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Atenção: Nesta prova, considera-se uso correto da Língua 
Portuguesa o que está de acordo com a norma padrão 
escrita. 

Leia o texto a seguir para responder as questões de 1 a 8. 

A PERSISTIR O PEDANTISMO, O LINGUISTA DEVERÁ 
SER CONSULTADO 

 

Por Aldo Bizzocchi 
Disponível em: http://revistalingua.uol.com.br/textos/blog-abizzocchi/a-
persistir-o-pedantismo-o-linguista-devera-ser-consultado-313578-1.asp 

Acesso em 24 ago 2014. 
 

Onde há excesso de leis, em geral há falta de 
educação. Por exemplo, a lei que reserva um dos assentos 
do transporte público a idosos e deficientes só existe porque 
o brasileiro, via de regra, não cede espontaneamente seu 
lugar a uma pessoa necessitada. Em países com maior 
espírito de civilidade, esse tipo de regulamentação é 
desnecessário. 
  É por termos o mau hábito da automedicação que 
o governo instituiu a obrigatoriedade de os anúncios de 
medicamentos trazerem o alerta “A persistirem os sintomas, 
o médico deverá ser consultado”. O problema é que essa 
lei, nascida da cabeça de algum parlamentar com formação 
bacharelesca (como grande parte de nossos políticos) e 
nenhuma sintonia com o povo (como a quase totalidade 
deles) obriga a propaganda a trazer uma mensagem que, 
embora destinada sobretudo às pessoas mais humildes 
(justamente as que, pela precariedade do serviço público de 
saúde, mais se automedicam), utiliza um linguajar 
incompreensível pelo vulgo. 

“A persistirem” é construção infinitiva pessoal 
equivalente ao gerúndio “persistindo”, forma esta um pouco 
mais corrente nos dias de hoje. Mesmo assim, “persistindo 
os sintomas, o médico deverá ser consultado” ainda é 
bastante rebuscado, já que o gerúndio, no caso, oculta uma 
oração condicional: “se os sintomas persistirem...” (é a 
chamada oração subordinada reduzida de gerúndio). 
Alguns comerciais até empregam, provavelmente à revelia 
da lei, “se persistirem os sintomas”, formulação que, embora 
mais transparente, ainda peca pela inversão entre sujeito e 
predicado.  
  E quanto à oração principal? Em lugar da voz 
passiva de “o médico deverá ser consultado”, iria muito 
melhor aí a voz ativa (“deve-se consultar o médico”) ou – a 
mais feliz das soluções em se tratando de comunicação com 
o público – o uso do imperativo: “consulte o médico”.   

Em resumo, não fosse o pedantismo com que os 
nossos legisladores empregam a língua, como se erudição 
fosse índice de competência ou honestidade, teríamos um 
aviso muito mais simples, direto e acessível à massa: “Se 
os sintomas persistirem, (ou “continuarem”, ou “não 
passarem”), consulte o médico”.  
  O mesmo vício se encontra naquele famoso aviso 
presente em todos os elevadores: “Antes de entrar no 
elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste 
andar”. Se era para ser pedante, por que não redigiram logo 
algo como “Antes de adentrar o elevador, certifique-se de 
que o mesmo encontra-se parado no presente andar”?  
  Tivesse esse aviso sido escrito por um publicitário 
ou marqueteiro, certamente teríamos algo simples e sucinto 
como “Antes de entrar no elevador, verifique se ele está 
parado neste andar”. E também teríamos nos livrado da 
péssima colocação pronominal “encontra-se” no lugar de 
“se encontra” (em orações subordinadas, só se usa 
próclise). Isto é, além de pedante, esse aviso peca pela 
hipercorreção.  

  Também nos elevadores, há o aviso de que é 
proibida a discriminação de pessoas por raça, cor, credo, 
condição social, doença não contagiosa, etc. Só que o 
aviso, uma mera transcrição do texto legal, não diz “é 
proibido”, diz “é vedado”. Ora, a maioria das pessoas 
sujeitas a sofrer os tipos de discriminação elencados nessa 
lei certamente não sabe o que significa “vedado” (talvez os 
pintores de paredes pensem na vedação contra umidade). 
Tampouco saberiam o que é “porte e presença de doença 
não contagiosa por convívio social”. E assim vamos levando 
a vida neste país em que falta educação, civilidade e 
urbanidade, mas abundam leis e sobram (ou melhor, 
sobejam) políticos bem-falantes e mal-intencionados. 

 

Aldo Bizzocchi é doutor em Linguística pela USP, com pós-doutorado 
pela UERJ, pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Etimologia e História da Língua 
Portuguesa da USP e autor de Léxico e Ideologia na Europa Ocidental (Annablume) 

e Anatomia da Cultura (Palas Athena). www.aldobizzocchi.com.br 

  
1. Assinale a única alternativa que contém uma ideia que 

pode ser confirmada pelo texto. 

a) A língua não dispõe de recursos de construção que 
atendam ao mesmo tempo a todos os níveis culturais; 
assim, os avisos de caráter coletivo acabam sendo 
escritos no nível de quem os produz.  

b) Os linguistas têm competência para avaliar a forma 
como são escritos avisos de interesse coletivo.    

c) Profissionais de áreas que têm suas atividades mais 
voltadas ao contato com o público deveriam ser 
consultados na hora de redigir um texto de caráter 
informativo.  

d) Quem escreve textos de interesse público sempre o 
faz transcrevendo o texto da lei que dá origem à 
necessidade do aviso.  

e) O número de leis de um país está diretamente 
relacionado com o nível de entendimento sobre o 
conteúdo delas. 

 
2. O objetivo central desse texto é: 

a) Ensinar a forma correta de escrever informações de 
interesse coletivo. 

b) Identificar falhas na comunicação a partir da análise 
de avisos de interesse coletivo.  

c) Provocar reflexão sobre a forma como as informações 
de interesse coletivo são construídas. 

d) Enaltecer a forma como as informações de interesse 
coletivo são construídas. 

e) Destacar as diferenças entre o Brasil e outros países 
quanto à forma como são divulgadas informações de 
interesse coletivo. 

 
3. De acordo com o texto, só NÃO é possível inferir 

corretamente que: 

a) A arrogância de quem faz as leis é refletida na forma 
como os avisos são escritos.  

b) A utilização de linguagem inadequada em avisos 
reflete a falta de atenção de quem as redige ao seu 
público-alvo em potencial.  

c) A voz ativa e o imperativo devem ser utilizados com 
cuidado para que a clareza seja garantida.  

d) O cumprimento exagerado de regras de construção 
do idioma pode tornar o texto rebuscado e prolixo.  

e) Há leis que demonstram o grau de civilidade de um 
povo. 
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4. Analise as assertivas a seguir e assinale a única 
alternativa correta quanto à análise das mesmas.  

I. No último parágrafo, há uma incorreção de 
concordância em: “[...], há o aviso de que é proibida 
a discriminação de pessoas [...].”, pois a expressão “é 
proibido” é sempre invariável. 

II. Na primeira frase do texto, a expressão destacada é 
um adjunto adverbial e imprime a ideia de algo com 
realização provável. 

III. A palavra “vulgo”, destacada no texto, significa, no 
contexto, povo. 

IV. No penúltimo parágrafo foi empregada corretamente 
a relação dos tempos e modos verbais: pretérito 
perfeito do subjuntivo e futuro do pretérito, pois o 
autor faz referência a ações hipotéticas. 

A sequência correta é: 

a) Apenas os itens I e IV estão corretos. 
b) Apenas o item III está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens II e III estão corretos. 
e) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

 
5. Releia esse trecho: “(justamente as que, pela 

precariedade do serviço público de saúde, mais se 
automedicam)”. Observe o processo de formação da 
palavra “automedicam” e assinale a alternativa em que 
todas as palavras são formadas por esse mesmo 
processo: 

a) Pré-estabelecer – ultrajar – posterior. 
b) Prever – ultra-amor – pós-final. 
c) Predeterminar – ultrassom – pós-fixar. 
d) Preparativo – ultrarromântico – pospor. 
e) Preservar – ultrapassar – pós-pagar. 

 
6. Leia novamente o segundo parágrafo do texto com 

atenção e responda: quem “utiliza um linguajar 
incompreensível pelo vulgo”? 

a) Mensagem. 
b) Propaganda. 
c) Governo. 
d) Problema. 
e) Lei. 

 
7. Observe as palavras destacadas no último parágrafo 

(ora, tampouco, mas) e escolha a alternativa que contém 
a classificação correta delas: 

a) Ora e tampouco são interjeições e mas é advérbio. 
b) Ora e tampouco são advérbios e mas é conjunção. 
c) Todas são conjunções. 
d) Ora é interjeição e as outras duas são conjunções. 
e) Ora e mas são conjunções e tampouco é advérbio. 

 
8. A palavra “esse” destacada no penúltimo parágrafo 

retoma qual aviso? Assinale a correta. 

a) “A persistirem os sintomas, o médico deverá ser 
consultado”. 

b) “Antes de entrar no elevador, verifique se ele está 
parado neste andar”. 

c) “Antes de adentrar o elevador, certifique-se de que o 
mesmo encontra-se parado no presente andar”. 

d) Não há como identificar o referente desse termo, pois 
está em uma construção ambígua.  

e) “Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo 
encontra-se parado neste andar”. 

9. Analise as proposições a seguir. Em seguida assinale a 
alternativa que contém a análise correta sobre elas. 

I. Releia: “Por exemplo, a lei que reserva um dos 
assentos do transporte público a idosos e deficientes 
só existe porque o brasileiro, via de regra, não cede 
espontaneamente seu lugar a uma pessoa 
necessitada. Em países com maior espírito de 
civilidade, esse tipo de regulamentação é 
desnecessário.” Nesse trecho, sem que se alterasse 
a correção, poderíamos substituir: “pessoa” por 
indivíduo; e “esse tipo” por essa forma.   

II. A palavra “alerta”, destacada no segundo parágrafo, 
também está corretamente aplicada em: Elas ficaram 
alerta ao sinal.  

III. O prefixo “-esca”, presente na palavra 
“bacharelesca”, destacada no texto, imprime sentido 
pejorativo à palavra “bacharel”.  

IV. A palavra “mau”, empregada no segundo parágrafo, 
é considerada homônima homógrafa da palavra 
“mal”. Da mesma forma, também são homônimas 
homógrafas as palavras “ora” e “hora”. 

A sequência correta é: 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas o item III está correto.  
c) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
d) Apenas os itens II e IV estão corretos. 
e) Apenas o item II está correto. 

 
10.  Releia: “Alguns comerciais até empregam, 

provavelmente à revelia da lei, ‘se persistirem os 
sintomas’, formulação que, embora mais transparente, 
ainda peca pela inversão entre sujeito e predicado.” A 
crase empregada nesse trecho justifica-se pela mesma 
razão da que se emprega em qual das alternativas? 

a) Assistimos à dificuldade de compreensão de avisos. 
b) A não compreensão dos avisos é um caso à parte. 
c) Esse problema pode ser resolvido à inglesa. 
d) Suas dificuldades de compreensão são semelhantes 

às minhas. 
e) Fiz menção à dificuldade citada no texto. 

 
11. Assinale a alternativa que apresenta o dispositivo com a 

maior capacidade de armazenamento de dados. 

a) Hard disk de 80 Gigabytes. 
b) Hard disk de 320 Kilobytes. 
c) Pen drive de 512 Megabytes. 
d) Pen drive de 128 Gigabytes. 
e) Hard disk de 1024 Megabytes. 

 
12. Analise as afirmativas abaixo. 

I. Microsoft Word 2013 
II. Microsoft Excel 2013 
III. BrOffice Writer 
IV. BrOffice Calc 
V. BrOffice Impress 

Assinale a alternativa correta: 

a) Os aplicativos em I e V são do mesmo desenvolvedor 
(fabricante). 

b) Os aplicativos em II e V possuem a mesma finalidade. 
c) O aplicativo em III é uma planilha eletrônica. 
d) Os aplicativos em II e IV possuem a mesma 

finalidade. 
e) O aplicativo em V é um cliente de e-mails. 
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13. Dadas as afirmativas abaixo: 

I. CTRL + O é o atalho utilizado no Microsoft Word 2013 
para abrir um documento existente. 

II. CTRL + A é o atalho utilizado no Microsoft Word 2013 
para imprimir o documento. 

III. CTRL + N é o atalho utilizado no Microsoft Word 2013 
para salvar o documento em uso. 

IV. CTRL + B é o atalho utilizado no BrOffice Writer para 
criar um novo documento. 

V. CTRL + S é o atalho utilizado no BrOffice Writer para 
fechar o documento em uso. 

Assinale a alternativa correta: 

a) As assertivas I, II, III, IV e V estão incorretas. 
b) Apenas as assertivas III e V estão incorretas. 
c) Apenas as assertivas I e III estão incorretas. 
d) Apenas as assertivas II, IV e V estão corretas. 
e) As Assertivas I, II, III, IV e V estão corretas. 

 
14. Assinale a alternativa que apresenta um atalho que 

tenha a mesma função tanto no Microsoft Word 2013 
quanto no BrOffice Writer.  

a) CTRL + O 
b) CTRL + I 
c) CTRL + S 
d) CTRL + B 
e) CTRL + A 

 
15. Para referenciar o valor de uma célula que está em outra 

planilha, na mesma pasta de trabalho, no Microsoft Excel 
2013 utiliza-se o caractere: 

a) + 
b) & 
c) # 
d) ! 
e) % 

 
16. Dada a planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2013, 

assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta 
utilizada na célula B3 para a exibição da quantidade de 
dias entre as duas datas apresentadas nas células B2 e 
B1. 

 
 

a) =DIFDATAS(B2:B1) 
b) =DIAS(B2;B1) 
c) =TIME(B2-B1) 
d) =DIAS(B2-B1) 
e) =DIFDATAS(B2-B1) 

 
17. Programa de apresentação de slides e utiliza o formato 

ODF como padrão, podendo também exportar os 
trabalhos realizados em PDF, é também possível inserir 
plano de fundo, títulos, marcadores, imagens, vídeos, 
efeitos de transição de slides, dentre outras opções. Esta 
descrição refere-se ao: 

a) BrOffice Writer. 
b) Microsoft Word. 
c) BrOffice Impress. 
d) BrOffice Calc. 
e) Microsoft Excel. 

18. O Windows 8 apresentou um recurso novo, em 
substituição ao menu “iniciar” do Windows 7. Este 
recurso chama-se: 

a) Interface Metro. 
b) OneDrive.  
c) Interface Winver. 
d) Interface Init. 
e) Windows Store. 

 
19. Supondo que você encontre um arquivo denominado 

“planilha de salários.docx” e seu computador tem todos 
os aplicativos necessários para abrir este arquivo, e 
ainda, todas as associações de extensões de nomes de 
arquivo com aplicações encontram-se no estado padrão 
de instalação. Ao clicar duas vezes neste arquivo ele 
abrirá utilizando o aplicativo: 

a) Microsoft Word. 
b) Internet Explorer. 
c) BrOffice Calc. 
d) Microsoft Excel. 
e) BrOffice Impress. 

 
20. Analise as afirmativas abaixo: 

I. Em um ambiente de rede, é possível compartilhar 
recursos locais como impressoras, pastas, arquivos, 
porém, não é possível compartilhar uma unidade de 
DVD-ROM. 

II. Os endereços IP são necessários para navegar na 
internet e não são necessários em uma rede local. 

III. Em uma rede local, composta por computadores com 
diversos sistemas operacionais, caso você utilize o 
sistema operacional Windows, você poderá acessar 
apenas compartilhamentos ou pastas de outros 
computadores que também utilizem o Windows como 
sistema operacional. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
b) Apenas a afirmativa II está correta. 
c) As assertivas I, II e III estão incorretas. 
d) As assertivas I, II e III estão corretas. 
e) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

 
21. Assinale a assertiva correta: 

a) Podem existir empresas públicas federais, estaduais 
ou municipais. 

b) Os Tribunais Regionais do Trabalho são autarquias. 
c) Tornam-se públicas, passando a integrar a 

Administração do Estado, as fundações instituídas 
por particulares que se destinarem a prestar um 
serviço público, como a saúde e a educação. 

d) As empresas públicas pertencem à administração 
direta. 

e) As empresas públicas são criadas por lei e assumem 
a forma de sociedades anônimas.  

 
22. Quando o Presidente da República edita um Decreto, 

esclarecendo como deverá ser cumprida uma lei 
produzida pelo Congresso Nacional: 

a) A Administração exerce seu poder regulamentar. 
b) A Administração exerce seu poder disciplinar. 
c) Não há exercício de poder da Administração. 
d) A Administração exerce seu poder Legislativo. 
e) A Administração exerce seu poder hierárquico. 

 



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO 
1016 – Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Medicina  
 

Planejamento e Execução IESES                                                                                                                 Página 4 de 8 

1016 – TIPO 1

23. Considerando o que consta da Lei 8.112/90, que trata do 
regime jurídico dos servidores federais, assinale a 
assertiva INCORRETA: 

a) A lei em questão assegura isonomia de vencimentos 
para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas 
do mesmo Poder, ou entre servidores dos três 
Poderes, ressalvadas as vantagens de caráter 
individual e as relativas à natureza ou ao local de 
trabalho. 

b) A lei em questão autoriza redistribuição ex officio, em 
caso de reorganização de órgão público, quando 
necessário para ajustamento de lotação e força de 
trabalho às necessidades dos serviços.  

c) A lei em questão autoriza remoção a pedido, para 
outra localidade, independentemente do interesse da 
Administração, para acompanhar companheiro, 
servidor público civil estadual, que foi deslocado no 
interesse da Administração. 

d) Apenas quando há mudança de sede, denomina-se 
Remoção o deslocamento do servidor, a pedido ou de 
ofício, no âmbito do mesmo quadro.  

e) A lei em questão determina que o substituto assuma 
automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo 
que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção 
ou chefia, quando houver afastamento do titular que 
importe em vacância de seu cargo. 

 
24. Considerando o que está previsto na Lei 8.112/90 (que 

trata do regime jurídico dos servidores federais), assinale 
a assertiva INCORRETA: 

a) A partir do registro da candidatura e até o décimo dia 
seguinte ao da eleição, o servidor fará jus a licença 
remunerada, sendo assegurados os vencimentos de 
seu cargo efetivo, somente pelo período de três 
meses. 

b) Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo 
de doença de cônjuge, companheiro, dos pais, de 
ascendente, de descendente, do padrasto, da 
madrasta, de enteado ou de dependente que viva a 
suas expensas e conste do seu assentamento 
funcional, mediante comprovação por perícia médica 
oficial. 

c) Após cada cinco anos de efetivo exercício, o servidor 
poderá, no interesse da Administração, afastar-se do 
exercício do cargo efetivo, com a respectiva 
remuneração, por até três meses, para participar de 
curso de capacitação profissional. 

d) O servidor terá direito a licença, sem remuneração, 
durante o período que mediar entre a sua escolha em 
convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, 
e a véspera do registro de sua candidatura perante a 
Justiça Eleitoral. 

e) A licença por motivo de doença em pessoa da família, 
incluídas suas prorrogações, poderá ser concedida a 
cada período de doze meses, por até 60 (sessenta) 
dias consecutivos ou não, mantida a remuneração do 
servidor; e por até 90 (noventa) dias consecutivos ou 
não, sem remuneração. 

 
 
 
 
 
 
 

25. Considerando o que consta da Lei 9784/99, que trata do 
Processo Administrativo, assinale a assertiva 
INCORRETA: 

a) A Administração Pública obedecerá, dentre outros, 
aos princípios da ampla defesa e do contraditório, 
sendo que nos processos administrativos serão 
observados, entre outros, os critérios de indicação 
dos pressupostos de fato e de direito que 
determinarem suas decisões; e o de adequação entre 
meios e fins. 

b) A Administração Pública obedecerá, dentre outros, 
aos princípios da legalidade e da finalidade, sendo 
que nos processos administrativos serão observados, 
entre outros, os critérios de atuação conforme a lei e 
o Direito e o da indispensabilidade do advogado para 
a administração da justiça. 

c) A Administração Pública obedecerá, dentre outros, 
aos princípios da motivação e da razoabilidade, sendo 
que nos processos administrativos serão observados, 
entre outros, os critérios de objetividade no 
atendimento do interesse público e de atuação 
segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-
fé. 

d) A Administração Pública obedecerá, dentre outros, 
aos princípios da proporcionalidade e da moralidade, 
sendo que nos processos administrativos serão 
observados, entre outros, os critérios de atendimento 
a fins de interesse geral e de divulgação oficial dos 
atos administrativos, ressalvadas apenas as 
hipóteses de sigilo previstas na Constituição. 

e) A Administração Pública obedecerá, dentre outros, 
aos princípios da segurança jurídica e do interesse 
público, sendo que nos processos administrativos 
serão observados, entre outros, os critérios de 
observância das formalidades essenciais à garantia 
dos direitos dos administrados; e do impulso de ofício, 
do processo administrativo, sem prejuízo da atuação 
dos interessados. 

 
26. Leia as assertivas I a IV e depois assinale a alternativa 

correta, considerando o que a Constituição da República 
estipula como competência do Sistema Único de Saúde: 

I. É da competência do SUS, nos termos da lei, 
inspecionar alimentos, compreendido aí, o controle 
de seu teor nutricional.  

II. É da competência do SUS, nos termos da lei, 
participar da formulação da política e da execução 
das ações de saneamento básico. 

III. É da competência do SUS, nos termos da lei, 
executar as ações de vigilância sanitária. 

IV. É da competência do SUS, nos termos da lei, ordenar 
a formação de recursos humanos na área de saúde. 

Assinale a alternativa correta: 

a) São verdadeiras apenas as assertivas II e III. 
b) É verdadeira apenas a assertiva III. 
c) São verdadeiras apenas as assertivas I e III. 
d) São verdadeiras apenas as assertivas II e IV. 
e) São verdadeiras as assertivas I, II, III e IV. 
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27. Considerando o que consta da Lei 8.429/92, que trata 
dos atos de improbidade, assinale a assertiva 
INCORRETA: 

a) Constitui ato de improbidade administrativa, a ação ou 
omissão dolosa ou culposa que cause lesão ao erário, 
notadamente o de celebrar contrato de rateio de 
consórcio público.  

b) Constitui ato de improbidade administrativa, a ação ou 
omissão dolosa ou culposa que cause desvio de 
haveres das entidades referidas na lei em questão, 
notadamente receber, para si, bem móvel a título de 
presente, de quem tenha interesse indireto, que 
possa ser amparado por ação ou omissão decorrente 
das atribuições do agente público. 

c) Constitui ato de improbidade administrativa, a ação ou 
omissão dolosa ou culposa que cause dilapidação 
dos bens ou haveres das entidades referidas na lei 
em questão, notadamente adquirir para outrem, no 
exercício de emprego público, bens de qualquer 
natureza cujo valor seja desproporcional à evolução 
do patrimônio do agente público.  

d) Constitui ato de improbidade administrativa, a ação ou 
omissão dolosa ou culposa que cause perda 
patrimonial às entidades referidas na lei em questão, 
notadamente o de liberar verba pública sem a estrita 
observância das normas pertinentes ou influir de 
qualquer forma para a sua aplicação irregular.  

e) Constitui ato de improbidade administrativa, a ação ou 
omissão dolosa ou culposa que cause 
malbaratamento dos bens ou haveres das entidades 
referidas na lei em questão, notadamente exercer 
atividade de consultoria para pessoa física ou jurídica 
que tenha interesse suscetível de ser atingido por 
ação ou omissão decorrente das atribuições do 
agente público, durante a atividade.  

 
28. Considerando o que está previsto na Lei 8.112/90, que 

trata dos servidores públicos federais, leia as assertivas 
I a IV e depois assinale a resposta correta: 
I. A suspensão é penalidade disciplinar que será 

aplicada em caso de reincidência das faltas punidas 
com advertência e de violação das demais proibições 
que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de 
demissão, não podendo exceder de 90 
(noventa) dias. 

II. Ressalvados os casos previstos na Constituição, é 
vedada a acumulação remunerada de cargos 
públicos, o que se estende apenas a cargos, 
empregos e funções em autarquias, fundações 
públicas, empresas públicas, sociedades de 
economia mista da União, do Distrito Federal, dos 
Estados, dos Territórios e dos Municípios. 

III. Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias 
o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser 
submetido a inspeção médica determinada pela 
autoridade competente, cessando os efeitos da 
penalidade uma vez cumprida a determinação. 

IV. Quando houver conveniência para o serviço, a 
penalidade de suspensão poderá ser convertida em 
multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia 
de vencimento ou remuneração, ficando o servidor 
obrigado a permanecer em serviço. 

Assinale a resposta correta: 

a) Apenas as assertivas I, II e III são verdadeiras. 
b) Apenas as assertivas II, III e IV são verdadeiras. 
c) Apenas as assertivas II e IV são verdadeiras. 
d) Apenas as assertivas I e IV são verdadeiras. 
e) Apenas as assertivas II e III são verdadeiras. 

29. Leia as assertivas I a IV e depois, considerando o que 
consta do NOAS-SUS 01/2002, assinale a alternativa 
correta: 
I. O Plano Diretor de Regionalização - PDR é o 

instrumento de ordenamento do processo de 
regionalização da assistência em cada Estado e no 
Distrito Federal, baseado nos objetivos de definição 
de prioridades de intervenção coerentes com as 
necessidades de saúde da população e garantia de 
acesso dos cidadãos a todos os níveis de atenção. 

II. Módulo Assistencial  corresponde à base territorial de 
planejamento da atenção à saúde, não 
necessariamente coincidente com a divisão 
administrativa do Estado, a ser definida pela 
Secretaria Estadual de Saúde, de acordo com as 
especificidades e estratégias de regionalização da 
saúde em cada Estado, considerando as 
características demográficas, socioeconômicas, 
geográficas, sanitárias, epidemiológicas, oferta de 
serviços, relações entre municípios, entre outras.  

III. Município-sede do módulo assistencial  é  o município 
que, de acordo com a definição da estratégia de 
regionalização de cada Estado, apresente papel de 
referência para outros municípios, em qualquer nível 
de atenção.  

IV. Uma Unidade territorial de qualificação na assistência 
à saúde representa a base territorial mínima a ser 
submetida à aprovação do Ministério da Saúde e 
Comissão Intergestores Tripartite para qualificação 
na assistência à saúde.  

Assinale a alternativa correta: 

a) São verdadeiras apenas as assertivas II, III e IV. 
b) São verdadeiras apenas as assertivas I, II e III. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) São verdadeiras apenas as assertivas I e II. 
e) São verdadeiras apenas as assertivas I e IV. 

 
30. Leia as assertivas I a IV e depois assinale a alternativa 

correta: 
I. Segundo a Constituição da República, o SUS deve 

organizar-se de acordo com diretrizes de 
descentralização e direção única em cada esfera de 
governo. 

II. Segundo a Constituição da República, o SUS será 
financiado com recursos obtidos por meio dos tributos 
que incidem diretamente sobre as operações 
financeiras e pelos valores que constarem do 
orçamento da seguridade social, da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

III. Nos termos da Instrução Normativa n.01/98 do 
Ministério da Saúde, é também requisito para a 
habilitação de Municípios à condição de Gestão 
Plena do Sistema Municipal, a formação do processo 
de pleito de habilitação pelo gestor municipal e a 
aprovação do mesmo, pelo Conselho Municipal de 
Saúde. 

IV. Nos termos da Instrução Normativa n.01/98 do 
Ministério da Saúde, este é responsável pelo 
acompanhamento e avaliação dos Sistemas 
Estaduais de Saúde, enquanto os Estados são 
responsáveis pelo acompanhamento e avaliação dos 
Sistemas Municipais de Saúde. 

Assinale a alternativa correta:  

a) As assertivas I, II, III e IV são verdadeiras. 
b) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras. 
c) Apenas as assertivas I, III e IV são verdadeiras. 
d) Apenas as assertivas II, III e IV são verdadeiras. 
e) Apenas as assertivas III e IV são verdadeiras. 
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31. Um paciente é admitido no setor de emergência, com 
agitação, sudorese e referindo dor pré cordial de forte 
intensidade. Na entrevista refere ter se estressado no 
trabalho. Realizado o ECG que evidenciou IAM de 
parede anterior. Diante do exposto qual droga abaixo 
não está indicada na abordagem terapêutica inicial deste 
paciente? 
a) Morfina. 
b) Verapamil. 
c) AAS. 
d) Equilid. 
e) Propanolol. 

 
32. Paciente com histórico de HAS, obeso e personalidade 

tipo A, apresenta dor epigástrica de forte intensidade, 
sudorese e vômito. Na história clínica refere ter sintomas 
dispépticos em tratamento. Diante do quadro, o médico 
plantonista tem como início da terapêutica: 
a) AAS, oxigênio por cateter nasal, isordil sub-lingual e 

ECG. 
b) Hidratação venosa, Diazepan EV e antak EV. 
c) Enalapril 20 mg, plasil EV, hidróxido de alumínio VO. 
d) Diazepam 10 mg VO, psicoterapia. 
e) Omeprazol EV, endoscopia digestiva alta. 

 
33. Diabetes mellitus é o termo aplicado a síndrome 

decorrente da falta de produção de insulina ou 
diminuição da sua atividade.  Podemos fazer o 
diagnóstico da seguinte forma: 
I. Polidipsia, poliúria, emagrecimento, glicemia de jejum 

maior que 140 mg/dl. 
II. Perda de peso, sudorese, sintomas B. 
III. Apresentando no mínimo duas glicemias de jejum 

altas, sem clínica característica. 
IV. Perda de peso, vômito e ansiedade. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
e) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 

 
34.  Marque as causas da insuficiência renal aguda: 

a) Hipertensão arterial, Glomerulonefrite, hiperplasia 
nodular de próstata, insuficiência cardíaca. 

b) Pneumopatia aguda, distúrbios auto-imunes, 
pielonefrite, diabetes mellitus. 

c) Diabetes mellitus, obstrução do fluxo urinário, 
hipertensão arterial. 

d) Suprimento sanguíneo insuficiente nos rins, 
obstrução do fluxo urinário, lesão no interior do rim. 

e) Hipertensão arterial, Tireoidopatia, Leucocitose.  
 

35. A insuficiência renal aguda é uma síndrome na qual há 
uma súbita deterioração dos níveis de função renal pré-
existentes.  Assinale a alternativa que apresenta as 
causas de insuficiência renal aguda pré-renal: 
I. Hemorragias, uso excessivo de diuréticos, embolia 

pulmonar. 
II. Infarto agudo do miocárdio, perdas gastrintestinais, 

cálculo renal. 
III. Uso de antinflamatórios não esteroides, endocardite 

infecciosa, hipertrofia prostática. 
IV. Contrastes radiológicos, tamponamento cardíaco, 

insuficiência cardíaca congestiva. 
 

a) Apenas a assertiva I está correta. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
e) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

36. Qual das drogas abaixo NÃO deve ser prescrita para o 
tratamento da hipertensão arterial sistêmica num 
paciente com bronquite crônica com episódios de 
broncoespasmo? 
a) Losartana. 
b) Propanolol. 
c) Enalapril. 
d) Anlodipina. 
e) Captopril. 

 
37. Assinale a alternativa que apresenta as causas de 

pancreatite aguda: 
a) CPRE, níveis sanguineos baixos de lipídeos, 

videocolecistectomia. 
b) Plaquetopenia, alcoolismo, hipoglicemia. 
c) Gastrectomia parcial, hepatite viral, transfusão 

sanguínea.  
d) Cálculos biliares, hipertrigliceridemia, CPRE, 

alcoolismo. 
e) Hipercolesterolemia, insuficiência cardíaca 

congestiva, cor pulmonale. 
 

38. Paciente apresenta vômitos, diarreia, por diversas vezes 
a 03dias. Chega ao PS com tontura, cefaleia, mal estar, 
hipotensão e taquicardia, com 214 bpm. Realizado o 
EGC, evidenciou-se a arritmia denominada de Torsade 
de Pointes. Qual das alternativas não é apropriada para 
o seu tratamento? 
a) Isoproterenol. 
b) Procainamida. 
c) Magnésio EV. 
d) KCl 19,1 % EV. 
e) Isossorbida. 

 
39. Paciente apresenta quadro clínico de cefaleia de forte 

intensidade, vômitos, dor epigástrica, tontura, 
irritabilidade, com história de estresse no trabalho. 
Diante do exposto, qual a conduta correta inicial e 
secundaria a ser tomada? 
a) RX de seios da face, analgesia, ansiolítico. 
b) Diazepan VO, plasil EV, e reavaliação em 6h. 
c) Plasil EV, inibidor da bomba de prótons EV, liberação 

para casa. 
d) Sinais vitais, anti-hipertensivo sub-lingual, TC de 

crânio. 
e) Sinais vitais, anti-hipertensivo VO e liberação para 

casa. 
 

40. Paciente do sexo masculino, 70 anos, tabagista, etilista 
sem histórico de tratamento para hipertensão arterial 
sistêmica e diabetes. Previamente hígido, apresenta 
hemiplegia a direta e dislalia. Realizado TC na 
emergência, com diagnóstico normal. Qual a melhor 
conduta, a ser tomada para o caso? 
a) Hidratação EV e após liberar o paciente. 
b) Vonau EV, Tilatil EV. 
c) Repetir a TC em 6 horas, se normal, liberar o 

paciente. 
d) Plasil EV, Cinarizina VO. 
e) Internar o paciente e iniciar o tratamento de AVC 

isquêmico. 
 

41. Paciente apresenta dor abdominal de forte intensidade, 
iniciado no dia anterior, após dieta copiosa. Ao exame, 
apresentou hemograma infeccioso, amilase de 850, 
glicemia normal. Qual a hipótese diagnóstica correta? 
a) Gastrite crônica. 
b) Pancreatite aguda. 
c) Colecistite aguda. 
d) Pielonefrite aguda. 
e) Ulcera péptica perfurada. 
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42. Quanto aos sintomas de cálculo renal, marque a 
alternativa correta: 
a) O vômito apresentado nas crises de dor é provocado 

pela distensão peritoneal próximo ao centro digestivo. 
b) Todos os cálculos urinários devem ser retirados por 

procedimentos urológicos. 
c) O vômito apresentado nas crises de dor é provocado 

pelo estímulo direto do centro do vômito localizado na 
medula, próximo ao centro da dor. 

d) Os cálculos urinários, sempre iram obstruir a via 
urinária, acarretando a sua dilatação. 

e) Os cálculos urinários provocam dor e vômitos por 
provocarem distensão intestinal. 

 
43. Paciente adulta jovem, do sexo feminino com dor 

abdominal, em fossa ilíaca direita, sinal de Blumberg 
negativo, febre. Apresenta hemograma infeccioso, 
exame simples de urina com leucocitúria importante e 
hematúria. Realizado ultrassom pélvico apresenta 
liquido em fossa ilíaca direita e flanco direito Relata ter 
realizado tratamento para infecção urinária há alguns 
dias. Diante do exposto, qual a conduta correta? 
a) Paciente apresenta uma infecção que cursa com 

adenite mesentérica a direita. 
b) Paciente com infecção gastrointestinal. 
c) Encaminhar ao cirurgião geral, pois se trata de 

apendicite aguda supurada.  
d) Tratamento para infecção urinária com cultura e 

antibiograma, pois se trata de pielonefrite aguda à 
direita. 

e) A paciente não apresenta infecção urinária, pois o 
quadro é de litíase renal devido a hematúria. 

 
44. Das alternativas apresentadas abaixo, quais são fatores 

predisponentes a infecção do trato urinário, em idosos: 
I. Esclerose multipla, hábitos miccionais, cistocele. 
II. Litíase, lesão renal, gestação. 
III. Cistocele, alterações prostáticas, imobilidade. 
IV. Instrumentação, restrição ao leito e diabetes. 

 
a) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II e III são corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
e) Apenas as assertivas I, II, III estão corretas. 

 
45. Quais os sintomas da hepatite viral? 

a) Fadiga, icterícia, dor abdominal, náuseas. 
b) Artralgias, anorexia, dispnéia. 
c) Falta de apetite, diarréia, adenite. 
d) Tosse, febre, rinorréia. 
e) Hemoptise, cefaléia, tosse. 

 
46. A pneumonia fúngica primaria é causada mais 

comumente por: 
a) Hominidade. 
b) Filoviridae. 
c) Clostridium botulinum. 
d) Blastocystis hominis. 
e) Streptococcus pneumoniae. 

 
47. Qual a alternativa que apresenta as causas de 

hemorragia digestiva alta: 
a) Varizes esofágicas, hemobilia, retocolite. 
b) Insufiencia renal aguda, lesão aguda de mucosa 

gástrica, pólipo de cólon. 
c) Fistula aortoduodenal, hemoptise, colelitíase. 
d) Mallory-Weiss, úlcera gástrica, doença de Crohn. 
e) Úlcera péptica duodenal, tumores do trato 

gastroduodenal superior, esofagite. 
 

48. Sabe-se que no tratamento da asma brônquica, são 
usados corticoides inalatórios. Em relação ao uso 
dessas drogas podemos afirmar que: 
a) O tratamento a curto prazo com corticosteroides 

inalatórios reduz significativamente a frequência e a 
gravidade das exacerbações. 

b) São as drogas controladoras mais eficazes, sendo 
recomendadas para a asma persistente, 
independentemente do nível de gravidade. 

c) Não tem bons resultados no tratamento dessa 
patologia. 

d) É contra indicada, devendo-se indicar as drogas 
agonistas β-2. 

e) Agrava a taquicardia, sendo sempre contra indicada. 
 
49. A síndrome do pânico é um transtorno que é 

caracterizado: 
a) Alteração do humor, onde apresenta choros. 
b) Alteração do humor que se mantém em estado 

depressivo constante. 
c) Pela presença de ataques súbitos de ansiedade, 

acompanhados de sintomas físicos e afetivos. 
d) Alteração do humor que se mantém em estado de 

euforia. 
e) Alteração do humor, onde a ansiedade leva a 

constante irritabilidade. 
 
50.  Sabe-se que, por definição, meningite expressa a 

ocorrência de um processo inflamatório das meninges. 
Marque a alternativa que apresenta os agentes 
etiológicos   causadores de meningite bacteriana? 
a) Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, 

Haemophilus influenzae. 
b) Salmonella typhi, Toxoplasma gondii, Varicela Zoster. 
c) Cryptococcusneoformans, 

MycobacteriumTuberculosis, Treponema pallidum. 
d) Listeria monocytogenes, Candida albicans, Epstein 

Barr. 
e) Listeria monocytogenes, Proteus sp, Varicela Zoster. 

 
51. Segundo a teoria cognitivo-comportamental, de que 

derivam os ataques de pânico? 
a) Derivam de ações que não tem relação com convívio 

social. 
b) Derivam de traumas e bloqueios emocionais 

associados à pressão social. 
c) Derivam de interpretações catastróficas errôneas de 

certas condições ambientais. 
d) Derivam de traumas e bloqueios associados à 

sexualidade. 
e) Derivam de interpretações catastróficas errôneas de 

certas condições corporais. 
 

52. Quais os critérios diagnósticos comuns do transtorno de 
personalidade esquizotípica? 
a) Esquisitices, peculiaridades e excentricidade na 

aparência e no comportamento. 
b) Medo do escuro e das cores. 
c) Confiança total ou ideias de referência.  
d) Descrença e afastamento de superstições e 

fenômenos como clarividência. 
e) Medo de palhaços e cachimbos. 

 
53. Dentre as alternativas abaixo, quais são as causas de 

hipotireoidismo primário? 
a) Tireoidite silente. 
b) Tireoidite subaguda.  
c) Lesão hipofisária. 
d) Tireoidite de Hashimoto. 
e) Tireoidectomia total ou subtotal. 
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54. O hipertireoidismo é uma alteração dos níveis de 
produção do hormônio da glândula tireoide. Assinale a 
alternativa que apresenta suas manifestações clínicas: 
a) Hiperatividade, rouquidão, fala lenta, edema. 
b) Taquicardia sinusal, falta de concentração, edema de 

membros inferiores. 
c) Fraqueza, nervosismo, HAS, distúrbios menstruais. 
d) Redução da função mental, taquicardia, nervosismo, 

depressão. 
e) Bradicardia, aumento da perspiração, tremores, 

intolerância ao frio. 
 

55. O que é tuberculose pulmonar? 
a) Doença granulomatosa aguda, de instalação rápida, 

caracterizada por sintomas respiratórios como tosse 
produtiva, hematoquezia e edema. 

b) Doença granulomatosa, caracterizada por sintomas 
respiratórios como tosse com secreção purulenta, 
cefaleia e hematêmese. 

c) Doença caracterizada por perda ponderal, febre, 
anemia e sintomas B. 

d) Doença pulmonar, caracterizada por sintomas como 
febre, perda de peso, com desnutrição severa e 
hemobilia. 

e) Doença granulomatosa crônica, de instalação 
insidiosa, evolução arrastada, caracterizada por 
sintomas respiratórios como tosse, hemoptise e 
emagrecimento. 

 
56. Qual das alternativas abaixo são sintomas clínicos de 

tétano? 
a) Convulsões, alteração do comportamento, febre. 
b) Trismo, riso sardônico, rigidez de nuca, contraturas de 

MMII e MMSS. 
c) Hipertonia generalizada, alteração do líquor, ausência 

do trismo. 
d) Sincope, histeria, febre, abscesso dentário. 
e) Crises conversivas, febre, tosse produtiva. 

 
57. Qual alternativa abaixo que enumera os fatores de risco 

para o tromboembolismo? 
a) Politrauma, sexo masculino, atividade física regular. 
b) Rinite alérgica, uso de anticonvulsivante, neoplasias, 

sexo masculino. 
c) Atividade física matutina, fratura de ossos longos, 

anemia, obesidade. 
d) Uso de anticoncepcional oral, HAS, colelitíase, tosse 

seca. 
e) IAM, doença neoplásica, imobilização prolongada, 

obesidade. 
 

58. Assinale a alternativa que apresenta o conceito correto 
de psoríase? 
a) É uma dermatose papulopruriginosa de etiologia 

desconhecia, de caráter inflamatório, que apresenta 
placas. 

b) É uma dermatose frequente, de comportamento 
crônico recorrente, caracterizada por proliferação 
epidérmica e inflamação dérmica. 

c) É uma dermatose frequente, contagiosa por contato 
pessoal, produzindo lesões inflamatórias com 
vesículas. 

d) É uma dermatovirose superficial do folículo piloso de 
caráter recidivante, caracterizado por placas com 
pústulas circundadas por halo eritematoso. 

e) É uma dermatose que se caracteriza por apresentar 
vesículas pruriginosas e dor intensa local. 

 
 
 
 

59. Qual a alternativa que apresenta o conceito correto de 
osteoartrose: 
a) Osteoartrose é a doença reumática mais comum, 

caracterizando-se pela presença de ossos 
extranumerários em articulações de ossos longos. 

b) Osteoartrose é a doença reumática mais prevalente, 
caracterizando-se pela perda progressiva da 
cartilagem articular e do tecido adiposo, apresentando 
dores musculares e fraturas. 

c) Osteoartrose é a doença reumática mais prevalente, 
caracterizando-se pela perda progressiva de 
cartilagem articular e por alterações ósseas 
reacionais nas margens articulares e no osso 
subcondral. 

d) Osteoartrose é a doença reumática menos comum, 
caracteriza-se pela perda progressiva do cálcio no 
tecido ósseo, causando dores e aumento da 
frequência de fraturas. 

e) Osteoartrose é a doença reumática que se caracteriza 
pela presença de cisto sinovial. 

 
60. Sabemos que no tratamento do IAM, conforme indicação 

precisa podemos realizar a reperfusão química, a 
trombólise. Dentre os casos citados abaixo, qual deles 
podemos realizar a trombólise? 
a) Depressão do segmento ST, anemia, 70 anos, 

retinopatia diabética. 
b) Elevação do segmento ST, 36 anos, sexo masculino, 

sintomas há 20h. 
c) Elevação do segmento ST, HAS, 35 anos, neoplasia 

cerebral.  
d) Depressão do segmento ST, neoplasia cerebral, 50 

anos, anemia.  
e) Elevação do segmento ST, início dos sintomas há 4 

horas, 70 anos de idade, com história de cirurgia de 
hérnia inguinal há 10 dias.  

 
PROVA DISCURSIVA 
A redação deverá ser respondida sob forma de dissertação 
e com no mínimo 20 (vinte) linhas e no máximo 30 (trinta) 
linhas, sob pena atribuída nota zero à mesma, caso não 
atenda ao limite mínimo de linhas e, sendo desconsiderado 
o que ultrapassar o limite máximo. 
 
Tema para Redação 
Paciente com 22 anos, sexo feminino, apresenta dor 
abdominal em baixo ventre, mais intensa em fossa ilíaca 
direita e flanco direito, acompanhada de vômitos, febre e 
perda de apetite. Foram solicitados exames que 
evidenciaram: Hemograma completo – infeccioso com 
desvio à esquerda; Equ – infeccioso; RX de abdome agudo 
– inespecífico. Como não foi determinado o diagnóstico, foi 
solicitado US de abdome total, que evidenciou líquido em 
fossa ilíaca direita e baixo ventre. Diante do exposto, defina 
a estratégia de investigação clínica, explique os sintomas 
apresentados e dê o diagnóstico provável e seu ou seus 
tratamentos necessários e corretos. 

 


