
 
DDAADDOOSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCAANNDDIIDDAATTOO  

 

Não deixe de preencher as lacunas a seguir. 
 

PPrrééddiioo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SSaallaa  

 

NNoommee    

  

NNºº  ddee  IIddeennttiiddaaddee                                                                      ÓÓrrggããoo  EExxppeeddiiddoorr                                  UUFF                                                                                NNºº  ddee  IInnssccrriiççããoo                    

MMÉÉDDIICCOO  RREEUUMMAATTOOLLOOGGIISSTTAA  

AATTEENNÇÇÃÃOO  
  

AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  

mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  qquueessttõõeess  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa  ee  3300  

qquueessttõõeess  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  eessppeeccííffiiccooss..  

SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  ddaa  pprroovvaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--

RReessppoossttaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  ccaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

AAss  bboollhhaass  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  

oouu  pprreettaa..  

VVooccêê  ddiissppõõee  ddee  44  hhoorraass  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  ttooddaa  aa  PPrroovvaa  ––  jjáá  iinncclluuííddoo  oo  tteemmppoo  ddeessttiinnaaddoo  aaoo  

pprreeeenncchhiimmeennttoo  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa..  OO  tteemmppoo  ddee  PPrroovvaa  eessttáá  ddoossaaddoo,,  ddee  mmooddoo  aa  ppeerrmmiittiirr  ffaazzêê--llaa  

ccoomm  ttrraannqqüüiilliiddaaddee..  

VVooccêê  ssóó  ppooddeerráá  rreettiirraarr--ssee  ddaa  ssaallaa  22  ((dduuaass))  hhoorraass  aappóóss  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  

eemm  ssiillêênncciioo..  

 
BBOOAA  SSOORRTTEE  !!  
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

  
  

TEXTO  
 

QUEM É O MELHOR CHEFE? 
 
Você grita com seus subordinados? Seu chefe adia decisões e está sempre viajando ? Seu diretor protege a 

equipe ? Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção. Chefes ausentes, mandões e paizões, antes 
comuns, estão fora de moda. Profissionais em cargos de liderança querem ser vistos de outra forma. Ao se 
descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos e hábeis no treinamento de suas 
equipes, segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar empresas em mudança de 
cultura. Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam. E, em geral, a opinião que os 
funcionários têm deles sustenta o perfil.Não é à toa que eles chegaram à chefia.  

Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.Mas funcionam. Os perfis não são 
excludentes.Todo gestor se encaixa em mais de um. O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a 
situação. 

Revista Época. Recife, 03 de julho de 2006. p.58. 
 
01. Com o período “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”, o autor afirma que 
 
A) na atualidade, esses requisitos ainda são exigidos para o perfil de um chefe . 
B) na contemporaneidade,o perfil exige um chefe presente que não reflita bondade excessiva nem espírito autoritário.  
C) ser chefe dotado de espírito conciliador e bondoso retrata obsoletismo. 
D) todo chefe precisa estar atualizado com a moda para produzir ações saudáveis à empresa na qual trabalha. 
E) ser paizão ou bondoso demais refletiu em toda época um perfil de chefe cujas ações sempre causaram prejuízos a qualquer 

empresa. 
 
02. Qual mensagem o autor quis transmitir, utilizando-se do trecho abaixo? 
 

“Todo gestor se encaixa em mais de um.” (2º parágrafo) 
 
A) Apenas as pessoas subalternas a um chefe refletem perfis diversos. 
B) Em cada gestão, os perfis dos gestores são modificados. 
C) Em sua prática profissional, todo gestor exclui mais de um perfil. 
D) Para ser gestor, é preciso se encaixar em mais de um perfil exigido pela empresa. 
E) Ao gestor, cabe optar apenas por um perfil apresentado pela empresa. 
 
03. Dentre as características exigidas atualmente pelas empresas para os cargos de chefia, o texto destaca algumas 

delas. Assinale a alternativa que as contempla. 
 
A) Ser metódico, pontual e dedicado. 
B) Orientar os funcionários, possuir espírito de despotismo e ser incompreensivo. 
C) Ser guia, nutrir espírito de democracia e ter habilidade para treinar equipes. 
D) Ser comunicativo, impulsivo e superprotetor. 
E) Partilhar sugestões, ser dotado de espírito competitivo e monopolizar ações. 
 
04. Sobre SINONÍMIA e ANTONÍMIA, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) “Seu chefe adia decisões e está sempre viajando?” – o termo sublinhado poderia ser substituído por “anula”, sem sofrer 

mudança de significado. 
B) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias.” – o sentido seria mantido, caso o termo 

sublinhado fosse substituído pelo verbo “concedem”. 
C) “Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.” – o termo “moderna”poderia substituir o termo 

sublinhado, atribuindo-lhe sentido contrário.  
D) “Todo gestor se encaixa em mais de um.” – o termo sublinhado tem como sinônimo  “fragmenta”. 
E) “Os perfis não são excludentes” – o sentido da oração poderá ser mantido, mesmo se se substituir o termo sublinhado por 

“inclusivos”. 
 
05. No tocante à crase, leia os trechos abaixo. 
 

I. “Não é à toa que eles chegaram à chefia.” 
II. “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” 
III. “O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.” 

 



CONCURSO PÚBLICO 

 3

 
Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) No item I, a primeira crase é facultativa. 
B) No item II, o termo sublinhado é artigo definido, daí não receber acento grave. 
C) No item III, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, de artigo. 
D) Nos itens II e III, ambos os termos sublinhados são artigos, daí não receberem acento grave. 
E) No item II, se o termo sublinhado fosse substituído por “aquelas”, seria correto grafar “àquelas”. 
 
06. Assinale a alternativa cuja afirmativa contraria  a Regência Nominal ou a Verbal. 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.” – o termo sublinhado completa o sentido do verbo “fazer”. 
B) “Seu diretor protege a equipe?” – o termo sublinhado é verbo que exige complemento regido de preposição. 
C) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias...” – o verbo sublinhado exige, apenas, um 

complemento, e este vem regido de preposição, “de bons guias”. 
D) “Em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” – neste contexto, “o perfil” é o único complemento do 

verbo sublinhado e não vem regido de preposição. 
E) “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” – neste contexto, “as empresas” funcionam como 

complemento do verbo sublinhado . 
 
07. Sobre o trecho abaixo: 
 

“Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam.” 
 
é correto afirmar que 
 
A) o verbo “funcionam” concorda em número e pessoa com o seu sujeito, representado por “pessoas”. 
B) o conectivo “mas” exprime idéia contrária a algo declarado anteriormente. 
C) o termo “estereotipada” concorda em gênero e número com o nome a que se refere, “definição”. 
D) o verbo “analisar”, neste contexto, exige dois complementos. 
E) todos os verbos nele existentes estão conjugados no tempo presente e no modo indicativo. 
 
08. Excetuando-se apenas um, em todos os termos sublinhados, existe a presença de um elemento que foi acrescido ao 

radical da palavra, ao qual se dá o nome de sufixo. Assinale a alternativa na qual este termo desprovido de sufixo se 
encontra inserido. 

 
A) “...especialista em assessorar empresas em mudanças de cultura.”  
B) “...são exatamente as que as empresas mais desejam.”  
C) “...são uma forma estereotipada de analisar pessoas.”  
D) “...segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais...”  
E) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” 
 
09. Em qual das orações o emprego da(s) vírgula(s) se justifica por separar orações  ? 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.”  
B) “...pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar mudança de cultura.”  
C) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”  
D) “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”  
E) “...os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos...”  
 
10. Sobre pronomes, observe os quadros abaixo.  

     
 I II III IV V 
 
É correto afirmar que 
 
A) no quadro I, o termo “comigo” classifica-se como pronome pessoal de tratamento. 
B) no quadro II, inexiste a presença de pronome. 
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C) nos quadros III e IV, os pronomes existentes são apenas nada e vocês. 
D) no quadro V, o termo tua se classifica como pronome pessoal oblíquo. 
E) em nenhum dos quadros acima, existe pronome pessoal. 
  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
  

11. O tratamento da Osteoporose é considerado eficaz, quando 
 
A) melhora o aspecto radiográfico. 
B) diminui a incidência de fraturas.  D) alivia a dor na coluna. 
C) aumenta a densidade óssea.  E) é bem tolerado. 
 
12. Quais são os tendões que compõem o manguito rotador? 
 
A) Escápulo umeral, coraco acromial e acrômio clavicular. 
B) Supra-espinhoso, infra-espinhoso e subescapular.  D) Coracóide, gleno umeral e supra-espinhoso. 
C) Bicipital, tricipital e deltóide.  E) Nenhum dos anteriores. 
 
13. Ao examinar um paciente com coxalgia, durante a manobra de Patrick, quais movimentos se realizam? 
 
A) Flexão, rotação interna e abdução. 
B) Extensão, rotação externa e abdução.  D) Flexão, abdução e rotação externa. 
C) Extensão, abdução e rotação interna.  E) Nenhum dos anteriores. 
 
14. Com relação à Síndrome do túnel do carpo, assinale a alternativa falsa. 
 
A) O paciente queixa-se de fraqueza e formigamento na metade do 4º e no 5º quirodáctilo. 
B) Pode se relacionar com diabetes, hipotireoidismo e acromegalia. 
C) Durante a gravidez, a evolução costuma ser benigna. 
D) A atrofia tênar é uma complicação potencialmente incapacitante. 
E) Pode ter causa ocupacional. 
 
15. Paciente do sexo feminino, com 32 anos refere que apresenta diagnóstico de Lúpus Eritematoso Sistêmico há 4 anos, 

tendo apresentado acometimento renal e tratada com pulsoterapia de corticóides com boa resposta, acrescentando 
que atualmente vinha fazendo uso de prednisona 10 mg por dia e antimalárico. Há uma semana queixa-se de dor de 
forte intesidade em virilha esquerda com dificuldade para deambular e permanecer em posição ortostática. Seu 
estado geral encontra-se preservado. A principal hipótese diagnóstica a considerar é 

 
A) Osteonecrose. 
B) Pinçamento L2-L3 por fratura vertebral.  D) Tumor ósseo primário. 
C) Pioatrite em coxo-femural.  E) Sinovite vilonodular. 
 
16. O auto anticorpo anti-Scl-70 tem como sinônimo: 
 
A) Anti U1 RNP. 
B) Anti RNA-SINTETASE.  D) Anti RNP. 
C) Anti TOPO ISOMERASE 1.  E) Anti DNAse. 
 
17. Em qual das doenças abaixo, a artropatia de Jaccoud pode ser observada? 
 
A) Artrite Reumatóide e Síndrome de Sjogren. 
B) Polimiosite e LES.  D) Febre Reumática e LES. 
C) Esclerose sistêmica e Febre Reumática.  E) Artrite Reumatóide e Polimiosite. 
 
18. Qual das seguintes manifestações clínicas não costuma ocorrer na Esclerose Sistêmica de forma limitada? 
 
A) Telangiectasias. 
B) Fibrose intersticial pulmonar.  D) Crise renal esclerodérmica. 
C) Hipertensão pulmonar.  E) Calcinose. 
 
19. Paciente do sexo masculino, 45 anos, diabético apresenta contratura em flexão das mãos e atrofia dos músculos da 

mão. Refere que inicialmente tinha nódulos na região palmar. O diagnóstico mais provável é 
 
A) contratura de Dupuytren. 
B) algoneurodistrofia.  D) mão esclerodérmica. 
C) osteoartropatia hipertrófica.  E) mão reumatóide. 
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20. O encontro de granuloma não caseoso em biópsia sinovial é forte indicativo de 
 
A) Amiloidose. 
B) Sarcoidose.  D) Artrite Reumatóide. 
C) Tuberculose articular.  E) Sinovite vilonodular pigmentada. 
 
21. Uveíte anterior (uni ou bilateral) em pacientes com Artrite crônica juvenil é notada em 
 
A) meninas, forma pauciarticular e fator antinúcleo (FAN) negativo. 
B) meninos, forma poliarticular e fator antinúcleo (FAN) positivo. 
C) meninas, forma poliarticular e fator antinúcleo (FAN) positivo. 
D) meninos, forma monoarticular e fator reumatóide (FR) positivo. 
E) meninas, forma pauciarticular e fator antinúcleo (FAN) positivo. 
 
22. Para o diagnóstico de Fibromialgia, é imprescindível 
 
A) dor difusa crônica. 
B) tender points, sem queixa de dor espontânea.  D) depressão. 
C) fadiga e sono não restaurador.  E) nenhuma. 
 
23. O tratamento da crise aguda de Gota inclui todos, exceto. 
 
A) Hipouricemiontes. B) Colchicina. C) AINES. D) Repouso articular. E) Artrocentese. 
 
24. Em relação à Poliartrite Nodosa, assinale a alternativa correta. 
 
A) O envolvimento de vias aéreas superiores é freqüente no início da doença. 
B) Capilarite pulmonar é um achado comum, manifestando-se por episódios de hemoptise. 
C) Hemorragia, infarto e/ ou perfuração gastrintestinal são fatores de pior prognóstico na doença. 
D) Presença de neuropatia periférica e infiltrados pulmonares, na ausência de infecção, são sugestivos do diagnóstico. 
E) O achado histopatológico mais sugestivo é a presença de vasculite leucocitoclástica, envolvendo arteríolas e vênulas. 
 
25. Em relação às Vasculites Sistêmicas primárias, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) A granulomatose de Wegener se caracteriza por envolvimento de vias aéreas superiores e inferiores, além de acometimento 

renal. 
B) A púrpura de Henoch-Schonlein caracteriza-se por artrite, púrpura e envolvimento ocular. 
C) Neuropatia periférica é uma manifestação freqüente da poliartrite nodosa e da poliangiite microscópica. 
D) Púrpura palpável com achados histopatológicos de vaculite leucocitoclástica pode ocorrer na poliangiite microscópica e na 

síndrome de Churg-Strauss. 
E) Na artrite de Takayasu, a presença de hipertensão arterial sistêmica, geralmente, decorre do envolvimento de artérias renais. 
 
26. A dor na Osteoartrite não se deve à(a) 
 
A) inflamação sinovial. 
B) isquemia do osso subcondral.  D) periostite. 
C) distensão da cápsula articular.  E) nenhuma das acima. 
 
27. Na distrofia simpático-reflexa, os achados nos exames realizados não incluem 
 
A) obstrução dos vasos periféricos na angiografia. 
B) reabsorção óssea com presença de osteoclastos.  D) estrutura normal do tecido ósseo de aposição. 
C) marcada osteopenia na segunda fase da doença.  E) hipervascularização da sinóvia sem infiltrado inflamatório. 
 
28. Em doenças, como o Lúpus Eritematoso Sistêmico, Vasculite Reumatóide e Arterite de células gigantes, a ativação 

do endotélio é um evento crítico para o direcionamento de neutrófilos para o sítio da inflamação. Esse processo é 
mediado, principalmente pelo aumento da expressão na membrana celular endotelial de 

 
A) Fosfolipases. B) Ciclooxigenase 2. C) CD45RA. D) Moléculas de adesão. E) Leucotrienos. 
 
29. Em um paciente com FAN positivo em um teste de rotina, a presença de qual dos auto-anticorpos abaixo nos 

deixaria mais preocupados com a possibilidade de ele apresentar Lúpus Eritematoso Sistêmico? 
 
A) Antitopoisomerase I. B) Anti-tRNA sintetases. C) Anti-histonas. D) Anti-Sm. E) Antifosfolipídio. 
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30. Em relação às Artrites Bacterianas, podemos afirmar que 
 
A) são comumente poliarticulares. 
B) diabetes, hemofilia e doença hepática avançada constituem fatores de risco. 
C) Haemophilus influenzae é o agente etiológico mais comum em neonatos. 
D) pacientes com hipogamaglobulinemia são mais susceptíveis a infecções por neisseria. 
E) sacroiliíte é a manifestação predominante da brucelose em crianças. 
 
31. A síndrome antifosfolipídica primária é uma diátese trombótica arterial e venosa comum no adulto jovem. Nestes 

respectivos territórios, os acometimentos mais freqüentes são: 
 
A) cerebral, veias hepáticas. 
B) periférico, embolia pulmonar.  D) mesentérico, membros inferiores. 
C) cerebral, membros inferiores.  E) cerebral, membros superiores. 
 
32. O acometimento ocular mais freqüente da Sarcoidose é 
 
A) conjuntivite.  B) uveíte. C) esclerite. D) disfunção lacrimal. E) episclerite. 
 
33.Constitui complicação INCOMUM na Síndrome de Sjögren Primária: 
 
A) hipotireoidismo. 
B) acidose tubular renal distal.  D) neuropatia periférica. 
C) dispepsia.  E) hipertensão pulmonar. 
 
34. Na Doença de Behçet, os aneurismas são mais freqüentes nos seguintes sítios arteriais: 
 
A) Coronária e subclávia. 
B) Aorta e pulmonar.  D) Aorta e subclávia. 
C) Carotídeo e pulmonar.  E) Coronária e carotídeo. 
 
35. No diagnóstico diferencial entre Febre Reumática e Artrite Reativa Pós-Estreptocócica, deve-se levar em 

consideração que 
 
A) Cardite está presente em ambas as situações. 
B) Tenossinovite e manifestações renais são mais freqüentes na artrite Pós-Estreptocócica. 
C) em ambos os casos, observa-se excelente resposta da Artrite ao uso de AINHs. 
D) Alternativas A e C estão corretas. 
E) Alternativas B e C estão corretas. 
 
36. Na Febre Reumática, os nódulos subcutâneos geralmente estão associados à 
 
A) Cardite. B) Nefrite. C) Coréia. D) Artrite. E) Febre. 
 
37. Caracteriza-se como uma manifestação valvular clássica da Febre Reumática 
 
A) insuficiência aórtica. 
B) estenose tricúspide.  D) insuficiência mitral. 
C) estenose mitral.  E) insuficiência tricúspide. 
 
38. A presença de Púrpura de Henoch – Schönlein de evolução crônica ou severa deve levar à exclusão de 
 
A) LES. B) Wegener. C) PAN. D) Amiloidose. E) Hanseníase. 
 
39. No diagnóstico de dor no quadril na infância, deve-se incluir todas as situações abaixo, EXCETO. 
 
A) Espondiloartropatias. 
B) Infecção bacteriana.  D) Sinovite transitória. 
C) Doença de Legg – Perthes.  E) Doença de Osgood-Schlatter. 
 
40. A pesquisa de anticorpos contra peptídeos cíclicos citrulinados (anticitrulina) contribui para o diagnóstico da 

seguinte enfermidade, principalmente em suas fases iniciais: 
 
A) Esclerodermia. 
B) Doença Mista do Tecido Conjuntivo.  D) Hepatite C. 
C) Polimiosite.  E) Artrite Reumatóide.  


