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O exemplo das rosas

Manuel Bandeira

 

Uma mulher queixava-se do silêncio do amante:
Já não gostas de mim, pois não encontras 
palavras para me louvar!
Então ele, apontando-lhe a rosa que lhe morria 
no seio:
Não será insensato pedir a esta rosa que fale?
Não vês que ela se dá toda no seu perfume?
 

(BANDEIRA, Manuel, Lira dos cinquent’anos. São Paulo: 
Global, 2013. p. 27)

01. Sobre o uso expressivo da pontuação no 
poema “O exemplo das rosas”, pode-se afi rmar 
CORRETAMENTE que:

a) Apesar de utilizar o ponto de exclamação, 
trata-se evidentemente de uma pergunta, pois 
a mulher tem dúvidas sobre seus sentimentos 
em relação ao amado.
b) O interlocutor da mulher, mesmo 
utilizando-se de perguntas, não tem dúvidas 
sobre a intensidade de seus sentimentos. 
c) Tanto a mulher quanto seu interlocutor 
não conseguem entender a natureza de seus 
sentimentos, por isso seu diálogo apresenta 
diversos pontos de interrogação.
d) A correta expressividade das convicções 
do amante no campo amoroso só poderia ser 
realizada a partir da utilização de pontos de 
exclamação.
e) O amante tem dúvida tanto dos seus 
sentimentos quanto da percepção olfativa de 
sua amada.

José

Carlos Drummond de Andrade
 
E agora, José?
A festa acabou,
a luz apagou,
o povo sumiu,
a noite esfriou, 

e agora, José?
e agora, você?
você que é sem nome,
que zomba dos outros,
você que faz versos,
que ama, protesta?
e agora, José?
 
[...]
 
Se você gritasse,
se você gemesse,
se você tocasse
a valsa vienense,
se você dormisse,
se você cansasse,
[...]
 

(ANDRADE, Carlos Drummond de. Antologia poética. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2012. p. 28-29) 

02. Todos os verbos utilizados no fragmento 
em questão podem ser reunidos em três grupos, 
conforme os tempos verbais empregados. Assinale 
a alternativa que indica, RESPECTIVAMENTE, 
os tempos verbais empregados em cada um 
desses grupos.

a) Pretérito perfeito do indicativo; presente 
do indicativo; pretérito imperfeito do subjuntivo 
b) Pretérito imperfeito do indicativo; presente 
do indicativo; imperativo afi rmativo
c) Pretérito perfeito do indicativo; presente 
do subjuntivo; pretérito perfeito do subjuntivo
d) Imperativo afi rmativo; presente do 
indicativo; futuro do subjuntivo
e) Pretérito imperfeito do indicativo; presente 
do subjuntivo; pretérito mais-que-perfeito do 
indicativo

Famigerado

João Guimarães Rosa
 
Foi de incerta feita  o evento. Quem pode 
esperar coisa tão sem pés nem cabeça? 
Eu estava em casa, o arraial sendo de todo 
tranquilo. Parou-me à porta o tropel. Cheguei à 
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janela. 
Um grupo de cavaleiros. Isto é, vendo melhor: 
um cavaleiro rente, frente à minha porta, 
equiparado, exato; e, embolados, de banda, três 
homens a cavalo. [...]
 
(ROSA, João Guimarães Rosa. Primeiras estórias. 15.ed. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p. 56)

 

03. Em três momentos do texto, o autor faz 
uso do acento grave. Tal uso justifi ca-se por 
indicar:

a) A tonicidade adequada à palavra a que se 
refere, defi nindo sua correta pronúncia.
b) A classe gramatical e etimologia de 
palavras regidas por alguma preposição.
c) A existência de uma forma combinada de 
preposição e artigo indefi nido.
d) Uma redução sintática das expressões ”à 
moda de”, “à maneira de”, “ao estilo de”. 
e) A fusão de um artigo defi nido feminino 
precedido pela preposição “a”.

Cem anos de solidão [fragmento]

Gabriel García Marquez

 

O coronel Gerineldo Márquez foi o primeiro a 
perceber o vazio da guerra. Na sua condição de 
chefe civil e militar de Macondo mantinha duas 
vezes por semana conversas telegráfi cas com o 
coronel Aureliano Buendía. No começo, aquelas 
entrevistas determinavam o curso de uma guerra 
de carne e osso cujos contornos perfeitamente 
defi nidos permitiam estabelecer a qualquer 
momento o ponto exato em que se encontrava, 
e a prever seus rumos futuros. Embora nunca se 
deixasse arrastar para o terreno das confi dências, 
nem mesmo pelos amigos mais próximos, coronel 
Aureliano Buendía conservava o tom familiar que 
permitia identifi cá-lo[1] do outro lado da linha. 
Muitas vezes prolongou as conversas muito além 
do tempo previsto e deixou-as[2] derivar rumo a 
comentários de caráter doméstico.

(MÁRQUEZ, Gabriel García. Cem anos de solidão. 91.ed. 
Rio de Janeiro: Record, 2015. p. 177)

04. Sobre os termos destacados no texto e 
sua devida concordância, é CORRETO afi rmar 
que: 

a) [1] concorda com “terreno das 
confi dências”; [2] refere-se a “comentários de 
caráter doméstico”.
b) [1] refere-se ao coronel Aureliano Bunedía; 
[2] concorda com “as conversas”.
c) [1] refere-se ao coronel Gerineldo Márquez; 
[2] concorda com ”outro lado da linha”.
d) [1] refere-se ao coronel Aureliano Buendía; 
[2] refere-se a ”comentários de caráter 
doméstico”.
e) [1] concorda com “tom familiar”; [2] 
concorda com “as conversas”.

Memórias do Cárcere, Capítulo II

Graciliano Ramos

 

No começo de 1936, funcionário na instrução 
pública de Alagoas, tive a notícia de que 
misteriosos telefonemas, com veladas ameaças, 
me procuravam, o endereço. Desprezei as 
ameaças: ordinariamente o indivíduo que 
tenciona ofender outro não o avisa. Mas os 
telefonemas continuaram. Mandei responder 
que me achava na repartição diariamente, das 
nove horas ao meio-dia, das duas às cinco da 
tarde. Não era o que pretendiam. Nada de 
requerimentos: queriam visitar-me em casa.

(RAMOS, Graciliano. Memórias do cárcere. 49.ed. Rio de 
Janeiro: Record, 2015. p.17)

 

05. Assinale a alternativa que analisa a 
devida colocação pronominal, segundo a 
norma culta, dos termos destacados no texto, 
RESPECTIVAMENTE:

a) Próclise, tendo a presença de verbo 
no infi nitivo; ênclise, envolvendo oração 
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subordinada; mesóclise, sendo o pronome 
átono predicativo do objeto.
b)  Ênclise, tendo a presença de palavra 
negativa; próclise, envolvendo verbo no 
infi nitivo; próclise, sendo o pronome tônico 
objeto indireto.
c) Próclise, tendo a presença de palavra 
negativa; próclise, envolvendo verbo no futuro 
do pretérito; ênclise, sendo o pronome átono 
objeto do verbo “visitar”.
d) Ênclise, tendo a presença de oração 
subordinada; ênclise, envolvendo a ausência 
de palavra negativa; próclise, sendo o pronome 
átono predicativo do sujeito.
e) Próclise, tendo a presença de palavra 
negativa; próclise, envolvendo oração 
subordinada; ênclise, sendo o pronome átono 
objeto do verbo “visitar”.

Trecho para a questão 06.

Não resta dúvida, pois, que mesmo não se 
aceitando a experiência jurídica como um sistema 
gradativo de normas, preciso é reconhecer 
que todos os modelos jurídicos só podem 
valer, isto é, ter ______________ e efi cácia 
no ______________ de validade traçado ou 
______________ pelas normas constitucionais 
que distribuem originariamente as esferas de 
competência.

(REALE, Miguel. Lições preliminares de Direito. 27.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2002. p. 195)

06. Completam adequadamente as lacunas, 
respectivamente:

a) vingência, hâmbito, concentido.
b) vigência, âmbito, consentido.
c) vingencia, ambito, consentido.
d) vigência, âmbito, concentido.
e) virgência, âmbito, consentido.

Trecho para a questão 07.

Causou-me sempre uma certa angústia pensar 
que todas as línguas se limitam a meia dúzia ou 

uma dúzia talvez de palavras para nomear tudo 
o que uma pessoa pode sentir por outra, pode 
pretender de outra. Enquanto que os vocabulários 
da agricultura, da pecuária, da caça, da guerra, 
dos jogos são prolixos, minuciosos, inesgotáveis, 
o da convivência pessoal é incrivelmente tosco. 
E como a língua fornece a pauta da primeira 
interpretação da vida, a prisão linguística obstrui 
a liberdade das relações pessoais. Não sabemos 
bem o que pretendemos de cada pessoa e de 
fato não o pretendemos e não o conseguimos  
porque não temos palavras com que o nomear.

(MARÍAS, Julían. Antropologia metafísica. São Paulo: 
Duas Cidades, 1971. p. 235-236)

07. Quanto à regência verbal, estão 
CORRETAMENTE classifi cados os verbos: 

a) “causou-me”, verbo intransitivo; “pensar”, 
verbo de ligação.
b) “pretendemos”, verbo transitivo indireto; 
“sabemos”, verbo intransitivo.
c) “temos”, verbo transitivo direto e indireto; 
“são”, verbo de ligação.
d) “fornece”, verbo transitivo direto; “obstrui”, 
verbo transitivo direto.
e) “é”, verbo de ligação; “pensar”, verbo 
intransitivo.

Para responder às questões de 8 a 10, tome 
como base o texto abaixo.

Setembro Amarelo quer conscientizar 
população e prevenir suicídios.

 

“Provavelmente, todos nós conhecemos alguém 
que já pensou, tentou ou chegou a cometer 
suicídio”, afi rma Adriana Rizzo, voluntária do 
Centro de Valorização da Vida (CVV), uma 
associação que presta serviço voluntário de apoio 
emocional e prevenção do suicídio. No Brasil, 
a cada 100 mil pessoas, quase sete tiraram a 
própria vida em 2012, segundo a pesquisa mais 
recente da Organização Mundial da Saúde. Além 
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disso, a OMS afi rma que, para cada suicídio, 
podem ter ocorrido mais de 20 outras tentativas 
que não deram certo (...).

Apesar de o país ter uma taxa baixa comparado 
a nações como a Índia, que passa de 30 casos 
em 100 mil habitantes, o suicídio é considerado 
um problema de saúde pública. A boa notícia é 
que, segundo a OMS, nove em cada dez casos 
poderiam ser prevenidos.

Com o objetivo de quebrar o tabu em torno do tema 
e ajudar na prevenção, diversas associações se 
uniram e, desde 2014, promovem no Brasil o 
Setembro Amarelo. A ideia é reunir, durante um 
mês, eventos que abram espaço para debates 
e divulgação do tema. “A campanha é para 
conscientizar, falar sobre o suicídio. É possível 
prevenir quando falamos sobre o tema, porque 
é uma questão de atenção, de cuidado com as 
pessoas”, explica Adriana.

O mês foi escolhido porque 10 de setembro 
é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. 
Monumentos são iluminados com a cor amarela 
e diversas ações são realizadas, como passeios 
ciclísticos, caminhadas e abordagens em locais 
públicos. (...)

(POLLO, Luiza. Setembro Amarelo quer conscientizar 
população e prevenir suicídios. O Estado de S. Paulo. 
Disponível em: < http://emais.estadao.com.br/noticias/
bem-estar,setembro-amarelo-quer-conscient izar-
populacao-e-prevenir-suicidios,10000074841>. Publicado 
em: 09/09/2016. Acessado em: 07/11/2016).

 

08. A partir da leitura do texto acima, pode-se 
inferir que:

I - A quebra do tabu e a prevenção ao suicídio 
são dois focos da campanha Setembro Amarelo 
no Brasil.

II - Os dados sobre o suicídio no Brasil se 
equiparam aos da Índia, razão pela qual a 
campanha Setembro Amarelo se faz urgente.

III - A pesquisa mais recente da OMS mostra 

que, para cada suicídio, outras 20 tentativas 
certamente ocorrem.

 Está(ão) correto(s):

a) Os itens I e II.
b) Os itens II e III.
c) Somente o item I.
d) Somente o item III.
e) Somente o item II.

09. Assinale a alternativa cuja oração 
destacada exerce papel de predicativo do sujeito 
do verbo da oração principal.

a) “É possível prevenir quando falamos sobre 
o tema”.
b) “É possível prevenir quando falamos sobre 
o tema, porque é uma questão de atenção, de 
cuidado com as pessoas”.
c) “Provavelmente, todos nós conhecemos 
alguém que já pensou, tentou ou chegou a 
cometer suicídio”.
d) “A boa notícia é que, segundo a OMS, nove 
em cada dez casos poderiam ser prevenidos”.
e) “A OMS afi rma que, para cada suicídio, 
podem ter ocorrido mais de 20 outras tentativas 
que não deram certo”.

10. Na passagem “Apesar de o país ter uma 
taxa baixa comparado a nações como a Índia, 
que passa de 30 casos em 100 mil habitantes, 
o suicídio é considerado um problema de saúde 
pública”, a relação semântica estabelecida entre 
as orações desse período é de:

a) Causalidade.
b) Conformidade.
c) Finalidade.
d) Conclusão.
e) Concessão.

11. Em informática, memória é um termo 
genérico utilizado para especifi car dispositivos 
capazes de armazenar dados ou programas, de 
forma permanente ou temporária. No que se refere 
ao uso de energia para manter a informação, as 
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memórias são comumente classifi cadas como 
voláteis e não-voláteis. Assinale a alternativa que 
apresenta SOMENTE memórias voláteis.

a) RAM e PROM.
b) RAM e Flash.
c) EPROM e DRAM.
d) ROM e EEPROM.
e) DRAM e SRAM.

12. Um determinado computador de mesa 
(tipo desktop) possui os seguintes itens de 
confi guração:

1.     Core i7 6700.

2.     Windows 10.

3.     16GB de memória.

4.     Disco de 2TB.

5.     GEFORCE GTX 960 de 2GB.

6.     Monitor 17”, mouse e teclado sem fi o.

Acerca desse computador, assinale a opção 
INCORRETA.

a) O computador possui um processador de 
Core i7.
b) A quantidade de memória do tipo RAM é 
16GB.
c) A quantidade de memória principal, não-
volátil, é 2TB.
d) A placa de vídeo possui 2GB de memória 
dedicada.
e) O mouse e teclado são dispositivos de 
entrada.

13. “É uma tecnologia desenvolvida com o 
objetivo de conectar periféricos ao computador, 
sem a necessidade de abrir o gabinete para 
instalar ou remover placas e chips. Permite, 
ainda, que periféricos sejam conectados sem 
que o computador precise ser desligado”. O texto 
refere-se a:

a) BIOS - Basic Input Output System.
b) SATA - Serial Advanced Technology 
Attachment.
c) Pendrive.
d) USB - Universal Seria Bus.
e)  PCI - Peripheral Component Interconnect

14. O software que permite a comunicação 
entre o sistema operacional e o hardware é 
conhecido como:

a) Controlador de dispositivo.
b) Software operacional.
c) Comunicador de dispositivo.
d) Software de comunicação.
e) Software de conexão.

15. No Explorador de Arquivos do Windows 
10 o usuário pode selecionar, dentre algumas 
opções, o modo de exibição dos arquivos na 
janela do explorador. Assinale a alternativa 
que NÃO corresponde a uma dessas opções 
disponíveis.

a) Miniaturas.
b) Ícones extra grandes.
c) Detalhes.
d) Conteúdo.
e) Lista.

16. Acerca do sistema operacional Windows 
10, para cada afi rmativa abaixo, informe se é 
verdadeira (V) ou falsa (F). Em seguida, marque a 
opção que corresponde à sequência CORRETA.

(   ) O tamanho dos ícones de atalho presentes 
na área de trabalho podem ser alterados 
no menu Exibir, que aparece ao clicar com 
o botão direito do mouse em um espaço 
vazio da área de trabalho.

(   ) A partir da seleção de um botão específi co 
na janela do Microsoft Edge é possível 
adicionar a página que está sendo 
acessada aos favoritos.

(   ) Para a completa exclusão de um usuário 
deve ser feito um logoff para este usuário 
e o sistema reiniciado, em seguida.
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(   ) As confi gurações de plano de fundo 
podem ser acessadas via menu iniciar ao 
selecionar a opção ferramentas.

a) V, F, V, V
b) V, V, F, V
c) F, V, F, F
d) V, V, F, F
e) F, F, V, V

17. A central de ações do Windows 10 pode 
ser acessada através de um atalho de teclado, 
que corresponde a pressionar, simultaneamente, 
as teclas

a) Windows + C.
b) Windows + A.
c) Tab + A.
d) Tab + C.
e) Windows + Tab.

18. Analise as assertivas a seguir sobre o 
sistema operacional Windows 10.

I - O Windows 10 é um sistema operacional 
multitarefas.

II - O Windows 10 é um sistema operacional 
multiusuários.

III - No explorador de arquivos do Windows 10, 
selecionar a opção “ocultar extensão” de uma 
imagem impossibilita a sua visualização em um 
aplicativo de tratamento de imagens, porém 
torna-o imune a vírus.

IV - O navegador Microsoft Edge, embora 
permita trabalhar com abas, não possibilita ser 
confi gurado em modo leitura.

Assinale a opção referente às assertivas 
CORRETAS.

a) Estão corretas somente as assertivas I e II.
b) Estão corretas somente as assertivas I e IV.
c) Estão corretas somente as assertivas II e IV.
d) Estão corretas somente as assertivas I, II e 
III.
e) Estão corretas somente as assertivas II, III 
e IV.

19. No terminal do sistema operacional Ubuntu 
Linux (versão LTS 16.04) é possível a execução 
de operações com diretórios e arquivos. O 
comando a ser executado para a exibição de 
arquivos e pastas que estão ocultas dentro do 
diretório é:

a) ls -o
b) ls -a
c) ls -l
d) ls -h
e) ls -lh

20. Analise as afi rmativas a seguir sobre o 
sistema operacional Ubuntu Linux (versão LTS 
16.04).

I - O Ubuntu Linux na versão Desktop LTS 
16.04 é um sistema operacional multitarefas, 
multiusuários e gratuito.

II - Em sua instalação padrão não é possível 
alternar entre usuários que estejam com sessão 
aberta. Essa funcionalidade deve ser confi gurada 
por um usuário do tipo administrador.

III - O Lançador é um componente da área de 
trabalho que oferece acesso rápido a aplicativos, 
dispositivos removíveis e à lixeira.

IV - Para minimizar ou esconder uma janela 
devem ser pressionadas, simultaneamente, as 
teclas Alt e Espaço para abrir o menu da janela, 
e em seguida pressionar a tecla n.

Assinale a opção referente às assertivas 
CORRETAS.

a) Está correta somente a assertiva I.
b) Está correta somente a assertiva III.
c) Estão corretas somente as assertivas II e 
III.
d) Estão corretas somente as assertivas I, II 
e IV.
e) Estão corretas somente as assertivas I, III 
e IV.
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21. “Prerrogativa de direito público que, 
calcada na lei, autoriza a Administração 
Pública a restringir o uso e o gozo da liberdade 
e da propriedade em favor do interesse da 
coletividade”. Este é um conceito de:

a) Poder hierárquico.
b) Poder disciplinar.
c) Poder regulamentar.
d) Poder de polícia.
e) Abuso do poder.

22. Quanto à natureza do controlador, pode-
se classifi car o controle da Administração Pública 
em:

a) Legislativo, Judicial e Social.
b) Legislativo, Judicial e Administrativo.
c)  Judicial, Social e Administrativo.
d) Legislativo, Social e Administrativo.
e) Legislativo, Judicial, Social e 
Administrativo.

23. De acordo com a Constituição da 
República, NÃO compete à União explorar, 
diretamente ou mediante autorização, concessão 
ou permissão:

a) Os serviços de radiodifusão sonora, e de 
sons e imagens.
b) A navegação aérea, aeroespacial e a 
infra-estrutura aeroportuária.
c) Os serviços de transporte ferroviário e 
aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras 
nacionais, ou que transponham os limites de 
Estado ou Território.
d) Os serviços de transporte público urbano.
e) Os serviços de transporte rodoviário 
interestadual e internacional de passageiros.

24. Regime Jurídico dos servidores públicos 
federais dispõe acerca das formas de provimento 
e vacância de cargos públicos. Acerca desse 
tema, é CORRETO afi rmar que:

a) Promoção e reversão são hipóteses de 
vacância de cargo público.
b) Promoção e readaptação são hipóteses 
tanto de provimento quanto de vacância de 
cargo público.
c) Reversão é hipótese de vacância de cargo 
público.
d) Reversão e readaptação são hipóteses 
tanto de provimento quanto de vacância de 
cargo público.
e) Promoção e exoneração são hipóteses de 
provimento de cargo público.

25. O procedimento licitatório proporciona 
a ocorrência de disputa isonômica para fi ns 
de contratação com a Administração Pública 
e deve observar os princípios e disposições 
legais. Acerca desse procedimento, assinale a 
alternativa CORRETA.

a) A Administração pode modifi car edital 
de licitação em curso, desde que realize 
divulgação da alteração pela mesma forma 
que se deu o texto original e que reabra o prazo 
inicialmente estabelecido, independentemente 
do conteúdo da alteração.
b) É vedada a existência de cláusulas 
ou condições no edital da licitação que 
estabeleçam preferências ou distinções em 
razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 
licitantes ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específi co 
objeto do contrato.
c) Apenas os licitantes participantes do 
procedimento licitatório são partes legítimas 
para a impugnação do edital de licitação por 
irregularidades.
d) Quando todos os licitantes forem 
inabilitados em um procedimento licitatório, a 
Administração não poderá fi xar qualquer prazo 
para que estes procedam a juntada de nova 
documentação, devendo publicar novo edital 
para o início de uma nova seleção.
e) A  Administração poderá celebrar o contrato 
com preterição da ordem de classifi cação 
das propostas ou com terceiros estranhos ao 
procedimento licitatório, em caso de extrema 
necessidade.
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26. Analise as assertivas abaixo:

I - O vencedor da licitação adquire direito subjetivo 
após a adjudicação do objeto, que o permite 
exigir a celebração imediata do contrato com a 
Administração Pública.

II - A fraude ao sigilo na apresentação das 
propostas caracteriza-se como crime na Lei de 
Licitação e Ato de Improbidade Administrativa.

III - As microempresas e as empresas de pequeno 
porte não podem ter privilégios e/ou tratamento 
privilegiado nos procedimentos licitatórios e na 
contratação com a Administração.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas I e III estão corretas.
b) I, II e III estão corretas
c) Apenas I e II estão corretas.
d) Apenas II e III estão corretas.
e) Apenas a II está correta.

27. Analise as assertivas a seguir:

I - Nas Ações de Improbidade é obrigatória a 
atuação do Ministério Público, seja como parte 
ou como fi scal da lei, sob pena de nulidade.

II - O agente que praticar ato que gere lesão ao 
patrimônio público deverá ressarcir integralmente 
o dano, desde que tenha agido com dolo.

III - O agente público que se recusar a 
prestar declaração dos bens, dentro do prazo 
determinado, será punido com a pena de 
demissão sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas I e III estão corretas.
b) I, II e III estão corretas
c) Apenas I e II estão corretas.
d) Apenas II e III estão corretas.
e) Apenas I está correta.

28. O aumento excessivo da carga tributária no 
ano de 2016, incidente sobre o serviço prestado 
pela empresa X à União Federal, ocasionou a 
inexecução voluntária do contrato por meio da 
Empresa X, tendo em vista  a quebra do equilíbrio 
econômico-fi nanceiro deste. Considerando que 
a contratante fora a responsável pelos referidos 
aumentos de encargos tributários, trata-se de 
situação denominada:

a) Fato da Administração.
b) Teoria da Imprevisão.
c) Caso Fortuito.
d) Fato do Príncipe.
e) Força Maior.

29. A Lei nº 8.429/92 dispõe que são atos de 
improbidade administrativa que causam prejuízo 
ao erário, EXCETO:

a) Frustrar a licitude de processo licitatório 
ou de processo seletivo para celebração de 
parcerias com entidades sem fi ns lucrativos, 
ou dispensá-los indevidamente.
b) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta 
ou locação de bem ou serviço por preço 
superior ao de mercado.
c) Ordenar ou permitir a realização 
de despesas não autorizadas em lei ou 
regulamento.
d) Deixar de prestar contas quando esteja 
obrigado a fazê-lo.
e) Conceder benefício administrativo ou fi scal 
sem a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie.

30. Assinale a alternativa INCORRETA:

a) Na rescisão unilateral do contrato 
administrativo por parte da Administração e 
sem culpa do contratado, este deverá ser 
ressarcido dos prejuízos comprovados que 
houver sofrido.
b) O contratado que não executar o objeto 
do contrato total ou parcialmente pode sofrer a 
sanção de impedimento defi nitivo de contratar 
com a Administração Pública em todas as 
esferas.
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c) A declaração de nulidade de um contrato 
administrativo possui efeitos retroativos, 
além de impedir os efeitos jurídicos que ele, 
ordinariamente, deveria produzir.
d) O atraso justifi cado no início da obra não 
enseja a rescisão unilateral do contrato pela 
Administração.
e) É vedado o contrato com prazo de 
vigência indeterminado e toda prorrogação 
de prazo deverá ser justifi cada por escrito 
e previamente autorizada pela autoridade 
competente para celebrar o contrato.

31. Nas últimas duas décadas, a Fibrilação 
Atrial (FA) tornou-se um importante problema de 
saúde pública, com grande consumo de recursos 
em saúde. Sobre  a FA, analise as assertivas :

I - A FA é a arritmia sustentada mais frequente 
na prática clínica, ocorre quando anormalidades 
eletrofi siológicas alteram o tecido atrial e 
promovem formação/propagação anormal do 
impulso elétrico.

II - Além dos fatores de risco clássicos 
[hipertensão, diabetes, doença valvar, infarto do 
miocárdio e insufi ciência cardíaca],  pode-se citar 
novos fatores de risco potenciais, capazes de 
ocasionar grandes implicações no manejo clínico 
da FA. Dentre eles, destacam-se a presença de 
apneia obstrutiva do sono, obesidade,  uso de 
bebidas alcoólicas, exercício físico. 

III - Dentre as complicações e implicações 
prognósticas da FA, podem ser excluidas 
complicações tromboembólicas.

a) Apenas I está correta.
b) Apenas II está correta.
c) Apenas III está correta.
d) Apenas I e II estão corretas.
e) Apenas I e III estão corretas.

32. A Hipertensão Arterial (HA), no Brasil, 
atinge 32,5% (36 milhões) de indivíduos adultos, 
mais de 60% dos idosos, contribuindo direta ou 
indiretamente para 50% das mortes por doença 
cardiovascular (DCV). Quanto à abordagem 
terapêutica da HA, é CORRETO afi rmar :

a) Indivíduos com PA 160/100 mmHg e/ou 
portadores de risco cardiovascular estimado 
alto, quando em estágio 1, devem iniciar o 
tratamento exclusivamente com medidas não 
farmacológicas.
b) Na escolha de um diurético, para 
monoterapia, deve-se dar preferência aos 
diuréticos poupadores de potássio, com fi m de 
evitar depleção dos níveis séricos de potássio 
do paciente. 
c) Bloqueadores de receptores AT1 de 
angiotensina II possuem efeitos adversos 
raros e têm se apresentado como importante 
alternativa ao tratamento da HA na gravidez.
d) As classes de anti-hipertensivos 
atualmente consideradas preferenciais para 
o controle da PA, em monoterapia inicial 
incluem: diuréticos tiazídicos, inibidores da 
ECA, bloqueadores de receptores AT1 de 
angiotensina II, bloqueadores de canais de 
cálcio.
e) Na terapia anti-hipertensiva combinada, 
a escolha dos medicamentos em associação, 
deve-se preferir o uso de anti-hipertensivos 
com mesmo mecanismo de ação.

33. Importantes avanços têm sido obtidos com 
o desenvolvimentode fármacos hipolipemiantes 
para redução da hipercolesterolemia, permitindo a 
obtenção das metas terapêuticas, especialmente 
do LDL-Colesterol. No que diz respeito ao 
tratamento farmacológico das dislipidemia é 
INCORRETO afi rmar:

a) Estatinas são a terapia mais validada, por 
estudos clínicos, para reduzir a incidência de 
eventos cardiovasculares.
b) Efeitos colaterais são raros no tratamento 
com estatinas. Entre eles, a miopatia é o mais 
comum.
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c) As elevações estáveis das transaminases 
em pacientes sem evidência de doenças 
agudas e sem queixas, como frequentemente 
observado na esteatose hepática, constituem 
contraindicação absoluta para o início de 
estatina
d) A ezetimiba tem efeitos colaterais raros, 
relacionados com alteração do trânsito 
intestinal.
e) O uso dos fi bratos deve ser cuidadoso em 
pacientes renais crônicos.

34. A asma relacionada ao trabalho é aquela 
causada ou agravada por agentes ou condições 
próprias do ambiente de trabalho, sendo possível 
afi rmar CORRETAMENTE:

a) Todo caso de asma iniciado ou agravado 
na idade adulta deve levantar a suspeita de 
uma possível causa ocupacional.
b) A conduta ideal não inclui o afastamento 
do trabalho e da exposição.
c) O tratamento farmacológico para a asma 
ocupacional é especifi co para esta modalidade 
de asma, logo diferente daquele tratamento 
utilizado para outras formas da doença sem 
relação ocupacional.
d) A asma ocupacional piora durante o 
período de férias do paciente.
e) Todas estão corretas

35. M.A.S, 37 anos, vendedora apresenta 
hipotése diagnóstica da arbovirose Chikungunya. 
A febre de Chikungunya é causada pelo vírus 
Chikungunya (CHIKV), da família Togaviridae e 
do gênero Alphavirus. Sobre esta doença viral, 
assinale (V)  para VERDADEIRO ou (F) para  
FALSO:

(   ) A transmissão ocorre pela picada de 
fêmeas dos mosquitos Ae. Aegypti e Ae. 
albopictus infectadas pelo CHIKV.

(   ) Casos de transmissão vertical que ocorram 
durante o período intraparto em gestantes 
virêmicas não provoca infecção neonatal.

(   ) Poucos indivíduos infectados pelo vírus 
CHIKV desenvolvem sintologia.

(   ) A poliartralgia da Chikungunya acomete 
apenas as grandes articulações.

Assinale a sequência CORRETA:

a) V, F, V, F.
b) V, F, F, V.
c) V, F, F, F.
d) F, F, F, F.
e) F, F, V, V.

36. O atual Código de Ética Médica, em vigor 
desde 13 de abril de 2010, encontra-se, desde 
o  primeiro semestre de 2016, em processo 
de revisão pelo Conselho Federal de Medicina 
(CFM) e os Conselhos Regionais de Medicina 
(CRMs), com a participação de médicos e suas 
entidades e de movimentos organizados da 
sociedade. Sobre o Código de Ética Médica 
(2010), é possivel afi rmar CORRETAMENTE:

a) As disposições estatutária ou regimental 
de hospital ou de instituição, pública ou privada 
poderão limitar  a escolha, pelo médico, dos 
meios cientifi camente reconhecidos a serem 
praticados para o estabelecimento do diagnóstico 
e da execução do tratamento do paciente.
b) O médico terá, para com os colegas, respeito, 
consideração e solidariedade, eximindo-se de 
denunciar atos que contrariem os postulados 
éticos.
c) No processo de tomada de decisões 
profi ssionais, de acordo com seus ditames de 
consciência e as previsões legais, o médico não 
aceitará as escolhas de seus pacientes, relativas 
aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos, 
visto que o paciente desconhece os ditames 
cientifi camente reconhecidos
d) Nas situações clínicas irreversíveis e 
terminais, o médico evitará a realização de 
procedimentos diagnósticos e terapêuticos 
desnecessários e propiciará aos pacientes, 
sob sua atenção, todos os cuidados paliativos 
apropriados.
e) Quando envolvido na produção de 
conhecimento científi co, o médico poderá agir 
com dependência de entidades de fi nanciamento 
de pesquisa, visando os benefícios para os 
pacientes e a sociedade.
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37. A saúde mental não está dissociada 
da saúde geral. Assim, faz-se necessário 
reconhecer que as demandas de saúde mental 
estão presentes em diversas queixas relatadas 
pelos pacientes que chegam aos mais diversos 
serviços de Saúde. Sobre atenção à saúde 
mental, analise as assertivas:

I - A reforma psiquiátrica brasileira trouxe 
mudanças na forma de conceber e perceber 
o cuidado em saúde mental. Antes de sua 
implementação, a forma de tratamento disponível 
para as pessoas em sofrimento psíquico era 
baseada no isolamento e na exclusão, sendo os 
sujeitos privados do contato com sua família e 
com a sociedade.

II - Problemas de saúde mental acometem 
adultos jovens e em meia idade, sendo ausentes 
em crianças e adolescentes.

III - Pacientes com um grau elevado de sofrimento 
psíquico muitas vezes deixam de fazer atividades 
que lhes dão prazer. Podem ainda, reduzir a 
atenção com o auto cuidado e até com sua 
higiene pessoal.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas I está correta.
b) Apenas II está correta.
c) Apenas III está correta.
d) Há apenas duas corretas.
e) Todas estão corretas.

38. A Lei nº 8080/90 regulamenta, em todo o 
território nacional, as ações e serviços de saúde, 
executados isolada ou conjuntamente, em caráter 
permanente ou eventual, por pessoas naturais 
ou jurídicas de direito público ou privado. Sobre 
a referida lei, NÃO se pode afi rmar :

a) A saúde é um direito fundamental do 
ser humano, devendo o Estado prover as 
condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício.
b) O conjunto de ações e serviços de 
saúde, prestados por órgãos e instituições 
públicas federais, estaduais e municipais, da 

administração direta e indireta e das fundações 
mantidas pelo Poder Público, constitui o 
Sistema Único de Saúde - SUS.
c) Exclue-se da abrangência da referida lei 
ações voltadas à saúde do trabalhador, uma 
vez que não é competência do SUS.
d) As ações e serviços de saúde, executados 
pelo Sistema Único de Saúde - SUS, seja 
diretamente ou mediante participação 
complementar da iniciativa privada, serão 
organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade 
crescente.
e) A assistência à saúde é livre para a 
iniciativa privada.

39. A Lei nº 8142, de 28 de dezembro de 1990, 
dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
sobre as transferências intergovernamentais 
de recursos fi nanceiros na área da saúde e dá 
outras providências. É CORRETO afi rmar :

a) A Conferência de Saúde reunir-se-á, 
anualmente, com a representação dos vários 
segmentos sociais.
b) Cabe a Conferência de Saúde avaliar 
a situação de saúde, mas não propor as 
diretrizes para a formulação da política de 
saúde nos níveis correspondentes.
c) O Conselho de Saúde, em caráter 
permanente e deliberativo, é órgão colegiado 
composto por representantes do governo, 
prestadores de serviço e profi ssionais de 
saúde. Estão excluidos os usuários.
d) O Conselho de Saúde atua na formulação 
de estratégias e no controle da execução da 
política de saúde na instância correspondente, 
exceto nos aspectos econômicos e fi nanceiros.
e) As decisões do Conselho de Saúde são 
homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo.

40. São agravos à saúde associados a 
osteoporose secundária, EXCETO:
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a) Hipocortisolismo.
b) Anorexia nervosa.
c) Doenças infl amatórias intestinais.
d) Defi ciência ou insufi ciência de vitamina D.
e) Ingestão excessiva de álcool.

41. Considerando a necessidade de 
atualização de parâmetros sobre a epilepsia no 
Brasil e de diretrizes nacionais para diagnóstico, 
tratamento e acompanhamento dos indivíduos 
com esta doença, em 2013, o Ministério da 
Saúde aprovou e publicou o Protocolo Clínico e 
Diretrizes Terapêuticas da Epilepsia. Sobe este 
protocolo é CORRETO afi rmar:

a) No diagnóstico da epilepsia, exames 
complementares devem ser orientados pelos 
achados da história e do exame físico. O 
principal exame é a Tomografi a de Crânio 
(TC).
b) Em casos de pacientes refratários a 
tratamentos medicamentosos (persistência 
de crises epilépticas apesar do uso de dois 
fármacos anticonvulsivantes de primeira linha, 
em doses adequadas), a Ressonância Nuclear 
Magnética do encéfalo está indicada.
c) No tratamento medicamentoso de idosos, 
recomenda-se antiepilépticos indutores do 
metabolismo hepático, bem como a terapia 
combinada (mais de um anticonvulsivante).
d) A determinação do tipo específi co de 
crise e da síndrome epiléptica do paciente  
não é importante na escolha do tratamento 
farmacológico.
e) Em crises generalizadas o ácido valpróico 
deve ser evitado.

42. Dados da Federação Internacional de 
Diabetes estimam que atualmente a população 
mundial com Diabetes seja da ordem de 387 
milhões e que alcance 471 milhões em 2035. 
Sobre Diabetes é CORRETO afi rmar:

a) O número de diabéticos está aumentando 
em virtude do crescimento e do envelhecimento 
populacional, da maior urbanização, da 
progressiva prevalência de obesidade e 
sedentarismo.

b) A cronicidade, a gravidade das 
complicações e os meios necessários para 
seu controle tornam o Diabetes uma doença 
muito onerosa para os indivíduos afetados e 
suas famílias, bem como para o sistema de 
saúde.
c) O bom controle metabólico do Diabetes 
previne o surgimento ou retarda a progressão de 
suas complicações crônicas, particularmente 
as microangiopáticas.
d)  Intervenções no estilo de vida, com ênfase 
em alimentação saudável e prática regular 
de atividade física, reduzem a incidência de 
Diabetes tipo 2.
e)  Todas as alternativas estão corretas.

43. Adolescente, 16 anos, masculino, 
apresenta episódio convulsivo em sala de aula. 
Sobre as medidas de primeiros socorros, que 
poderão ser realizadas em ambiente escolar.  
Assinale a alternativa INCORRETA :

a) Tentar abrir a boca da vítima, colocando 
uma borracha ou tecido entre os dentes 
ou dentro da boca da vítima para evitar 
mordeduras na língua.
b) Procurar manter a cabeça da vítima 
lateralizada, para evitar que a mesma 
engasgue com a saliva, exceto se suspeita de 
trauma na coluna cervical.
c) Afrouxar as roupas da vítima e retirar 
óculos.
d) Acionar o SAMU.
e) Afastar objetos que possam causar 
ferimentos, como móveis.

44. Dados da Organização Mundial de Saúde 
descrevem o câncer de pulmão como uma das 
principais causas de morte evitáveis em todo o 
mundo, sendo considerado uma neoplasia de 
alta letalidade. No Brasil, o Ministério da Saúde 
estima que entre 2005 - 2009, foi o tipo de câncer 
que mais vitimou homens e foi o segundo mais 
letal entre as mulheres. Sobre diagnóstico e 
terapêutica da câncer de pulmão, analise as 
assertivas:
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I - A seleção do tratamento deverá ser adequada 
ao estadiamento clínico da doença (classicação 
TNM), capacidade funcional (escala ECOG/
Zubrod), condições clínicas e preferência do 
doente.

II- O diagnóstico presuntivo de câncer de pulmão 
é feito na investigação de sintomas respiratórios 
(tosse, dispneia, dor torácica, hemoptise) e 
constitucionais (fadiga e emagrecimento), 
ou por achado radiológico atípico em exame 
realizado com outro propósito. Mesmo para 
fumantes, não é recomendado o rastreamento 
radiológico (radiografi a de tórax ou tomografi a 
computadorizada de baixa dose) para indivíduos 
assintomáticos.

III-  A radioterapia - irradiação torácica -  aumenta 
a sobrevida de doentes com câncer de pulmão, 
exceto nos portadores de câncer de pequenas 
células.

a) Apenas a assertiva I está incorreta.
b) Apenas a assertiva II está incorreta.
c) Apenas a assertiva III está incorreta.
d) Todas as assertivas estão corretas.
e) Todas as assertivas estão incorretas.

45. O médico do trabalho de um empresa 
com 85 funcionários, em sua maioria adultos 
jovens, decide fazer uma campanha interna de 
vacinação com a vacina tríplice viral, após 3 casos 
registrados de Caxumba entre os funcionários. 
Neste caso, a vacina DEVE ser recomendada 
para: 

a) Todos os funcionários entre 20 e 49 anos 
de idade, não vacinados ou com esquema 
incompleto para Caxumba, incluindo as 
gestantes.
b) Todos os funcionários entre 20 e 49 anos de 
idade, mesmo os que têm esquema completo 
para Caxumba, incluindo as gestantes.
c) Todos os funcionários entre 20 e 49 anos 
de idade, não vacinados ou com esquema 
incompleto para Caxumba, exceto as gestantes.
d) Todos os funcionários entre 20 e 49 anos de 
idade, mesmo os que têm esquema completo 
para Caxumba, exceto as gestantes.

e) Todos os funcionários independente 
da faixa etária e  mesmo os que tenham 
esquema completo para Caxumba, incluindo 
as gestantes.

46. Durante a Campanha de Vacinação contra 
a Raiva, dona Francisca, de 42 anos  de idade, 
foi mordida na polpa distal do V quirodáctilo da 
mão direita, pelo seu próprio gato, ao segurá-lo 
para a aplicação da vacina, há aproximadamente 
1 hora. A conduta mais adequada para este caso 
é: 

a) Apenas lavar o ferimento com água e 
sabão.
b) Lavar o ferimento com água e sabão e 
observar o animal por 10 dias.
c) Lavar o ferimento com água e sabão, fazer 
uso de duas doses da vacina nos dias 0 e 3 e 
observar o animal por 10 dias.
d) Lavar o ferimento com água e sabão, fazer 
uso de cinco doses da vacina nos dias 0, 3, 7, 
14 e 28. 
e) Lavar o ferimento com água e sabão, fazer 
uso de uma dose de soro antirrábico (dia 0) e 
de cinco doses da vacina nos dias 0, 3, 7, 14 
e 28.

47. Arboviroses como Dengue, Zika e 
Chikungunya têm muitos sinais e sintomas em 
comum. Todavia, algumas manifestações clínicas 
destas doenças podem ser utilizadas para 
distingui-las entre si e ajudar na condução do 
caso. A partir das observações de casos destas 
doenças ao longo dos anos, podemos afi rmar 
CORRETAMENTE que:

a) Na infecção por Chikungunya, a febre 
quase nunca está presente, mas a hemorragia 
de mucosas é muito comum.
b) Na Dengue, o exantema se manifesta 
junto com a febre, ao contrário do que ocorre 
no Chikungunya, em que o exantema ocorre 
apenas em torno do quinto dia após o início dos 
sintomas.
c) As alterações hematológicas causadas pelo 
vírus Zika são similares as alterações observadas 
na Dengue, principalmente a plaquetopenia. 
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d) Tanto o vírus Zika quanto o vírus 
Chikungunya levam à artrite intensa, podendo 
causar deformidades articulares incapacitantes. 
e) O rash cutâneo e a hiperemia conjuntival 
é mais marcante na Zika do que a febre, que 
quase nunca está presente.

48. O Tétano é marcado por contratura 
muscular permanente e, dependendo das fi bras 
musculares envolvidas, pode causar insufi ciência 
respiratória e morte. Estas contraturas musculares 
ocorrem porque : 

a) A tetanospasmina atua no corno anterior 
da medula espinhal bloqueando a liberação do 
transmissor inibitório e levando a estimulação 
contínua destas fi bras.
b) A tetanospasmina atua no corno anterior 
da medula espinhal estimulando a liberação 
do transmissor excitatório e levando a 
estimulação contínua destas fi bras.
c) O Clostridium tetani  adere ao corno 
anterior da medula espinhal bloqueando a 
liberação do transmissor inibitório e levando a 
estimulação contínua destas fi bras.
d) O Clostridium tetani  adere ao corno 
anterior da medula espinhal estimulando a 
liberação do transmissor excitatório e levando 
a estimulação contínua destas fi bras.
e) O Clostridium tetani atravessa a barreira 
hematoencefálica e provoca um quadro de 
meningite que culmina com estas contraturas 
musculares.

49. Homem de 46 anos, proveniente da zona 
de garimpo, apresentou quadro sugestivo de 
Malária 15 dias após sua chegada a Teresina. 
Como reconheceu os sintomas, automedicou-
se com 10 comprimidos de cloroquina que havia 
trazido do garimpo (4 comprimidos no primeiro dia, 
3 comprimidos no segundo dia e 3 comprimidos 
no terceiro dia), com boa resposta. Após 3 
meses do ocorrido os sintomas reapareceram, 
mesmo não tendo saído de Teresina no período. 
Procurou serviço médico de referência, onde foi 
feito o diagnóstico de malária por P. vivax, pelo 
exame de gota espessa. Com base no exposto 
acima, podemos afi rmar CORRETAMENTE que: 

a) O diagnóstico dado após o exame de gota 
espessa pode estar errado, pois o paciente 
fez uso da medicação correta na dose 
recomendada e não retornou para a zona de 
transmissão da malária.
b) O diagnóstico dado após o exame de gota 
espessa pode estar errado, pois o período de 
incubação do P. vivax é de apenas 5 dias e 
o paciente já estava em Teresina há 15 dias 
quando os sintomas apareceram pela primeira 
vez.
c) O diagnóstico dado após o exame de 
gota espessa pode estar certo. O paciente 
fez uso da medicação correta, porém na dose 
inadequada.
d) O diagnóstico dado após o exame de 
gota espessa pode estar certo. No entanto, a 
cloroquina não é a medicação indicada nestes 
casos.
e) O diagnóstico dado após o exame de 
gota espessa pode estar certo. O paciente fez 
uso da medicação correta, porém faltou outra 
medicação no esquema, para evitar recidivas.

50. A Estrongiloidíase disseminada tem 
se tornado cada vez mas comum devido ao 
crescimento de pessoas imunossuprimidas 
na população (uso crônico de corticóides, 
tratamentos quimioterápicos, imunodefi ciência 
pelo HIV etc). Sobre esta doença é CORRETO 
afi rmar que:

a) As manifestações clínicas envolvidas são 
de fácil identifi cação, diferentemente de outras 
parasitoses intestinais.
b) A síndrome de hiperinfecção é marcada 
por sangramento gastrintestinal e pulmonar.
c) Embora possa causar manifestações 
graves, a mortalidade não é alta e, quando 
ocorre, deve-se à infecção bacteriana 
secundária.
d) A presença de eosinofi lia no sangue 
periférico em paciente grave e imunossuprimido 
é o padrão ouro no diagnóstico da forma 
disseminada.
e) O albendazol em dose única é o 
medicamento de eleição no tratamento da 
forma disseminada da doença.


