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LÍNGUA PORTUGUESA

03.

O comentário “num país que conta mais de um milhão de
leis” tem valor de:
A) crítica ao excesso de leis.
B) elogio à preocupação com a justiça.
C) afirmação positiva sobre nosso arcabouço legal.
D) dúvida diante da impossibilidade de conhecimento.

04.

Na frase “a única lei que se cumpre sem exceção parece ser a
da gravidade”, há um certo tom humorístico; esse humor é
produzido basicamente pelo seguinte fato:
A) pela crítica ao não cumprimento de leis no Brasil.
B) pela polissemia da palavra lei, tomada em sentido diverso.
C) pela denúncia contra a desigualdade dos cidadãos diante das leis.
D) pela incoerência entre termos, já que a lei da gravidade
não pode deixar de ser cumprida.

05.

Na frase “Pois que se aja...” há uma forma verbal de presente do
subjuntivo do verbo agir; a frase abaixo em que uma forma
verbal, colocada no mesmo tempo e modo, apresenta ERRO é:
A) Pois que se cumpra... (cumprir)
B) Pois que se maquie... (maquiar)
C) Pois que se requeira... (requerer)
D) Pois que se consuma... (consumar)

06.

Na frase “Pois que se aja e se assuma resiliência...”, o termo
negritado está corretamente definido, no contexto em que se
insere, por:
A) “propriedade que alguns corpos apresentam de retornar
à forma original após terem sido submetidos a uma
deformação elástica”.
B) “restauração do aspecto ou forma primitiva, extirpando o que lhe havia sido eventualmente acrescentado”.
C) “capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à
má sorte ou às mudanças”.
D) “ideia ou imagem que concebemos do mundo ou de
alguma coisa”.

07.

“Pois que se aja e se assuma resiliência, porque ainda há
gente que se importa”; “eu questionei os autores da proposta: por que razão não deveriam ser as restantes horas de
‘Educação na cidadania?’”
Observamos aqui que a grafia do vocábulo negritado é variável segundo as condições contextuais; a alternativa em que a
forma desse mesmo vocábulo está INCORRETA é:

TEXTO - A JUSTIÇA

José Pacheco, Dicionário de valores
Bento XVI diz que os cristãos não deverão respeitar leis
injustas. Mas, num país que conta mais de um milhão de leis, a
única lei que se cumpre sem exceção parece ser a da gravidade...
Pois que se aja e se assuma resiliência, porque ainda há gente que se
importa. Numa época de injustiças como a nossa, façamos a nossa
parte, façamos luz sobre os males de que o mundo padece, para que
sejam abertos rasgões de luz na cortina de escuridão que sobre ele
caiu, e sob a qual prosperam ladrões e tiranos. Urge debelar o
medo, esse disfarce usado quando se faz o que sempre se fez, como
se nada de indigno tivesse acontecido.
Diz-nos o dicionário que valor (do latim valore) é qualidade
de quem pratica atos extraordinários e, eticamente, um princípio
passível de orientar a ação humana. Se assim for, convirá seguir o
preceito do Dalai Lama: “Precisamos ensinar, do jardim de infância
até a Faculdade, que a moralidade é o caminho da felicidade. O
sistema educacional moderno presta somente atenção ao desenvolvimento do cérebro e não o desenvolvimento moral”. Porque, se a
escola não é o primeiro lugar para se educar o indivíduo, também
não deverá ser o primeiro lugar para deseducá-lo; mas um lugar e
tempo de aprendizagem de valores. Quando, no quadro de uma
reorganização curricular, instituiu-se “uma hora semanal de Educação para a cidadania”, eu questionei os autores da proposta: por
que razão não deveriam ser as restantes horas de “Educação na
cidadania”? Quem nunca viu uma criança furando a fila de merenda? Quem nunca viu a família dessa criança jogando lixo na rua e
entupindo os bueiros? Até que ponto a escola pode promover uma
inútil acumulação cognitiva e se demitir da função de educar?
Clamemos por justiça, onde quer que os nossos atos possam promovê-la, atenuando a crise da sua ausência. Leonardo
Boff nos diz que a crise que nos afeta não é uma crise cíclica e que
uma nova ordem mundial é necessária, um novo modo de habitar
a Terra. E Alain Touraine lança um alerta: “ou a crise acelera a
formação de uma nova sociedade, ou virá um tsunami que poderá
arrasar tudo pela frente, pondo em perigo mortal a nossa própria
existência no planeta”.

01.

02.

O primeiro período do texto – Bento XVI diz que os cristãos
não deverão respeitar leis injustas – tem a função textual de:
A) indicar um ponto de discussão sobre o qual há uma
intensa polêmica.
B) destacar uma reflexão que parece não ser adequada aos
tempos modernos.
C) servir de ponto de reflexão religiosa, sob o qual o texto
vai discutir o tema da justiça.
D) mostrar um ensinamento que serve de tese ao autor do
texto e cujos argumentos de convencimento são apresentados no decorrer do texto.
A frase “Bento XVI diz que os cristãos não deverão respeitar
leis injustas” pode ser reescrita de modos diversos; a forma
de reescrevê-la que modifica o seu sentido original é:
A) Segundo Bento XVI, respeitar leis injustas não é dever
dos cristãos.
B) Leis injustas não deverão ser respeitadas pelos cristãos,
diz Bento XVI.
C) Os cristãos não deverão respeitar leis injustas, conforme diz Bento XVI.
D) Entre os deveres cristãos não se inclui o respeito a leis
injustas, diz Bento XVI.
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A)
B)
C)
D)
08.

A justiça porque se luta é utópica.
Qual será o porquê de haver tantas injustiças?
Os cristãos não devem respeitar as leis injustas por quê?
Isso ocorre porque alguns dizem uma coisa e fazem outra.

“Numa época de injustiças como a nossa, façamos a nossa
parte, façamos luz sobre os males de que o mundo padece,
para que sejam abertos rasgões de luz na cortina de escuridão
que sobre ele caiu, e sob a qual prosperam ladrões e tiranos”.
Nesse segmento do texto há o emprego de linguagem figurada
para a composição da ideia a ser transmitida ao leitor. São
exemplos de figuras de linguagem:
A)
B)
C)
D)

façamos a nossa parte / façamos luz sobre os males
época de injustiças / façamos a nossa parte
façamos luz sobre os males / rasgões de luz
rasgões de luz / ladrões e tiranos
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09.

“Numa época de injustiças como a nossa, façamos a nossa
parte, façamos luz sobre os males de que o mundo padece,
para que sejam abertos rasgões de luz na cortina de escuridão
que sobre ele caiu, e sob a qual prosperam ladrões e tiranos”.

14.

A) “Pois que se aja e se assuma resiliência...”.

Nesse segmento há quatro termos destacados que se referem a
termos anteriores; a alternativa em que o elemento referido por
um desses termos está identificado INCORRETAMENTE é:

B) “...mas um lugar e tempo de aprendizagem de valores”.

A) a qual / luz na cortina de escuridão

D) “...é qualidade de quem pratica atos extraordinários e,
eticamente, um princípio passível de orientar a ação
humana”.

C) “...a escola pode apenas promover uma inútil acumulação cognitiva e se demitir da função de educar?”.

B) a nossa / época de injustiças
C) de que / os males
D) ele / o mundo
10.

Em todas as alternativas abaixo está presente o conectivo E;
o segmento em que esse conectivo apresenta um valor não
aditivo, como nos demais, é:

15.

“Precisamos ensinar, do jardim de infância até a Faculdade,
que a moralidade é o caminho da felicidade. O sistema educacional moderno presta somente atenção ao desenvolvimento
do cérebro e não o desenvolvimento moral”.

O alerta final do texto recorre argumentativamente à seguinte
estratégia:
A) interessar o leitor a fazer algo, destacando os benefícios
de sua ação.
B) seduzir o leitor, apelando para a sua responsabilidade social.

Esse pensamento do Dalai Lama é composto de dois períodos; o conectivo que estaria bem colocado entre esses dois
períodos é:

C) constranger o leitor, indicando nossos maus procedimentos.

A) pois

D) amedrontar o leitor, mostrando-lhe os perigos próximos.

B) porém
C) porque
D) embora
11.

“Quando, no quadro de uma reorganização curricular, instituiu-se “uma hora semanal de Educação para a cidadania”, eu
questionei os autores da proposta: por que razão não deveriam ser as restantes horas de “Educação na cidadania”?”

LEGISLAÇÃO
16.

em outro município. Este servidor terá o seguinte prazo mínimo, contado da publicação do ato, para a retomada do efetivo

O questionamento do autor defende a ideia de que:

desempenho das atribuições do cargo:

A) todas as aulas da escola deveriam educar na cidadania.

A) 10 dias

B) as aulas de cidadania não deveriam estar na escola, mas
em casa.

B) 15 dias
C) 20 dias

C) a educação para a cidadania deveria ser substituída por
educação na cidadania.
D) uma reorganização curricular deveria obrigatoriamente
incluir aulas de educação na cidadania.
12.

D) 30 dias
17.

ponder a processo disciplinar administrativo, é considerado
culpado e demitido, mas a decisão administrativa vem a ser

A) as escolas se preocupam prioritariamente com a acumulação cognitiva.

A) empossado em cargo de mesma remuneração

anulada por decisão judicial. No caso de o seu cargo já ter sido
extinto, o servidor será incluído na seguinte condição:
B) reintegrado em cargo de função semelhante
C) readmitido em seu cargo original

C) as aulas de cidadania são absolutamente necessárias.

D) colocado em disponibilidade

D) a escola não tem realizado seu papel educativo.

4

Considere a hipótese de um servidor efetivo que, após res-

Os fatos citados de crianças que furam a fila da merenda e
pessoas que jogam lixo nas ruas e entopem os bueiros são
citados para indicar que:

B) a sociedade brasileira tem educação pública deficiente.

13.

Um servidor em atividade foi posto em exercício provisório

A alternativa em que o elemento negritado tem uma proposta
de substituição INADEQUADA é:

18.

Quando, por interesse da administração, se dá o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado, para outro órgão

A) “...porque ainda há gente que se importa” / consciente.

ou entidade do mesmo Poder, após prévia apreciação do ór-

B) “...a única lei que se cumpre sem exceção...” / cumprida.

gão central do SIPEC, pode-se dizer que ocorre um caso de:

C) “...para que sejam abertos rasgões de luz na cortina de
escuridão...” / luminosos.

A) remoção

D) “...a única lei que se cumpre sem exceção parece ser a
da gravidade” / excepcionalmente.

C) readaptação

B) recondução
D) redistribuição
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19.

O servidor público NÃO poderá exercer atividade remunerada enquanto se encontrar em gozo de licença por:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26.

Paciente masculino de 43 anos revela, ao esfregaço sanguíneo, anemia microcítica, hipocrômica com hematócrito de 31%.
Dos exames abaixo, aquele que NÃO faz parte da investigação inicial é:
A) ferro sérico
B) ferritina sérica
C) teste de Coombs
D) eletroforese de hemoglobina

27.

Paciente masculino de 43 anos com AIDS e contagem CD4+:
98 cels/mm3 apresenta febre e dispneia progressiva aos esforços. O RX de tórax revela infiltrado retículonodular difuso
bilateral e inicia-se sulfametoxazol – trimetoprim pela hipótese de infecção por Pneumocystis giroveci. Devido à piora
progressiva do quadro respiratório, o paciente é intubado e
acoplado à prótese ventilatória. Tem a maior chance de estabelecer o diagnóstico do paciente o seguinte exame:
A) escarro induzido
B) lavado broncoalveolar
C) dosagem de LDH sérica
D) tomografia computadorizada de alta resolução

28.

Paciente feminina de 25 anos previamente hígida procura a
emergência com história de mal-estar, febre (não aferida),
mialgia e artralgia em ombros, punhos, mãos e joelhos, iniciados cinco dias antes. No momento da consulta, refere dor
espontânea somente no joelho direito. O exame físico evidencia algumas lesões vesiculopustulosas disseminadas no
tegumento e um aumento moderado de volume do joelho esquerdo. O procedimento com maior chance de esclarecer o
diagnóstico dessa paciente é:
A) cultura de lesões pustulosas
B) cultura de líquido sinovial
C) cultura de endocérvix
D) hemocultura

29.

Está associado ao declínio rápido da função pulmonar, à piora de prognóstico evolutivo, quando isolado em cultura de
secreção de pacientes portadores de fibrose cística o seguinte
micro-organismo:
A) Burkholderia cepacia
B) Staphylococcus aureus
C) Pseudomonas aeruginosa
D) Stenotrophomonas maltophilia

30.

São efeitos adversos das estatinas, inibidores de HMG-CoA
redutase:
A) pancreatite, nefrolitíase, fibrose pulmonar
B) hepatite, hiperglicemia, crise convulsiva
C) cefaleia, fibrose pulmonar, pancreatite
D) hepatite, mialgia, cefaleia

31.

Paciente masculino de 18 anos, assintomático, com história
familiar (pai e dois irmãos) de hipercalcemia. Em exame de
check up, seu cálcio sérico é de 11.6 mg/dL. Esse paciente tem
maior risco de desenvolver a seguinte patologia:
A) condrocalcinose
B) doença de Crohn
C) doença de Addison
D) síndrome de Zollinger-Ellison

A ) doença em pessoa da família
B) desempenho de mandato classista
C) afastamento do cônjuge
D) interesse particular
20.

Aplica-se a pena de suspensão ao servidor público que tiver
a seguinte conduta:
A) praticar incontinência pública
B) revelar segredo apropriado em razão do cargo
C) retirar, sem autorização, um objeto da repartição
D ) praticar usura sob qualquer de suas formas

21.

Será obrigatória a instauração de processo disciplinar sempre
que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição da
seguinte penalidade:
A) prisão administrativa
B) advertência por escrito
C) suspensão por 15 dias
D ) cassação de aposentadoria

22.

Como medida cautelar e a fim de que não venha a influir na
apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar que o servidor seja afastado do exercício do cargo, pelo prazo de até:
A) 60 dias
B) 90 dias
C) 120 dias
D) 180 dias

23.

O afastamento para prestar colaboração a outra instituição
federal de ensino (IFE) será autorizado pela seguinte autoridade:
A) Conselho Federal de Ensino
B) dirigente máximo da IFE
C) Ministro de Estado da Educação
D) Coordenador do Sistema Federal de Ensino

24.

Promover o desenvolvimento institucional, subsidiando a
definição de diretrizes para políticas de gestão de pessoas e
garantindo a melhoria da qualidade dos serviços prestados à
comunidade, é um objetivo do programa de:
A) capacitação e aperfeiçoamento
B) avaliação de desempenho
C) alocação de cargos
D) educação formal

25.

A progressão por capacitação profissional provocará a mudança de nível do servidor, que atender ao programa de
capacitação previsto em lei e respeitará o interstício de:
A) 6 meses
B) 12 meses
C) 18 meses
D) 24 meses
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32.

33.

A causa mais comum de acidente vascular cerebral cardioembólico está indicada na seguinte alternativa:
A) fibrilação atrial
B) cardiopatia reumática
C) prótese valvar aórtica
D) cardiomiopatia dilatada

34.

O diagnóstico diferencial de sarcoidose prevê a inclusão de:
A) farmacodermia, dengue e hanseníase
B) pneumonias por agentes atípicos, tuberculose e leucemia
C) afecções bacterianas e virais, artrite reumatoide e tuberculose
D) linfoma, processos inflamatórios granulomatosos,
afecções micobacterianas e fúngicas

35.

6

Paciente masculino de 67 anos, assintomático, apresenta em
exame periódico, elevação dos níveis de fosfatase alcalina três
vezes maior que o normal. As provas de função hepática e os
níveis séricos de cálcio e fósforo são normais. A principal
hipótese diagnóstica é:
A) mieloma múltiplo
B) doença de Paget
C) osteoporose subclínica
D) hiperparatireoidismo primário

Paciente masculino de 34 anos de idade queixa-se de dor na
coluna na região mesodorsal com seis meses de duração. Ao
raio X, observam-se um colapso parcial de T6 eT7 e erosão
do disco intervertebral. A afecção mais provável é:
A) osteoartrose
B) tuberculose
C) osteoporose da coluna
D) metástases de um carcinoma brônquico

36.

A síndrome hemolítico-urêmica é mais comum em paciente
com as seguintes neoplasias:
A) estômago, mama e colorretal
B) estômago, pulmão e próstata
C) adrenal, esôfago e pâncreas
D) mama, útero e adrenal

37.

Dos traumatismos cranianos abaixo, aquele que possui efeito
de massa mais freqüente é:
A) hematoma extradural
B) hematoma intracerebral
C) hemorragia subaracnóidea
D) hematoma subdural agudo

38.

No tratamento da miastenia grave, NÃO se faz uso de:
A) timectomia
B) anticolinérgico
C) imunossupressor
D) anticolinesterásico

39.

As pápulas hiperceratóticas nas áreas expostas ao sol são
lesões pré-malignas da seguinte neoplasia:
A) melanoma acral
B) carcinoma basocelular
C) carcinoma espinocelular
D) dermatofibroma protuberante

40.

Febre ou hipotermia, leucocitose ou leucopenia, taquipneia e
taquicardia são sinais cardinais de:
A) síndrome da resposta inflamatória sistêmica
B) síndrome de disfunção de múltiplos órgãos
C) choque séptico
D) sepse

41.

Paciente feminina, 70 anos, apresenta quadro de início insidioso e de evolução rápida e agressiva que se manifesta clinicamente por: perda de peso e aparecimento de icterícia. Ao
exame, apresenta emagrecimento, dor e massa palpável no
quadrante superior direito do abdômen. Este quadro tem como
hipótese diagnóstica:
A) ampuloma
B) colangiocarcinoma
C) carcinoma hepatocelular
D) adenocarcinoma de vesícula biliar

42.

Os derrames pleurais podem ser classificados em exsudativos
e transudativos. As patologias que cursam com derrames
exsudativos são:
A) cirrose, infecção bacteriana, mesotelioma
B) infecção bacteriana, síndrome nefrótica, tuberculose
C) lúpus eritematoso sistêmico, tuberculose, síndrome de
Sjögren
D) infecção viral, lúpus eritematoso sistêmico, insuficiência cardíaca congestiva

43.

Paciente submetido a endoscopia digestiva alta, para avaliação de massa esofagiana, apresenta, após o término do exame,
dor subesternal intensa, irradiada para braços, e sinal de
Hamman positivo. A alternativa que melhor define a hipótese
diagnóstica e a respectiva conduta para este caso é:
A) pneumomediastino – Raio X de tórax
B) embolia pulmonar – angiotomografia de tórax
C) infarto agudo do miocárdio – ECG e dosagem de enzimas
cardíacas
D) pneumonia por broncoaspiração – tomografia
computadorizada de tórax

44.

As pneumonias bacterianas podem ser adquiridas em ambiente hospitalar ou na comunidade. Sabendo-se que tal diferenciação norteia o esquema de antimicrobianos a ser iniciado, a correlação correta de local e os patógenos mais frequentes é:
A) hospitalar – Legionella pneumophila, bactérias anaeróbias
orais e Pseudomonas aeruginosa
B) comunitária – Streptococcus pneumoniae, Haemophilus
influenzae e Chlamydia pneumoniae
C) hospitalar – Pseudomonas aeruginosa, Mycoplasma
pneumoniae e Staphyilococcus aureus
D) comunitária – Streptococcus pneumoniae, bactérias
anaeróbias entéricas e Pseudomonas aeruginosa

45.

A terapia nutricional de escolha preferencial no quadro de
pancreatite aguda é:
A) por via enteral
B) por via parenteral
C) com emulsão lipídica
D) com nutrição hipoproteica
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46.

Paciente com diagnóstico de hepatite viral, apresentando os
seguintes marcadores sorológicos – Hbs Ag positivo, Anti
Hbc IgM negativo, Anti HCV negativo, Anti HAV IgM positivo – é portador de hepatite dos tipos:
A) B crônica com reação cruzada para A
B) B crônica e C crônica
C) A aguda e B crônica
D) A e B agudas

47.

As parasitoses que podem cursar com quadro clínico de
síndrome ulcerosa são:
A) amebíase e estrongiloidíase
B) estrongiloidíase e giardíase
C) ascaridíase e amebíase
D) giardíase e ascaridíase

48.

Paciente com 70 kg apresenta quadro de polidipsia, poliúria
com nictúria, sendo constatado volume urinário nas 24 horas
= 06 litros com osmolaridade < 300mmol/Kg. Na investigação diagnóstica do caso, devemos pensar em:
A) deficiência de glicocorticoides
B) esclerose múltipla
C) diabete insípido
D) diabete melito
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49.

Paciente com infarto de parede anterior evoluindo com
hipotensão arterial, pulmões limpos e turgência jugular ao
exame físico. Este quadro é sugestivo de:
A) embolia pulmonar
B) tamponamento cardíaco
C) disfunção ventricular esquerda
D) comprometimento de ventrículo direito

50.

O carcinoma de tireoide tem como tipo histológico mais frequente:
A) folicular
B) medular
C) papilífero
D) anaplásico
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