE fica a cama. Estou
morrendo de sono...
A palavra “onde”, na última fala, refere-se a uma ideia de
lugar e está, portanto, adequadamente empregada, de
acordo com a norma culta. No trecho a seguir, a palavra
“onde” foi mal empregada. Observe:
Versos, anedotas, provérbios, pilhérias, em todas as
línguas do mundo, tornam a sogra objeto de ridículo feroz
[...]. Era o mesmo entre gregos e romanos e será difícil
encontrar povos ONDE a sogra não seja tema de perver-
sidade e raiva constantes.

Assinale a alternativa em que a última oração foi mo-
dificada, ficando de acordo com a norma culta de
linguagem:
A) Era o mesmo entre gregos e romanos e será difícil

encontrar povos QUE a sogra não seja tema de per-
versidade e raiva constantes.

B) Era o mesmo entre gregos e romanos e será difícil
encontrar povos CUJA a sogra não seja tema de per-
versidade e raiva constantes.

C) Era o mesmo entre gregos e romanos e será difícil
encontrar povos COM O QUAL a sogra não seja tema
de perversidade e raiva constantes.

D) Era o mesmo entre gregos e romanos e será difícil
encontrar povos ENTRE OS QUAIS a sogra não seja
tema de perversidade e raiva constantes.

E) Era o mesmo entre gregos e romanos e será difícil
encontrar povos AONDE a sogra não seja tema de
perversidade e raiva constantes.

Assinale a alternativa que contém um par de pa-
lavras cuja acentuação pode ser justificada de acordo
com a mesma regra:
A) anéis, paletó.
B) história, árdua.
C) ônus, ônibus.
D) período, conteúdo.
E) ônix, árvore.
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Considerando a figura abaixo, que mostra uma janela do Windows Explorer, marque verdadeiro (V) ou
falso (F) para as afirmações a seguir e assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo:

(    ) Para auxiliar na seleção aleatória dos arquivos, foi usada a tecla Ctrl pressionada.
(    ) O programa Windows Explorer é responsável pela organização e manipulação de arquivos e pastas.
(    ) Para excluir os arquivos selecionados sem enviá-los para a lixeira, pode-se usar a tecla Delete.
(    ) Para copiar os arquivos selecionados para a pasta Documentos, basta clicar com o botão esquerdo do mouse em

um dos arquivos selecionados, manter o botão pressionado e arrastar os arquivos até a pasta Documentos.
(    ) Um nome de arquivo pode conter qualquer um dos seguintes caracteres: \ / : * ? “ < > |
A) F – F – V – V – V
B) V – V – V – V – F
C) V – V – F – V – F
D) F – V – F – V – V
E) F – V – V – V – F
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17 Considerando a figura abaixo, que mostra o Painel de Controle do Windows 7, assinale a alternativa
INCORRETA:

A) A opção “Desinstalar um programa” também serve para alterar um programa instalado no Windows.
B) Para definir a hora e a data, escolhe a opção “Relógio, Idioma e Região” e em seguida a opção “Definir a hora e a

data”.
C) Para verificar se o computador está conectado na Internet, basta clicar na opção “Verificar o status do computador”.
D) Para alterar a senha do Windows, basta clicar na opção “Contas de Usuário e Segurança Familiar” e em seguida

clicar na opção “Alterar senha do Windows”.
E) Para visualizar os dispositivos instalados no Windows, basta clicar na opção “Exibir impressoras e dispositivos”.
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A figura abaixo ilustra uma janela do Excel 2003 em processo de edição. Com relação a essa figura,
assinale a alternativa correta:

A) A célula B8 foi preenchida automaticamente com 07/01/2012 após ser dado um clique duplo no pequeno quadrado
localizado no canto direito da seleção.

B) A opção  serve para abrir um arquivo que está armazenado no computador.

C) Para centralizar o conteúdo da célula B1, basta selecionar a célula B1 e em seguida clicar na opção .

D) A opção  serve para alterar a cor da fonte.

E) De acordo com a figura, para somar as quantidades, basta clicar na opção  e em seguida pressionar a tecla
ENTER.

18
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Considerando a figura abaixo, que apresenta uma janela do Internet Explorer 8, analise as proposições
e, em seguida, assinale a alternativa correta:

I. A opção  serve para apresentar a página inicial do navegador, conhecida como Home.

II. Para adicionar uma página aos favoritos, basta clicar na opção  e em seguida escolher a

opção “Adicionar a Favoritos...” e pressionar ENTER.
III. Ao pressionar a tecla F5, a página que está sendo exibida é atualizada.

A) Apenas II e III são corretas.
B) Apenas I e II são corretas.
C) Apenas I e III são corretas.
D) I, II e III são corretas.
E) Apenas III é correta.

19
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Considerando a figura abaixo, que apresenta uma janela do Word 2003, assinale a alternativa correta:

A) Clicando apenas uma vez na opção , todas as ações serão desfeitas.

B) A opção  da barra se status, quando habilitada, indica que o modo de sobrescrever está ativado.
C) Quando aparece o termo (Visualização) entre parênteses na barra de títulos do documento que está sendo editado,

significa que foi escolhido a opção Imprimir... do menu Arquivo.
D) Para aplicar a formatação a apenas uma palavra, há a necessidade de seleção desta palavra.

E) A opção  serve para abrir um novo documento em branco.

20
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Em relação a sífilis terciária, qual a sede mais
provável do comprometimento aórtico?
A) Aorta torácica ascendente (proximal);
B) Arco aórtico;
C) Aorta torácica descendente;
D) Aorta abdominal;
E) Aorta torácica descendente e aorta abdominal.

Marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmações
a seguir e assinale a alternativa que contém a se-
quência correta, de cima para baixo:
(    ) O Mycobacterium tuberculosis é responsável pela mi-

noria dos casos de tuberculose, sendo que o reser-
vatório da infecção são humanos com tuberculose
ativa.

(    ) A infecção com o Mycobacterium tuberculosis leva
tipicamente ao desenvolvimento de hipersensibilidade
retardada aos antígenos do Mycobacterium tubercu-
losis, que pode ser detectado pelo teste tuberculínico
(Mantoux).

(    ) Estudos epidemiológicos sugerem que o carcinoma
do colo uterino é causado por um agente de transmis-
são sexual, e o HPV é o responsável. As sequencias
DNA do HPV 16 e 18, e com menor frequência o HPV
31,33,35 e 51 são encontrados em aproximadamente
85 % dos carcinomas invasivos de células escamosas
e de seus precursores presumidos (displasias graves
e carcinomas “In Situ”).

(    ) Estudos epidemiológicos não sugerem  uma asso-
ciação próxima entre a infecção pelo HBV e a ocor-
rência de câncer de fígado.

(    ) Em indivíduos assintomáticos infectados por HIV, a
candidíase oral é um sinal de descompensação imune
e geralmente anuncia transição para AIDS.

A) F – V – V – F – F
B) V – F – F – V – F
C) F – V – F – V – V
D) F – V – V – F – V
E) F – F – V – V – V

Assinale a alternativa cujos vocábulos comple-
tam respectiva e corretamente o texto a seguir:

Os patógenos: Papiloma Vírus Humano, Chlamydia
trachomatis, Haemophilus ducreyi e Treponema pallidum,
podem levar a seguintes doenças, respectivamente: ___
__________,____________,__________ e ____________.
A) condiloma acuminado, linfogranuloma venério, can-

croide  e sífilis;
B) linfogranuloma venério, canco duro, cancroide e

condiloma acuminado;
C) condiloma acuminado, cancroide, linfogranuloma

venério e sífilis;
D) condiloma acuminado, linfogranuloma venério, sífilis

e cancroide;
E) condiloma acuminado, linfogranuloma venério, cancro

duro e sífilis.

Com referência aos fatores de risco para a Ate-
rosclerose, é INCORRETO afirmar:
A) O consumo de cigarros de um ou mais maços de

cigarros por dia durante vários anos aumenta a taxa
de óbito por cardiopatia isquêmica em até 200%. A
interrupção do hábito do fumo reduz substancialmente
este risco.

B) Homens com idade entre 45 e 62 anos cujas pressões
arteriais excedam 169/95 mmHg possuem um risco
de cardiopatia isquêmica 5 vezes mais elevado do
que aqueles com pressão arterial de 140/90 mmHg
ou inferiores.

C) Evidências epidemiológicas também indicam que
diversos marcadores de função ou hemostática e
trombótica e da inflamação não podem ser usados
como indicadores de risco para os principais eventos
ateroscleróticos, incluindo infarto do miocárdio e aci-
dente vascular encefálico.

D) O Diabetes Melito provoca hipercolesterolemia e uma
elevação acentuada na predisposição para ateros-
clerose.

E) Sendo os outros fatores iguais, a incidência do infarto
do miocárdio é duas vezes maior em diabéticos do
que em não diabéticos.

Assinale a alternativa correta:
A) A segunda causa de decesso, na eclâmpsia, é a he-

morragia cerebral, enquanto o edema agudo de pulmão
é a principal causa de morte.

B) A toxemia gravídica não costuma determinar sequelas
definitivas na mulher.

C) Síndrome de HELLP tem como uma das característi-
cas a diminuição das enzimas hepáticas e baixa de
plaquetas.

D) Na pré-eclâmpsia leve/moderada a hipertensão é o
sinal menos frequente e importante.

E) A oligúria (< 400 ml/24h) não é um sinal de pré-eclâmp-
sia grave.

Em relação à coqueluche, é INCORRETO afirmar:
A) Causada pelo coco Gram-negativo Bordetella

pertussis.
B) É normalmente uma doença altamente comunicável

e aguda.
C) Desde a década de 1980, todavia, os índices de

coqueluche têm diminuído em países como Estados
Unidos e Holanda, devido aos altos índices continua-
dos de vacinação.

D) A Bordetella pertussis coloniza a borda ciliada do
epitélio brônquico e invade os macrófagos.

E) A bactéria Bordetella pertussis pode causar laringo-
traqueobronquite, que em casos graves mostram ero-
sões da mucosa brônquica, hiperemia e exsudato
mucopurulento abundante.
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Analise as afirmações sobre perícia médica:
I. A finalidade da perícia é produzir a prova, e a prova

não é outra coisa senão o elemento demonstrativo
do fato. Assim, tem ela a faculdade de contribuir com
a revelação da existência ou da não existência de
um fato contrário ao direito, dando ao magistrado a
oportunidade de se aperceber da verdade e de formar
a sua convicção.

II. O juiz está adstrito ao laudo pericial.
III. O laudo de exame de corpo de delito é tão importante

no processo, que nossa lei adjetiva penal o considera
insuprível e indispensável até mesmo diante da confis-
são do acusado.

IV. Admite-se a dispensa do inquérito policial e do exame
de corpo de delito quando a materialidade do crime
estiver aferida por boletim médico ou prova equiva-
lente, nos casos de crimes de menor potencial ofen-
sivo.

V. As perícias de natureza criminal devem ser realizadas
preferencialmente nas instituições médico-legais e,
na inexistência delas, por médicos ou profissionais
liberais de nível superior na área de saúde correlata
ao fato, nomeados pela autoridade, seja no interesse
dos procedimentos policial-judiciários seja nos inqué-
ritos policial-militares.

Quantas estão corretas?
A) Uma;
B) Duas;
C) Três;
D) Quatro;
E Cinco.

Analise as proposições abaixo em relação a
fisiopatologia, quadro clínico e quadro radiográfico,
na osteomielite, e assinale a alternativa correta :
I. As alterações vasculares, infecções medular e des-

truição trabecular podem levar a um quadro clínico de
dor metafisária localizada e a um quadro radiográfico
de edema de partes moles, lise óssea e osteoporose.

II. Abcesso subperiosteal e descolamento do periósteo
podem levar a um quadro clínico de edema de partes
moles, dor difusa com hiperemia local e a um  quadro
radiográfico de periostite, lesão cortical, sinal de
Codman e “raios de sol”.

III. Ruptura do abcesso periosteal pode levar a um quadro
clínico de formação de abcesso e a um quadro radio-
gráfico de ruptura da periostite e erosões múltiplas.

IV. Cortical avascular pode levar a um quadro clinico in-
sidioso, com dor e fístulas eventuais e a um quadro
radiográfico de sequestro.

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

O artigo 7.º da Constituição Federal estabelece
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Diversos
desses direitos relacionam-se, direta ou indireta-
mente, com a saúde e a segurança dos trabalhadores.
Assinale, dentre as alternativas a seguir, a que apre-
senta direito NÃO CONSTANTE do artigo supracitado
da Constituição Federal:
A) Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio

de normas de saúde, higiene e segurança;
B) Jornada de seis horas para o trabalho em turnos inin-

terruptos de revezamento;
C) Repouso semanal remunerado;
D) Adicional de remuneração para atividades penosas,

insalubres ou perigosas;
E) Auxílio-medicamento.

Leia as seguintes informações e use-as para respon-
der às questões 30 e 31:

Homem, 28 anos, Auxiliar de Produção (atividade bá-
sica: parafusar placas), apresentando dor em região de
cotovelo direito há 7 dias, após ter feito horas-extras fre-
quentes nos últimos 30 dias. O quadro álgico é exacerba-
do quando o trabalhador é submetido a extensão/ supina-
ção de punho contra resistência. Considere que não houve
trauma ou compressão na região do cotovelo.

Qual é o diagnóstico mais provável deste caso?
A) Epicondilite lateral;
B) Síndrome do canal cubital;
C) Epitrocleíte;
D) Bursite de olécrano;
E) Síndrome do túnel do carpo.

Que manobras semiológicas provavelmente
seriam positivas neste caso?
A) Cozen e Tinel;
B) Cozen e Mill;
C) Filkenstein e Tinel;
D) Tinel e Phalen;
E) Não há manobras específicas para esta patologia.

Sobre as Perdas Auditivas Induzidas por Ruído
(PAIR), é  correto afirmar:
A) Excepcionalmente, podem ser de natureza condutiva

e não neurossensorial.
B) Quando detectadas precocemente, pode haver

reversão da perda auditiva.
C) Atingem, inicialmente, as baixas frequências.
D) Seus portadores podem apresentar zumbidos.
E) Ainda que cesse a exposição ao ruído, poderão con-

tinuar progredindo por vário anos.

28

2927

31

32

30



CONCURSO PÚBLICO – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                             APLICAÇÃO: 27/05/2012
Elaboração: CEC – Núcleo de Concursos             É permitida a reprodução, desde que citada a fonte.                                 Folha 015/
08

Folha 13/14

Correlacione o agente etiológico (1.ª coluna)
com o efeito (2.ª coluna) e assinale a alternativa que
contém a sequência correta:
(1) Tricloroetileno
(2) Cádmio
(3) Arsênio
(4) Vibração
(A) Anosmia
(B) Moléstia de Dupuytren
(C) Transtorno do nervo trigêmeo
(D) Neoplasia maligna de pele
A) 1-B; 2-A; 3-D; 4-C
B) 1-C; 2-A; 3-D; 4-B
C) 1-C; 2-A; 3-B; 4-D
D) 1-C; 2-D; 3-A; 4-B
E) 1-A; 2-D; 3-C; 4-B

Radiações ionizantes, quando inadequadamente
controladas, constituem um risco físico com potencial
para gerar efeitos catastróficos nos trabalhadores a
elas submetidos.

Sobre a Síndrome Aguda da Radiação, assinale a
afirmativa INCORRETA:
A) É um conjunto de manifestações proveniente da

irradiação do corpo inteiro, de caráter homogêneo.
B) O efeito biológico proveniente da irradiação é do tipo

estocástico.
C) A forma neurovascular é a que apresenta o limiar de

dose mais alto, com aparecimento muito rápido de
sintomas/sinais.

D) A forma hematopoiética é a  que  tem o menor  limiar
de dose, apresentando, usualmente, um período de
latência de 7 a 21 dias.

E) Uma das manifestações da forma gastrointestinal é
uma intensa diarreia sanguinolenta, que favorece a
evolução para choque hipovolêmico.

A Convenção 161, da Organização Internacional
do Trabalho, trata dos Serviços de Saúde no Trabalho.
De acordo com essa Convenção, os Serviços de Saúde
no Trabalho devem assumir as seguintes funções, EX-
CETO:
A) Identificação e avaliação dos riscos laborais;
B) Vigilância do meio ambiente de trabalho;
C) Assessoramento em questões relativas a saúde,

segurança e higiene do trabalho;
D) Recomendação de dispensa de trabalhadores, quan-

do julgarem que as condições de trabalho lhes são
maléficas;

E) Participação da análise de acidentes de trabalho e
doenças profissionais.

33
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Pneumopatias ocupacionais são doenças relativa-
mente comuns em trabalhadores expostos a determinados
tipos de substâncias. Dentre as inúmeras pneumopatias
relacionadas ao trabalho, uma é caracterizadas por apre-
sentar radiograficamente um padrão de pequenas opa-
cidades irregulares, predominante em bases pulmonares,
com eventuais traves fibróticas, pinçamentos da pleura
disfragmática e, em casos mais graves, faveolamento
subpleural.
Qual das doenças citadas a seguir se enquadra mais
provavelmente na descrição realizada acima:
A) Antracose;
B) Silicose;
C) Asbestose;
D) Beriliose;
E) Bagaçose.

Com referência aos direitos trabalhistas e às nor-
mas de segurança e medidas preventivas de medicina
do trabalho,  assinale a alternativa correta:
A) A empresa é obrigada a fornecer aos empregados

equipamento de proteção individual adequado ao risco
e em perfeito estado de conservação e funcionamento,
sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam
completa proteção contra os riscos de acidentes e
danos à saúde dos empregados, podendo descontar
dos empregados os valores gastos com a compra do
equipamento.

B) A empresa é obrigada, por sua conta, a realizar o
exame médico do empregado no momento de sua
admissão e demissão, sendo facultado fazê-lo periodi-
camente.

C) Segundo as instruções expedidas pelo Ministério do
Trabalho, a empresa é obrigada a notificar as doenças
profissionais e as produzidas em virtude de condições
especiais de trabalho, não só as devidamente com-
provadas como também as suspeitas.

D) Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno,
insalubre ou perigoso serão computados no salário
mas não servirão de base ao cálculo da remuneração
das férias.

E) A transferência do empregado, que trabalha no período
noturno há mais de 05 anos, para o período diurno,
não implica a perda do direito ao adicional noturno.
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Analise as proposições abaixo e, em seguida,
assinale a alternativa correta.
I. Segundo normas do Ministério do Trabalho, a carac-

terização e a classificação da insalubridade e da pe-
riculosidade far-se-ão através de perícia a cargo de
Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, re-
gistrados no Ministério do Trabalho. 

II. De acordo com a CLT, é de 70 (setenta) quilogramas
o peso máximo que um empregado pode remover indi-
vidualmente, ressalvadas as disposições especiais
relativas ao trabalho do menor e da mulher.

III. Segundo entendimento do TST não basta a consta-
tação da insalubridade por meio de laudo pericial para
que o empregado tenha direito ao respectivo adicional,
sendo necessária a classificação da atividade insalu-
bre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Tra-
balho.

IV. A limpeza em residências e escritórios e a respectiva
coleta de lixo não podem ser consideradas atividades
insalubres, ainda que constatadas por laudo pericial,
porque não se encontram dentre as classificadas
como lixo urbano na Portaria do Ministério do Trabalho.

V. Embora não haja previsão legal, é devido o adicional
de insalubridade ao trabalhador em atividade a céu
aberto.

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

No que tange à origem e evolução da seguridade
social no Brasil, analise as assertivas a seguir e, após,
assinale a alternativa correta:
I. Apenas com a Constituição Federal de 1988 é que

surgiram as primeiras regras a respeito da seguridade
social no Brasil.

II. A Lei Eloy Chaves é um marco na história da seguri-
dade social no Brasil.

III. O antigo INPS nada tem a ver com o desenvolvimento
da seguridade social brasileira.

A) Apenas a assertiva I está correta.
B) Apenas a assertiva II está correta.
C) Apenas a assertiva III está correta.
D) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
E) Apenas as assertivas II e III estão corretas.

38  Em relação ao Regime Próprio de Previdência
Social – RPPS dos servidores do Município de Pal-
meira, analise as assertivas abaixo e, em seguida,
assinale a alternativa correta.
I. Trata-se de regime de caráter contributivo.
II. Foi reestruturado em forma de associação.
III. Possui personalidade jurídica de direito privado.
IV. Segue critérios de equilíbrio financeiro e atuarial.
A) Somente as assertivas I e II estão corretas.
B) Somente as assertivas I e III estão corretas.
C) Somente a assertiva III está correta.
D) Somente as assertivas II e IV estão corretas.
E) Somente as assertivas I e IV estão corretas.
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