1)

A regulação da secreção tireoidiana é realizada pelo hipotálamo através do hormônio:

a)
b)
c)
d)
e)

2)

tiroxina
TSH
TRH
GnRH
T3
Uma das principais ações da insulina sobre o metabolismo é

a)
b)
c)
d)
e)

3)

elevar a concentração plasmática de lipídios.
aumentar de maneira geral a captação de glicose pelas células.
reduzir a ação do hormônio do crescimento nos ossos.
estimular a utilização de proteínas como fonte de energia.
diminuir a absorção de íons sódio nos epitélios.
A aldosterona representa a seguinte característica:

a)
b)
c)
d)
e)

4)

O papel fisiológico da formação reticular ascendente é:

a)
b)
c)
d)
e)

5)

inibir a atividade motora reflexa espinhal.
levar informações sensitivas oriundas da medula espinhal para a córtex cerebral.
estimular os núcleos cerebelares, corrigindo a amplitude dos movimentos.
ativar difusamente a córtex cerebral, gerando a vigília.
conduzir estímulos visuais e auditivos para as respectivas áreas nos lobos temporais.

São exemplos de hormônios neuro-hipofisários:

a)
b)
c)
d)
e)

6)

É um hormônio da córtex supra-renal que atua na secreção de ácido pelo estômago.
Provoca queda da pressão arterial através da retenção de líquidos pelos rins.
Tem sua secreção regulada exclusivamente pelo ACTH hipofisário.
Estimula a bomba de sódio-potássio para evitar a perda de sódio pelo organismo.
Inibe a estimulação simpática do coração.

ADH e ocitocina
Vasopressina e corticotrofina
LH e FSH
Somatotrofina e prolactina
Cortisol e gonadotrofina

Em relação ao ciclo ovariano, a ovulação humana ocorre fisiologicamente no seguinte dia

a)
b)
c)
d)
e)

3º.
6º.
9º.
11º.
14º.
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7)

O cerebelo é uma estrutura envolvida basicamente com

I - controle dos movimentos realizados.
II - regulação do sistema nervoso autônomo.
III -discriminação térmica e dolorosa.
IV -percepção auditiva.
Está(ao) correta(s) a(s) assertiva(s):
a) I.
b) II.
c) III e IV.
d) II e III.
e) todas.

8)

Em relação à fisiologia da medula espinhal, pode-se afirmar que

a) as modalidades somestésicas mais discriminativas ou epicríticas são veiculadas através do sistema
ântero-lateral.
b) os neurônios motores alfa projetam seus axônios para constituir as unidades motoras junto com fibras
musculares esqueléticas.
c) interneurônios no H medular participam do reflexo miotático, permitindo as respostas extensoras intersegmentares.
d) as populações neuronais localizadas nos cornos laterais de T1 a L2 constituem a divisão parassimpática
medular do sistema nervoso autônomo.
e) recebe aferências regulatórias inibitórias originárias dos núcleos reticulares pontinos.

9)

As funções fisiológicas atribuídas aos lobos frontais são

a)
b)
c)
d)
e)

10)
a)
b)
c)
d)
e)

11)
a)
b)
c)
d)
e)

somestesia visual e controle do movimento voluntário.
raciocínio lógico e abstrato e somestesia geral.
aquisição inicial de memórias e regulação do movimento automático.
controle emocional, atividade motora reflexa e somestesia auditiva.
gênese de movimento voluntário, inibição de comportamentos primitivos e raciocínio.
O fuso muscular é um tipo de receptor periférico vinculado à sensibilidade
táctil fina.
dolorosa.
proprioceptiva.
táctil grosseira.
visceral.

Transporte ativo primário é diferente da difusão facilitada porque
gasta energia.
aumenta até atingir velocidade máxima.
não gasta energia.
ocorre a favor do gradiente.
é constante.
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12)
a)
b)
c)
d)
e)

A inativação da bomba sódio/potássio ATPase causará
aumento do volume intracelular.
aumento intracelular de potássio.
hiperpolarização da membrana.
aumento da excitabilidade celular.
aumento do efluxo de sódio.

13)

A característica mais importante de uma substância no gerenciamento de sua difusibilidade através de
uma membrana celular é
a)
b)
c)
d)
e)

14)
a)
b)
c)
d)
e)

15)
a)
b)
c)
d)
e)

16)
a)
b)
c)
d)
e)

17)
a)
b)
c)
d)
e)

diâmetro hidratado.
forma.
carga elétrica.
peso molecular.
lipossolubilidade.

O principal fator que determina o potencial de ação no neurônio é a difusão de
sódio.
cálcio.
hidrogênio.
potássio.
cloro.

Dos mecanismos abaixo, aquele que tem limite de velocidade e é saturável é
difusão simples.
difusão facilitada.
osmose.
movimento de íons por canais.
todos os itens estão corretos.

Em condições normais, a acetilcolina liberada na placa motora
é armazenada.
é imediatamente absorvida.
abre canal permeável ao Na+ e K+ .
é recaptada pelo terminal nervoso.
é diluída pelo ácido acetico.

Em relação ao Cálcio, pode-se afirmar que
no músculo liso, liga-se à calmodulina para iniciar a contração.
liga-se à calmodulina para iniciar a contração no músculo esquelético
inicia a contração no músculo liso, ligando-se diretamente ao filamento delgado
inicia a contração muscular estriada, ao ligar-se às proteínas reguladoras do filamento grosso
é retido pelo retículo sarcoplasmático quando estimulado pela despolarização.
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18)
a)
b)
c)
d)
e)

19)
a)
b)
c)
d)
e)

20)
a)
b)
c)
d)
e)

21)
a)
b)
c)
d)
e)

22)
a)
b)
c)
d)
e)

23)
a)
b)
c)
d)
e)

O registro da atividade elétrica do coração realizado no laboratório denomina-se
ecocardiograma.
vetorcardiograma.
eletrocardiograma.
cintilocardiograma.
polarigrama.

Durante o ciclo mecânico do coração, qual das suas fases é a mais demorada?
contração isovolumétrica
ejeção máxima
relaxamento isovolumétrico
enchimento
fechamento valvar

Segundo Starling-Frank, o enchimento ventricular depende fundamentalmente:
da válvula AV.
da velocidade de relaxamento do ventrículo.
do grau de contração ventricular.
da posição do coração.
dos músculos papilares.

A amplitude do pulso na artéria aorta é diretamente proporcional
ao volume sistólico.
à capacitância da artéria aorta.
à resistência periférica.
ao comprimento da artéria orta.
à adição de 1/3 da diferença artério venosa.

A função mais importante da microcirculação é
troca de nutrientes e excretas entre o sangue e os tecidos.
filtração de água através dos capilares.
regulação da resistência vascular.
autoregulação do fluxo sanguíneo.
contenção das proteínas plasmáticas.
A quantidade de sangue bombeada pelo coração a cada minuto é denominada
volemia.
volume sistólico.
volume periférico.
débito cardíaco.
retorno venoso.
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24)

Na avaliação da pressão arterial pelo método indireto, para medida da pressão sistólica e diastólica, é
necessário utilizar esfigmomanômetro e
a)
b)
c)
d)
e)

termômetro.
manômetro.
estetoscópio.
barômetro.
relógio.

25)

Na circulação, a velocidade do fluxo sanguíneo tende a diminuir, à medida que o sangue se afasta do
coração devido
a) à diminuição da viscosidade.
b) à diminuição dos vasos.
c) ao aumento da superfície vascular.
d)à variação da osmose.
e) ao aumento da carga.

26)

O fator que contribui para a manutenção do débito cardíaco é

I - pressão atrial direita.
II - retorno venoso.
III - distensibilidade miocárdica.
IV - contratilidade miocárdica.
Está(ao) correta(s) a(s) assertiva(s):
a) I.
b) II.
c) II e III.
d) I e IV.
e) todas.

27)
a)
b)
c)
d)
e)

28)
a)
b)
c)
d)
e)

A resistência das vias aéreas pode ser reduzida por
sistema nervoso para-simpático.
sistema nervoso simpático.
sistema nervoso somático.
mediadores químicos vagais.
parasimpaticomiméticos.

Durante a inspiração, à medida que o diafragma se contrai, a pressão interpleural torna-se
igual a zero.
mais positiva.
mais negativa.
igual à pressão nos alvéolos.
igual à pressão atmosférica.
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29)
a)
b)
c)
d)
e)

30)
a)
b)
c)
d)
e)

31)
a)
b)
c)
d)
e)

32)
a)
b)
c)
d)
e)

33)
a)
b)
c)
d)
e)

34)
a)
b)
c)
d)
e)

Durante a expiração, a oxigenação do sangue que está fluindo nos capilares pulmonares
é mantida pela capacidade residual funcional.
é reduzida pela escassez de ar nos alvéolos.
aumenta devido à parada do fluxo sanguíneo.
é interrompida totalmente.
não se altera.

Qual fator abaixo tende a facilitar liberação de O2 pela Oxihemoglobina?
A diminuição da temperatura.
A redução do pH.
A diminuição dos íons H+ .
A diminuição da pCO2 .
A diminuição de pO2 .

A principal forma de transporte de CO2 pelo sangue é
dissolvido no plasma.
íon bicarbonato.
carbaminohemoglobina.
ligado ao H+
ligado ao cloro.

O principal fator regulador da respiração é
ClO2.
HCO3CO2.
NO.

A justificativa mais provável para a causa pCO2 arterial elevada é
aumento da atividade metabólica.
aumento do espaço morto alveolar.
bloqueio capilar alveolar .
aumento da ventilação alveolar.
depressão dos centros respiratórios.

A atividade dos quimiorreceptores centrais é estimulada por
diminuição da pO2 do sangue que flui através do cérebro.
diminuição do conteúdo de O2 do sangue que flui através do cérebro.
diminuição da taxa metabólica do tecido cerebral circundante.
aumento do pH do liquido cefalorraquidiano (liquor).
aumento da pCO2 do sangue que flui através do cérebro.
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35)
a)
b)
c)
d)
e)

A hipercapnia (aumento de CO2) afeta a respiração, basicamente estimulando
corpúsculos carotídeos e aórticos.
barorreceptores arteriais.
receptores venosos de baixa pressão.
quimiorreceptores centrais.
receptores pulmonares.

36)

Quando há excretação de urina maximamente concentrada, a maior quantidade de água está sendo
reabsorvida pelo (a)
a)
b)
c)
d)
e)

ramo descendente da alça de Henle.
ramo ascendente fino da alça de Henle.
ramo ascendente grosso da alça de Henle.
dutos coletores.
túbulo proximal.

37)

Qualquer substância que seja filtrada pelo glomérulo, seja reabsorvida, mas não seja secretada pelos
túbulos renais, terá um clearence renal que é
a)
b)
c)
d)
e)

38)
a)
b)
c)
d)
e)

39)
a)
b)
c)
d)
e)

igual ao clearence da ureia.
igual ao clearence da inulina.
maior que o clearence da inulina.
menor que o clearence da inulina.
igual à taxa de filtração glomerular.

Em relação ao Sódio no túbulo proximal, pode-se afirmar que
é reabsorvido exclusivamente através da via paracelular.
move-se ativamente do lúmen para a célula, contra um gradiente de concentração.
é reabsorvido exclusivamente por co-transporte com glicose.
é reabsorvido exclusivamente por contratransporte com íons H+ .
é transportado ativamente através da membrana basolateral, pela Na+/K+ATPase.

O transporte renal máximo (T Max) de uma substância é definido como a intensidade máxima da
filtração glomerular.
reabsorção tubular.
excreção urinária.
depuração renal.
quantidade de substância filtrada pelos glomérulos por minuto.
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40)
a)
b)
c)
d)
e)

A afirmativa sobre o hormônio antidiurético (ADH) correta é
ADH é secretado pelas glândulas adrenais.
O principal local de ação do ADH é o túbulo proximal, aumentando a reabsorção de água.
ADH causa um aumento na sudorese.
Quando liberado, ADH age nos dutos coletores, aumentando a reabsorção de água.
O efeito do ADH faz aumentar a osmolaridade plasmática.

TEXTO I
CONTRA O BOM SENSO
Há uma espécie de vício de origem na proposta do Ministério do Esporte de criar uma carteirinha para o
torcedor frequentar os estádios. Trata-se, antes de tudo, de desrespeito ao direito de locomoção do cidadão ―
que, por aval da Constituição, é livre para ir a qualquer lugar. Mas, ainda que não esbarrasse nesse
pressuposto, a idéia de burocratizar o saudável hábito de acompanhar o time do coração deveria ser arquivada
sob a rubrica de providências infelizes.
A proposta do ministério é adoçada pela palatável intenção de implantar no país uma política de
segurança e prevenção da violência nos estádios de futebol. A ideia seria cadastrar os torcedores para,
adicionalmente, desenhar o perfil de quem vai aos estádios e, dessa forma, municiar os clubes com informações
que ajudariam na elaboração de políticas para atrair mais público aos jogos.
No entanto, se o intento, por princípio, é correto, a ferramenta fere o bom senso. Garantir a segurança
dos torcedores, e por extensão dos cidadãos, é dever constitucional do estado, seja em estádios ou em qualquer
outro local do país. No caso específico da violência no futebol, é salutar que o poder público se preocupe com as
condições em que o contribuinte vá exercer seu direito ao entretenimento. Mas é inconcebível que o ônus de
uma política de segurança caia sobre quem deve ser preservado de selvagerias, o que, em última análise,
aconteceria com a implantação da carteirinha.
Tal papel cabe às autoridades constituídas. Não há de ser com ações burocráticas ―ademais de
afrontarem direitos constituídos ― que se erradicará a violência nos estádios. Isso se faz, entre outras
providências, com uma política séria de segurança coletiva, com programas que envolvam o torcedor nessa
preocupação comum, com uma legislação que puna exemplarmente os bagunceiros e com outros exemplos que
propugnem pela paz nos campos, em vez de estapafúrdios projetos de controle do cidadão.
Além disso, a proposta ministerial embute um ataque ao bolso do contribuinte: se, como se cogita, o
governo tiver de arcar com o custo das carteiras, eis aí outro exemplo de malversação de idéia. É justo o
torcedor pagar pelo espetáculo do seu time, mas não é correto levá-lo a compulsoriamente financiar a leniência
do poder público e delírios burocráticos.

41) A finalidade do texto I é
a) descrever os aspectos mais significativos de nova medida constitucional.
b) aconselhar as pessoas sobre atitudes adequadas ao tema proposto.
c) caracterizar o perfil do novo torcedor e suas reais necessidades.
d) apresentar um problema da atualidade com possível solução.
e) expor um ponto de vista contrário à decisão recente.

42) Considerando a estrutura do texto e seu propósito comunicativo, o texto I é caracterizado como
a) editorial.
b) carta do leitor.
c) notícia de jornal.
d) entrevista de torcedor.
e) crônica futebolística.
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43) No primeiro parágrafo, as expressões que ratificam o ponto de vista defendido pelo produtor do texto em
relação ao tema central são
a) “esbarrassem nesse pressuposto” / “providências infelizes”.
b) “criar uma carteirinha” /” saudável hábito”.
c) “Ministério do Esporte” /” Constituição”.
d) “vício de origem “/ “desrespeito ao direito”.
e) “qualquer lugar” / “time do coração”.

44) Além da seleção de palavras e expressões para marcar seu ponto de vista, o produtor do texto lança mão
de alguns recursos discursivos para desenvolver seus argumentos. Predominantemente, é utilizado o seguinte
elemento de ligação para marcar a contraposição do tema proposto:
a) E
b) Se
c) Mas
d) Que
e) Como

45) Em “Há uma espécie de vício na origem”, de acordo com a norma padrão, a substituição adequada da
palavra sublinhada, sem alteração de sentido, ocorre com a palavra
a) Existe
b) Tem
c) É
d) Parece ter
e) Deve representar

46)

Em “Tal papel cabe às autoridades constituídas”, a expressão, em destaque, resume a seguinte ideia
inferida do §3°:
a) Capacidade de implantação da carteirinha
b) Preservador da segurança pública
c) Condições favoráveis ao torcedor
d) Dever constituinte do estado
e) Êxito em evitar a selvageria

47) É correto afirmar que o produtor do texto discorda do (da)
a) necessidade de informação nos clubes sobre os torcedores.
b) premência de preservação dos torcedores contra a violência.
c) princípio que rege a medida de expedição de carteirinhas.
d) erradicação da violência nos estádios futebolísticos.
e) modo como a medida será posta em execução.
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48)

O texto I apresenta, na verdade, uma segunda crítica que é consequência da primeira. Esta crítica
contundente está, claramente, apresentada no parágrafo
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

49) O título do texto

― Contra o Bom senso ― é justificado porque o locutor julga a medida

a) um delírio burocrático.
b) um vício do poder ministerial.
c) uma leniência do poder público.
d) uma prevenção contra a violência.
e) um ônus da política de segurança.

50) O trecho que apresenta uma expressão conotativa é
a) “... por aval da Constituição, é livre para ir a qualquer lugar.” (§1°.)
b) “A proposta do ministério é adoçada pela palatável intenção de implantar no país...” (§2°.)
c) “Garantir a segurança dos torcedores, e por extensão dos cidadãos,...” (§3°.)
d) “Não há de ser com ações burocráticas ―ademais de afrontarem direitos constituídos...” (§4°.)
e) “como se cogita, o governo tiver de arcar com o custo das carteiras,...” (§5°.)

TEXTO II
QUEM É O TORCEDOR
Em solenidade no Palácio do Planalto, a Conferência Brasileira De Futebol (CBF) e o Ministério do Esporte
assinaram um Termo de Cooperação Técnica com o Ministério da Justiça, o Conselho Nacional da Justiça (CNJ)
e o Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG) para a
implantação de uma política nacional de segurança e prevenção da violência nos espetáculos de futebol.
Entre as ações previstas, que seguem o exemplo de experiências internacionais como o combate aos
holligans na Inglaterra, estão o cadastramento e monitoramento dos torcedores nos estádios com o controle de
acesso e a instalação de catracas e câmeras filmadoras.
O cadastramento dos torcedores é importante não somente pela segurança. Uma base de dados detalhada
sobre o perfil do público representa uma possibilidade concreta para aumentar as receitas dos clubes, que terão
a oportunidade de desenvolver ações de marketing e relacionamentos com a torcida.
Arquibaldos e geraldinos sabem os nomes de jogadores, da diretoria dos clubes, dos árbitros e até das
mães dos árbitros; Por outro lado, os clubes não sabem praticamente nada sobre os torcedores.
O Flamengo já vinha desenvolvendo um projeto chamado Cidadão Rubro-Negro, visando a conhecer
melhor seus torcedores e implementar mecanismos para aproveitar o enorme potencial dessa nação. Por isso
vemos com muita alegria a iniciativa do governo de cadastrar os torcedores brasileiros.
Aliás, é preciso ressaltar que o presidente Lula tem sido atencioso com o futebol brasileiro. Os esforços
para alterar a lei Pelé, de forma a permitir que o atleta fique mais tempo no clube formador, a Timemania, a Lei
de Incentivo ao Esporte, e agora esse cadastramento dos torcedores são movimentos significativos para o
desenvolvimento econômico dos clubes brasileiros, que dão alegria à população e geram empregos e renda.
Estima-se que o futebol movimente cerca de 3% do PIB brasileiro. O incentivo governamental ao setor é positivo
para o desenvolvimento nacional.
Agora o torcedor vai ser de carteirinha. O Flamengo agradece!
Textos publicados em O Globo, 30 de março de 2009. Tema em discussão: Carteirinha do torcedor
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51) O primeiro parágrafo do texto II tem como objetivo
a) descrever os elementos essenciais dos termos de Cooperação Técnica.
b) indicar a necessidade de uma política nacional de segurança.
c) apresentar os órgãos envolvidos na decisão.
d) contextualizar o leitor no fato ocorrido.
e) ratificar os problemas de violência do Estado.

52)

Para defender seu ponto de vista, o locutor apresenta, no §2°, argumento inicial importante. Este
argumento é do tipo
a) depoimento de autoridade.
b) narração de fatos ocorridos.
c) exemplo comparativo.
d) caracterização do time.
e) dados estatísticos.

53) Em relação ao 2°, o §3°., tem como objetivo
a) ampliar a exposição de motivos para a tomada de decisão.
b) ratificar a decisão a exemplo do que ocorreu na Inglaterra.
c) exemplificar as diferentes formas de ação.
d) delimitar o espaço de ação dos torcedores.
e) reiterar o ponto de vista exposto no texto I.

54)

O locutor do texto, ao apresentar o ponto de vista que defende, mostra-se como representante de um
grupo. O trecho que, claramente, apresenta esta visão é
a) “... para a implantação de uma política nacional de segurança e prevenção...” (§1°.)
b) “O cadastramento dos torcedores é importante não somente pela segurança..” (§3°.)
c) “... os clubes não sabem praticamente nada sobre os torcedores.” (§4°.)
d) ”. Por isso vemos com muita alegria a iniciativa do governo...” (§5°.)
e) “... de forma a permitir que o atleta fique mais tempo no clube formador...” (§6°.)

55) O locutor, para provar que sua asserção é verdadeira, apresenta
a) um exemplo ocorrido em estádio internacional para prevenir situações nacionais.
b) uma ação de seu clube como uma antecipação da ação do governo.
c) um fato ocorrido em seu clube que leva à atitude tomada pelo Governo.
d) uma consideração filosófica para justificar o indicado pelo Ministério.
e) um procedimento necessário para atender a apelo do torcedor.

56) Diferentemente do texto I, o locutor do texto II defende a nova medida do Ministério sob a ótica do (a)
a) necessidade de se alinhar à política do Governo Federal.
b) progresso da política nacional de prevenção da violência.
c) desenvolvimento econômico dos clubes brasileiros.
d) segurança pública dos torcedores brasileiros.
e) modernidade nas ações esportivas no Brasil.
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57) O efeito de sentido resultante do uso de aliás, no §6°., é
a) provocação do leitor à concordância cabal com o fato decidido.
b) temporalidade explícita para extração de conclusão.
c) conformidade com a situação exposta.
d) justificação da fala anterior e confronto com os anteriores.
e) adição contundente de argumentos, a favor da conclusão.

58) O uso dos verbos predominantemente no presente mais o uso de Agora, no último parágrafo, reforça
a) uma forte aproximação do locutor em relação à medida do governo.
b) uma visão real sobre a limitação dos diferentes clubes.
c) um saber privilegiado em relação ao torcedor brasileiro.
d) a voz do torcedor como co-responsável da decisão governamental.
e) a banalização da violência nos estádios brasileiros.

59) Considere o dois períodos destacados do texto:
“O cadastramento dos torcedores é importante não somente pela segurança. Uma base de dados detalhada
sobre o perfil do público representa...” Na união dos dois períodos, há uma relação semântica de
a) conseqüência
b) adversidade
c) finalidade
d) adição
e) causa

60) O título do texto ratifica o ponto de vista.
a) dos clubes de futebol.
b) do leitor do jornal.
c) do governo.
d) dos árbitros de futebol.
e) do torcedor.

61) No sistema operacional Microsoft Windows, a tecla que, pressionada com a tecla CTRL (isto é, junto com a
tecla CTRL também pressionada), executa um atalho para a operação de desfazer a última ação realizada é
a) Z
b) F4
c) X
d) DELETE
e) A

62)

O nome do programa do sistema operacional Microsoft Windows XP que, entre outras tarefas, exibe a
estrutura hierárquica de arquivos, pastas e unidades no computador é
a) Windows Manager.
b) File Manager.
c) File Navigator.
d) File Explorer.
e) Windows Explorer.
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63) No programa Microsoft Word, o formato de arquivo com extensão .dot é usado em arquivos de
a) documento, que utiliza a definição do modelo normal do Word.
b) texto sem formatação, que não utiliza modelo do Word.
c) modelo, que define a estrutura básica para um documento do Word.
d) texto rico, que permite intercâmbio de documentos entre diversas plataformas.
e) macro, que contém programação de funções no documento Word.

64) Na edição de um documento no programa Microsoft Word, que caractere especial é inserido através do
atalho SHIFT+ENTER, isto é, ao se pressionar a tecla ENTER com a tecla SHIFT pressionada?
a) Quebra de página.
b) Quebra de linha.
c) Quebra de seção.
d) Parágrafo.
e) Entrada de auto-texto.

65) Considere uma planilha Excel, com as seguintes células preenchidas com números: A1=1, A2=2, A3=3,
B1=1, B2=2, B3=3. Que valor será calculado na célula A4 se esta tiver o conteúdo =SOMA(A1:B2;B3)?
a) 6
b) 3,5
c) 0
d) 9
e) 1

66) Em relação ao afastamento preventivo de servidor, como medida cautelar na apuração de irregularidade,
segundo a Lei 8.112/90, pode-se afirmar que o afastamento

a) do exercício do cargo pode se dar sem fixação de prazo, no mínimo de até sessenta dias até concluir o
processo disciplinar.
b) do exercício do cargo pode se dar até sessenta dias, prorrogado por igual período para a conclusão do
processo disciplinar, sem prejuízo da remuneração.
c) do servidor tem por objetivo evitar que venha a influir na apuração da sua privacidade, como ler e-mail
institucionais de assuntos de vida íntima.
d) do servidor deve ser determinado pelo Presidente da Comissão do Inquérito Disciplinar.
e) do servidor ocorre com prejuízo da remuneração, quando o inquérito não estiver concluso em trinta dias.

67) A reinvestidura do servidor no cargo de técnico-administrativo anteriormente ocupado, quando invalidada a
sua demissão, por decisão administrativa ou judicial, com o ressarcimento de todas as vantagens, é a forma de
provimento denominada de
a) readaptação.
b) recondução.
c) reintegração.
d) reversão.
e) readmissão.
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68) Pedro, servidor nomeado para um cargo, público toma posse, mas não entra em exercício dentro do prazo
de 15 dias. Pedro deverá
a) ser transferido para outra carreira.
b) ser demitido puramente.
c) ser demitido com a nota de “a bem do serviço público”.
d) ser exonerado de ofício.
e) sofrer pena de advertência ou de suspensão.

69)

A vantagem paga ao servidor, além do seu vencimento, correspondente a um doze avos da sua
remuneração de dezembro por mês de exercício durante o ano, que vulgarmente é conhecida como 13o salário,
pela Lei 8.112/90, é denominada de
a) adicional.
b) abono.
c) auxílio.
d) gratificação.
e) indenização.

70) A licença para tratar de interesses particulares é concedida ao servidor público federal, desde que não
esteja em estágio probatório,na seguinte condição:
a) por prazo indeterminado.
b) com remuneração integral.
c) independente de ser ele estável.
d) por prazo de até dois anos, com remuneração integral.
e) por prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração.
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