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Instrução: As questões 01 a 05 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Videiras de Cristal 

 
 Bem mais tarde, quando o dormitório coletivo 
envolvia-se nas sombras e ________ apenas os roncos 
e os espaçados gemidos dos enfermos permeando o 
calor rançoso das respirações, Jacobina e Ana Maria 
Hofstäter estavam à janela, olhando as luzes da cidade: 
pouco a pouco se apagavam, e a fímbria de pontos 
luminosos às margens do rio ________ num cordão 
móvel, de uma sinuosidade ágil, como se alguém 
inconstante traçasse sucessivas linhas de um contorno. 
 Haviam dividido o pão da avó Müller e o mastigavam 
sem fome. 
 – Nunca aceite nenhuma violência – disse Jacobina, 
despertando de uma longa mudez. Aceitar a violência 
é negar a própria vida. Aqueles homens que violaram 
você ao lado da cruz, eles um dia pagarão. 
 Ana Maria estremeceu. Desde o acontecimento do 
arroio nunca mais falaram no assunto.  
 – A senhora acha que um dia eu vou casar?  
 Ana Maria sentiu logo que não deveria perguntar isso. 
 – Por que não? Irá casar, igual a Maria Sehn. – 
Jacobina voltou os olhos para Ana Maria. – Sei o que 
você está pensando. Mas uma coisa eu lhe asseguro: 
você é tão virgem como Maria Sehn era antes do 
casamento. 
 Só, em sua cama, enrolada no exíguo cobertor 
que ________ os pés de fora e batendo o queixo de 
frio, Ana Maria pensava no jovem Haubert. Sempre 
acompanhando o tutor Robinson o Ruivo, Haubert 
foi ocupando um lugar no Ferrabrás, e não apenas nos 
corações dos chefes. Jovem como uma figueira de um 
ano, tinha o olhar caído e triste de um homem de 
quarenta. Gostaria que ele estivesse ali, junto com 
elas. Ele as protegeria. E adormeceu pensando: a 
saudade é a verdadeira medida do amor. 

 
Adaptado de ASSIS BRASIL, L. A. Videiras de Cristal. Porto 
Alegre: Mercado Aberto, 1997. 5ª edição. Páginas 211-212. 

 
 

 
 

01. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas das linhas 02, 07 e 26 do texto, respectiva-
mente. 

 
(A) ouvia-se – transformava-se – deixavam 

(B) ouviam-se – transformavam-se – deixava 

(C) ouvia-se – transformava-se – deixava 
(D) ouviam-se – transformava-se – deixava 

(E) ouvia-se – transformavam-se – deixavam 
 
 
 
 

02. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmações a 
seguir. 

 
(  ) Na oração o mastigavam sem fome (l. 10-11), 

o sujeito é indeterminado e o objeto direto é 
expresso pelo pronome o. 

(  ) Na oração uma coisa eu lhe asseguro (l. 22), o 
sujeito é o pronome eu, o objeto direto é uma coisa 
e o objeto indireto é expresso pelo pronome lhe. 

(  ) Na oração Ele as protegeria (l. 33), o sujeito é 
o pronome Ele e o objeto direto é expresso pelo 
pronome as. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é  

 
(A) V – F – V.  
(B) V – F – F. 
(C) F – V – V. 
(D) F – V – F. 
(E) V – V – V.  

 

03. Assinale a alternativa que apresenta sinônimos das 
palavras permeando (l. 03), fímbria (l. 06) e exíguo 
(l. 25), tais como foram empregadas no texto. 

 
(A) atravessando – orla – pequeno. 

(B) trancando – montanha – apertado. 
(C) aguçando – quantidade – precário. 

(D) transpassando – maré – exímio. 

(E) assimilando – linha – enxuto. 
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04. Considere as seguintes afirmações. 
 

I - Se a frase Nunca aceite nenhuma violência 
(l. 12) estivesse em discurso indireto, seria escrita 
como Jacobina disse a Ana Maria que nunca 
aceitasse nenhuma violência. 

II - Se a frase A senhora acha que um dia eu vou 
casar? (l. 18) estivesse em discurso direto, seria 
escrita como Ana Maria perguntou se Jaco-
bina achava que um dia eu casaria. 

III - Se a frase Irá casar, igual a Maria Sehn (l. 20) 
estivesse em discurso indireto, seria escrita como 
Jacobina disse a Ana Maria que ela iria casar, 
igual a Maria Sehn.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas II. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III.  
(D) Apenas II e III.  
(E) I, II e III. 

 

05. Assinale a única alternativa em que a partícula que 
desempenha a mesma função sintática do que em 
Aqueles homens que violaram você ao lado da 
cruz, eles um dia pagarão (l. 14-15). 

 
(A) que (l. 18). 
(B) que (l. 19). 
(C) que (l. 20). 
(D) que (l. 26). 
(E) que (l. 32). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrução: As questões 06 a 10 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
A língua do Brasil amanhã 

 
 Ouvimos com frequência opiniões alarmantes a 
respeito do futuro da nossa língua. ___ vezes se diz 
que ela vai simplesmente desaparecer, em benefício de 
outras línguas supostamente expansionistas (em especial 
o inglês, atual candidato número um a língua universal); 
ou que vai se “misturar” com o espanhol, formando o 
“portunhol”; ou, simplesmente, que vai se corromper 
pelo uso da gíria e das formas populares de expressão 
(do tipo: o casaco que cê ia sair com ele tá rasgado). 
Aqui pretendo trazer uma opinião mais otimista: a 
nossa língua, estou convencido, não está em perigo de 
desaparecimento, muito menos de mistura. Por outro 
lado (e não é possível agradar a todos) acredito que 
nossa língua está mudando, e certamente não será a 
mesma dentro de vinte, cem ou trezentos anos.  
 O que é que poderia ameaçar a integridade ou 
a existência da nossa língua? Um dos fatores, 
frequentemente citado, é a influência do inglês – o 
mundo de empréstimos que andamos fazendo para 
nos expressarmos sobre certos assuntos.  
 Não se pode negar que o fenômeno existe; o que 
mais se faz hoje em dia é surfar, deletar ou tratar do 
marketing. Mas isso não significa o desaparecimento 
da língua portuguesa. Empréstimos são um fato da 
vida e sempre existiram. Hoje pouca gente sabe disso, 
mas avalanche, alfaiate, tenor e pingue-pongue 
são palavras de origem estrangeira; hoje já se 
naturalizaram, e certamente ninguém vê ameaça 
nelas. Afinal de contas, quando se começou a jogar 
aquela bolinha em cima da mesa, precisou-se de um 
nome; podíamos dizer tênis de mesa, e alguns tentaram, 
mas a palavra estrangeira venceu – só que virou 
portuguesa, hoje vive entre nós como uma imigrante já 
casada, com filhos brasileiros etc. Perdeu até o sotaque. 
 Quero dizer que não há o menor sintoma de que os 
empréstimos estrangeiros estejam causando lesões na 
língua portuguesa; a maioria, aliás, desaparece em 
pouco tempo, e os que ficam se assimilam. Como toda 
língua, o português precisa crescer para dar conta das 
novidades sociais, tecnológicas, artísticas e culturais; e 
pode aceitar empréstimos – ravióli, ioga, chucrute, 
balé – e também pode (e com maior frequência) 
criar palavras a partir de seus próprios recursos – 
como computador, ecologia, poluição – ou então esten-
der o uso de palavras antigas a novos significados – 
executivo ou celular, que significam coisas hoje que 
não significavam ___ vinte anos. Isso está acontecendo 
a todo o tempo com todas as línguas, e nunca levou 
nenhuma delas ___ extinção. 
 

Adaptado de PERINI, M. A. A língua do Brasil amanhã 
e outros mistérios. São Paulo: Parábola Editorial, 2004. 
Páginas 11-14. 
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06. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas das linhas 02, 47 e 49 do texto, respectiva-
mente. 

 
(A) As – a – a 
(B) Às – há – à 
(C) As – há – a 
(D) Às – a – a 
(E) Às – a – à 

 

07. Considere as seguintes afirmações sobre algumas das 
ideias do texto. 

 
I - Segundo o autor, a língua portuguesa não corre o 

risco de desaparecer ou ter sua identidade alte-
rada. Contudo, é preciso estar atento ao uso 
demasiado de estrangeirismos, que podem, no 
longo prazo, ameaçar a integridade da língua. 

II - Existem palavras da língua portuguesa que têm 
sua origem estrangeira e que nunca foram aportu-
guesadas, como ravióli, ioga, chucrute, balé, que 
mantêm sua pronúncia original. 

III - Além de a língua contar com novas palavras, 
criadas no seio da própria língua (computador, 
por exemplo), o autor destaca que palavras antigas 
na língua podem receber novos significados com 
o passar do tempo. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas III. 
(C) Apenas I e II.  
(D) Apenas I e III.  
(E) Apenas II e III. 

 

08. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmações a 
seguir sobre algumas das ideias do texto. 

 

(  ) Os empréstimos linguísticos são um fenômeno 
relativamente recente na língua, um reflexo de 
atividades modernas, como surfar, deletar e lidar 
com vocábulos da área do marketing. 

(  ) A língua portuguesa está mudando mais rapida-
mente hoje do que antigamente para que seu 
vocabulário possa abarcar novidades de ordem 
social, tecnológica, artística e cultural. 

(  ) Todas as línguas podem receber a influência de 
empréstimos linguísticos, não apenas a língua portu-
guesa.  

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é  

 
(A) F – F – V.  
(B) V – F – V. 
(C) F – V – F. 
(D) V – V – F. 
(E) F – F – F.  

 

09. O autor apresenta o casaco que cê ia sair com 
ele tá rasgado (l. 09) como exemplo de uso de gírias 
e expressões populares. Assinale a alternativa que 
apresenta uma possível reescrita dessa frase, de acordo 
com a norma culta da língua portuguesa. 

 
(A) O casaco que você sairia está rasgado. 

(B) O casaco que você sairia com ele está rasgado. 
(C) O casaco com o qual você sairia está rasgado. 

(D) O casaco com que tu sairia está rasgado. 
(E) O casaco que tu irias sair está rasgado. 

 

10. Assinale a alternativa que contém apenas palavras 
empregadas como adjetivos no texto. 

 
(A) alarmantes (l. 01) – expansionistas (l. 04) – 

certamente (l. 14). 
(B) otimista (l. 10) – integridade (l. 16) – fatores 

(l. 17). 

(C) possível (l. 13) – influência (l. 18) – portuguesa 
(l. 24). 

(D) estrangeira (l. 27) – casada (l. 34) – menor 
(l. 35). 

(E) portuguesa (l. 33) – imigrante (l. 33) – brasi-
leiros (l. 34) – novidades (l. 40).  
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Instrução: As questões 11 a 20 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
 Todo mundo teve ao menos uma namorada esquisita, 
comigo não foi diferente. Beber é trivial, bebe-se por 
prazer, para comemorar, para esquecer, para suportar 
a vida, mas beber para ficar de ressaca nunca tinha 
visto. Essa era Stela, ela bebia em busca do lado escuro 
do porre. Acreditava que precisava desse terremoto 
orgânico para seu reequilíbrio espiritual. 
 Sua ressaca era diferente, não como a nossa, tingida 
de culpa pelo excesso. A dela era almejada, portanto 
com propriedades metafísicas. Nem por isso passava 
menos mal, sofria muito, o desconforto era visível, 
pungente. Tomava coisas que poucos profissionais 
do copo se arriscariam, destilados das marcas mais 
diabo. Ou então era revés de um vinho da Serra com 
nome de Papa, algo que nem ao menos rolha tinha, 
era de tampinha. Bebida que, com sua qualidade, 
desonrava, simultaneamente, os vinhos e o pontífice. 
 Não era masoquismo. Acompanhando suas 
peregrinações etílicas, cheguei a outra conclusão: ela 
realmente precisava daquilo. Stela inventara uma 
religião do Santo Daime particular, caseira, sabia que 
era preciso passar pelo inferno para vislumbrar o céu. 
Os porres eram uma provação cósmica, um ordálio 
voluntário, um encontro reverencial com o sagrado. 
 Depois da devastação do pileque, ela ficava melhor. 
Uma lucidez calma a invadia, sua beleza readquiria os 
traços que a marcavam, seus olhos voltavam ao 
brilho que me encantara. Tinha mergulhado no poço 
da existência e reavaliado seus rumos. Durante dias a 
paz reinava entre nós e entre ela e o mundo. 
 Mas bastava uma nova dúvida em sua vida, uma 
decisão a tomar, e ela requisitava mais um inferno para 
se repensar. A rotina era extenuante. Quem aguenta uma 
mulher que, em vez de falar sobre a vida, mergulha 
num porre xamânico? Mas o amor perdoa. Lá estava 
eu ajudando-a a levantar-se de mais uma triste 
manguaça. Fiquei expert em reidratar e reanimar mortos, 
em contornar enxaquecas siderais e em amparar dengues 
existenciais. 
 Amava Stela pela inusitada maneira de consultar o 
destino. Triste era o desencontro. Eu cansado por 
cuidá-la depois de uma noite mal dormida, servindo de 
enfermeiro, e ela radiante, prenha da energia que a 
purgação lhe rendera. 
 Stela era irredutível no seu método terapêutico, 
dizia que só nesse estado se encontrava com o melhor 
de seu ser. Reiterava que era mais sábia durante o 
martírio. Insistia que, sóbria, em seu estado normal, 
sofria de um otimismo injustificado que lhe turvava a 
realidade. Seu lema era: “Só na ressaca enxergamos o 
mundo como ele é”. 
 Um dia, sem muitas palavras, Stela foi embora. 
Alguma ressaca oracular deve ter lhe dito que eu não 
era bom para seu futuro. Não a culpo. 

 
Adaptado de: CORSO, M. O valor da ressaca. Zero Hora, n. 18489, 
02/04/2016. Disponível em: http://www.clicrbs.com.br/zero-
hora/jsp/default2.jsp?uf=1&local=1&source=a5711255.xml&tem-
plate=3916.dwt&edition=28691&section=4572. Acessado em 
02/04/2016. 

11. Identifique a alternativa que apresenta uma interpre-
tação adequada, no contexto em que se encontra, da 
frase que inicia o quinto parágrafo do texto. 

 
(A) Diante de uma dúvida ou decisão a tomar, Stela 

pedia ajuda ao namorado. 
(B) Diante de uma dúvida ou decisão a tomar, Stela 

refugiava-se em lugares pouco acessíveis. 
(C) Diante de uma dúvida ou decisão a tomar, Stela 

tomava um porre para ficar de ressaca. 
(D) Diante de uma dúvida ou decisão a tomar, Stela ia 

a lugares agitados para pensar sobre si mesma. 
(E) Diante de uma dúvida ou decisão a tomar, Stela 

sentia necessidade de infernizar a vida do namo-
rado. 

 

12. Considere as afirmações a seguir a respeito do uso de 
expressões referenciais no texto. 

 
I - A expressão o pontífice (l. 17) faz referência ao 

vinho que Stela costumava tomar. 
II - O pronome pessoal a (l. 26) faz referência a Stela. 
III - A expressão a purgação (l. 43-44) faz referência 

ao desencontro entre Stela e o namorado. 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 

13. Assinale a alternativa em que o trecho extraído do texto 
NÃO contém expressão com sentido metafórico. 

 
(A) terremoto orgânico (l. 06-07) 
(B) a nossa, tingida de culpa (l. 08-09) 
(C) requisitava mais um inferno para se repen-

sar (l. 32-33) 
(D) poço da existência (l. 28-29) 
(E) otimismo injustificado (l. 49) 

 

14. Considere as afirmações a seguir sobre o uso de 
pronomes oblíquos de terceira pessoa no texto. 

 
I - O pronome se (l. 13) é um pronome recíproco.  
II - O pronome se (l. 33) é um pronome reflexivo. 
III - O pronome se (l. 36) é um pronome recíproco. 
 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 
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15. Assinale a alternativa que apresenta uma forma verbal 
que expressa o sentido contextual da palavra turvava 
(l. 49). 

 
(A) distorcia 
(B) refletia 
(C) repetia 
(D) endurecia 
(E) esclarecia 

 

16. Considere as afirmações a seguir. 
 

I - O pronome a (l. 26) exerce a função de objeto direto. 
II - O pronome lhe (l. 44) exerce a função de comple-

mento nominal. 
III - O pronome lhe (l. 53) exerce a função de objeto 

indireto. 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e III. 

 

17. Assinale a alternativa que apresenta a classificação 
gramatical da palavra A da linha 09, da palavra a da 
linha 19 e da palavra a da linha 54, respectivamente. 

 
(A) preposição – artigo definido – pronome pessoal 
(B) pronome pessoal – artigo definido – preposição 
(C) pronome pessoal – preposição – pronome pessoal  
(D) artigo definido – preposição – pronome pessoal 
(E) artigo definido – artigo definido – preposição 

 

18. Assinale a alternativa em que a palavra extraída do 
texto NÃO apresenta, em sua formação, processo de 
derivação prefixal.  

 
(A) reequilíbrio (l. 07) 
(B) realmente (l. 20) 
(C) readquiria (l. 26) 
(D) reavaliado (l. 29) 
(E) reanimar (l. 37) 

 

19. Considere as seguintes formas encontradas no texto. 
 

I - por (l. 10) 
II - pelo (l. 22) 
III - pela (l. 40) 
IV - por (l. 41) 

 
Quais veiculam ideia de causa?  

 
(A) Apenas III. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) Apenas I, III e IV. 

 

20. Em qual das linhas do texto referidas abaixo a palavra 
que é uma conjunção integrante? 

 
(A) Linha 06. 
(B) Linha 12. 
(C) Linha 15. 
(D) Linha 34. 
(E) Linha 49. 
 

21. Considere as afirmativas abaixo em relação à criptoco-
cose. 

 
I - Criptococose pulmonar é frequentemente asso-

ciada a doenças antecedentes, como neoplasias 
malignas, diabetes e tuberculose. 

II - Usualmente se apresenta com sinais e sintomas 
de meningite crônica, quando há envolvimento do 
sistema nervoso central. 

III - Lesões cutâneas são comuns na criptococose 
disseminada. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

22. Pacientes sintomáticos de infecção aguda pelo vírus 
da hepatite C (HCV) podem apresentar icterícia, náusea, 
urina escura e dor no quadrante superior direito do 
abdômen. Tipicamente, apresentam níveis de transa-
minases de moderadamente elevados a altos. Em 
relação à infecção pelo HCV, assinale a afirmação 
INCORRETA. 

 
(A) A maior parte dos pacientes agudamente infectados 

pelo vírus da hepatite C (HCV) é assintomática.  
(B) Insuficiência hepática fulminante por infecção aguda 

pelo HCV é muito rara, mas pode ser mais comum 
em pacientes portadores de hepatite B crônica. 

(C) A eficiência de transmissão do HCV por contato 
sexual ou por familiares é baixa. 

(D) A maioria dos pacientes resolve espontaneamente 
a hepatite aguda pelo HCV, enquanto apenas uma 
minoria irá desenvolver infecção crônica. 

(E) Pacientes com lesões hepáticas pelo HCV e álcool 
têm maior risco de desenvolver hepatocarcinoma. 
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23. Em relação à miocardiopatia alcoólica, assinale as 
afirmações abaixo com V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
(  ) O consumo abusivo de álcool frequente, não sendo 

consumo pesado diário, é insuficiente para desen-
cadear miocardiopatia. 

(  ) Mesmo em estágios crônicos, a insuficiência cardíaca 
representa uma soma de disfunção miocárdica rever-
sível e irreversível.  

(  ) A quantidade de álcool necessária para produzir 
miocardiopatia sintomática em indivíduos suscetíveis 
é variável.  

(  ) A depressão do miocárdio é inicialmente reversível, 
mas o consumo sustentado de álcool pode levar à 
fibrose. 

(  ) A abstinência alcoólica leva à melhora de até 50% 
dos pacientes com sintomas severos de disfun-
ção miocárdica, sendo que alguns normalizam a 
fração de ejeção do ventrículo esquerdo. 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é  
 

(A) F – V – V – V – V. 
(B) V – F – V – F – V. 
(C) F – F – V – V – F. 
(D) F – F – V – F – F. 
(E) V – V – F – F – V. 
 

24. Todas as condições abaixo apresentam padrão de 
miocardiopatia restritiva, EXCETO  

 
(A) miocardiopatia periparto.   
(B) sarcoidose. 

(C) hemocromatose. 
(D) uso crônico de medicamentos com ergotamina e 

serotonina. 

(E) amiloidose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Em relação à tuberculose extrapulmonar, assinale as 
afirmações abaixo com V (verdadeiro) ou F (falso).  

 
(  ) Em pacientes com meningite tuberculosa, tomografia 

computadorizada e ressonância magnética de encé-
falo podem identificar a presença de hidrocefalia. 

(  ) Tuberculose gastrintestinal pode afetar qualquer 
porção do trato, sendo mais frequente no sigmoide 
e no reto, causando hematoquezia. 

(  ) Tuberculose adrenal é uma manifestação de doença 
disseminada, apresentando-se raramente como 
insuficiência adrenal. 

(  ) Pericardite tuberculosa pode evoluir com pericar-
dite constritiva, fibrose e ocasionalmente calcifi-
cações.  

(  ) Na peritonite tuberculosa, o rendimento dos exames 
direto e cultural para identificar a micobactéria do 
líquido peritoneal é baixo. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 
 

(A) F – F – V – F – V. 
(B) V – F – V – V – V. 
(C) V – V – F – V – F. 
(D) V – F – F – F – V. 
(E) F – V – V – F – F. 

 

26. Considere as afirmações abaixo em relação ao hipoti-
reoidismo. 

 
I - Reflexos tendinosos profundos apresentam relaxa-

mento lento. 

II - Ataxia cerebelar reversível e psicose podem rara-
mente ocorrer. 

III - A fertilidade está diminuída e a incidência de 
abortos aumentada. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
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27. Considere as afirmações abaixo em relação ao alcoo-
lismo. 

 
I - Cerca de 50% dos alcoolistas crônicos apresenta 

atrofia cerebral no exame de ressonância magné-
tica de encéfalo, uma condição irreversível. 

II - Aproximadamente 35% dos usuários de álcool 
apresentam “apagão”, episódio de amnésia anteró-
grada temporária, no qual esquecem parcialmente 
ou totalmente os acontecimentos da noite de bebida. 

III - Os estágios do sono são alterados após o consumo 
de vários drinks, ocorrendo redução do tempo de 
sono REM e de sono profundo. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

28. Em relação à doença pulmonar obstrutiva crônica 
(DPOC), assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) Baqueteamento digital indica doença obstrutiva 

avançada. 
(B) A gasometria arterial pode diferenciar insuficiência 

respiratória aguda de crônica. 

(C) As provas de função pulmonar mostram redução 
do volume expiratório forçado em 1s / capacidade 
vital forçada (VEF1/CVF). 

(D) No agravamento da doença, a capacidade pulmonar 
total, capacidade residual funcional e o volume 
residual podem aumentar. 

(E) No enfisema pulmonar, a capacidade de difusão de 
CO pode estar diminuída. 

 

29. Em relação ao tromboembolismo pulmonar (TEP), 
assinale a afirmação correta. 

 
(A) D-dímeros elevados confirmam o diagnóstico. 

(B) Angiotomografia é o principal exame diagnóstico, 
o qual pode oferecer ainda diagnósticos alternativos 
em pacientes sem TEP. 

(C) Cintilografia pulmonar é um teste diagnóstico com 
alta sensibilidade e especificidade. 

(D) Ecocardiograma é um exame confiável para diagnós-
tico de TEP agudo. 

(E) A radiografia de tórax normal praticamente afasta 
o diagnóstico de TEP. 

 
 
 
 
 
 

30. Dentre as causas de insuficiência renal aguda encon-
tra-se a nefropatia do contraste. Assinale a afirmação 
INCORRETA em relação a essa nefropatia. 

 
(A) Em casos graves, pode ocorrer necrose tubular. 
(B) A excreção fracional do sódio frequentemente está 

reduzida. 

(C) No exame de urina, habitualmente há proteinúria 
maciça. 

(D) Há uma elevação aguda de ureia e creatinina 
séricas com início entre 24 e 48h, podendo haver 
resolução em cerca de uma semana. 

(E) O tipo (contraste de baixa osmolaridade x isosmolar) 
e a dose do contraste influenciam na probabilidade 
de lesão renal associada. 

 

31. Considere as afirmativas abaixo em relação à deficiência 
adrenocortical primária. 

  
I - Hipernatremia e hipopotassemia são manifestações 

frequentes.  

II - Mineralocorticosteroides devem ser administrados, 
enquanto glucocorticosteroides não devem sê-lo. 

III - Pode fazer parte da síndrome poliglandular autoi-
mune tipo II. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

32. Considere as afirmativas abaixo em relação à artrite 
reumatoide. 

 
I - A presença do fator reumatoide não estabelece o 

diagnóstico de artrite reumatoide. 

II - Dentre os pacientes com artrite reumatoide, os que 
apresentam manifestações extra-articulares têm 
maior mortalidade. 

III - A Síndrome de Felty consiste em artrite reumatoide 
crônica associada à esplenomegalia e neutropenia. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
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33. Em relação à meningite aguda, assinale as afirmações 
abaixo com V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
(  ) A elevação da pressão intracraniana é a principal 

causa de obnubilação e coma. 
(  ) Convulsões não são típicas em meningite viral aguda, 

mas são frequentes em meningite bacteriana. 

(  ) Pleocitose linfocítica e glicorraquia normal são habi-
tualmente encontradas em quadros de meningite 
viral. 

(  ) A cultura do liquor é positiva em até 20% dos casos 
de meningite bacteriana aguda.  

(  ) Bradicardia e hipertensão arterial sistêmica podem 
acompanhar o quadro de meningite aguda. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 
 

(A) F – F – V – F – V. 
(B) V – F – V – V – V. 
(C) F – V – F – F – V. 
(D) V – V – V – F – V. 
(E) V – V – F – V – F. 

 

34. Síndrome de Cushing pode ser causada pela produção 
ectópica de ACTH ou CRH.  

 

Com base nisso, considere as neoplasias abaixo. 
 

I - Carcinoide de timo 
II - Carcinoma de pulmão 
III - Carcinoma de pâncreas 

 
Quais podem estar associadas à Síndrome de Cushing? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. Em relação ao HIV e SIDA, assinale as afirmações 
abaixo com V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
(  ) A transmissão do HIV ocorre via leite materno. 

(  ) Há um alto risco ocupacional de transmissão do 
HIV para os trabalhadores da área da saúde. 

(  ) O HIV pode ser identificado, e eventualmente iso-
lado, em virtualmente qualquer fluido corporal. 

(  ) Os anticorpos para o HIV surgem na circulação 
de duas a doze semanas após a infecção. 

(  ) Teste ELISA inconclusivo ou reagente deve ser 
confirmado por um ensaio mais específico como o 
Western Blot, em função de casos falso-positivos. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 
 
(A) V – F – F – F – V. 
(B) V – F – V – V – V. 
(C) F – V – F – V – F. 
(D) V – V – V – F – V. 
(E) V – V – F – F – V. 

 

36. Assinale a alternativa que NÃO constitui causa de 
esteatorreia. 

 
(A) Doença de Wilson. 
(B) Doença Celíaca. 
(C) Doença de Whipple. 
(D) Cirurgia bariátrica. 
(E) Abetalipoproteinemia. 

 

37. Em relação à cirrose hepática, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Nos casos de cirrose biliar primária, há forte prepon-

derância masculina. 

(B) Ocorre em portadores de insuficiência cardíaca 
esquerda de longa duração. 

(C) Lamivudina pode ser utilizada para tratamento da 
Hepatite B, inclusive com bons resultados em 
cirrose estabelecida. 

(D) Exames laboratoriais sempre estão anormais na 
cirrose alcoólica recente compensada. 

(E) Esteatohepatite não alcoólica apresenta-se com infil-
tração e inflamação, mas não progride para cirrose. 
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38. Considere as afirmações abaixo em relação à epilepsia. 
 

I - Convulsões parciais complexas são caracterizadas 
por atividade convulsiva focal acompanhada por uma 
inabilidade transitória em manter contato com o 
ambiente, sem resposta apropriada a comandos 
verbais ou visuais. 

II - Crises de ausência (Petit Mal) se apresentam como 
súbitos e breves lapsos de consciência sem perda 
do controle postural, usualmente acompanhados 
de sutis sinais motores bilaterais. 

III - Convulsões atônicas caracterizam-se por perda 
súbita do tônus muscular postural por um a 
dois segundos, com perda de consciência, mas 
geralmente sem confusão pós-ictal. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

39. Doenças autoimunes sistêmicas podem apresentar 
manifestações cutâneas. Sobre esse tema, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 
(A) Coloração vermelho púrpura das pálpebras supe-

riores (eritema heliótropo) sugere o diagnóstico de 
dermatomiosite. 

(B) Esclerose da pele que inicia nas extremidades dos 
dedos (esclerodactilia), usualmente acompanhada 
de reabsorção óssea da ponta dos dedos, é uma 
característica do lúpus eritematoso sistêmico. 

(C) Pápulas violáceas com topo achatado sobre o dorso 
das articulações interfalângicas proximais (Sinal de 
Gottron) são patognomônicas de dermatomiosite. 

(D) Pele da região frontal lisa, sem rugas, pele do nariz 
esticada e enrugamento do tecido ao redor da boca 
com franzimento radial sugere esclerodermia. 

(E) Eritema nasal e de regiões malares (distribuição 
em asa de borboleta) sugere lúpus eritematoso 
sistêmico e está frequentemente associado à 
exacerbação da doença sistêmica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. Considere as afirmativas abaixo em relação à taqui-
cardia atrioventricular nodal reentrante (TAVNR). 

 
I - Betabloqueadores não eliminam os sintomas dos 

pacientes que apresentam TAVNR precipitada por 
exercício, não sendo úteis na prevenção desta 
doença. 

II - A ablação por cateter é efetiva para a eliminação 
permanente de TAVRN em mais de 95% dos 
pacientes. 

III - Estimulação vagal com manobra de Valsalva ou 
massagem carotídea pode reduzir a condução no 
nodo atrioventricular e terminar o evento. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

41. Paciente feminina de 42 anos de idade é internada por 
cansaço progressivo, que já dura dois meses, e dor 
epigástrica, iniciada há dois dias. Ao exame clínico, os 
sinais vitais não apresentam alterações. Está pálida, 
lúcida e orientada no tempo e no espaço. Exame 
respiratório e cardiológico são normais. Exames 
da chegada demonstram hemoglobina 6,1g/dL (VR: 
12-15g/dL), plaquetas 120.000/mm3 (150.000 – 
450.000/mm3). Esfregaço do sangue periférico sem 
anormalidades. Creatinina: 0,8mg/dL (0,5 -1,3mg/dL), 
ferritina 450ug/L (15-200ug/L), haptoglobina <10mg/dL 
(30-200mg/dL), reticulócitos 220.000/mm3 (40.000 – 
100.000/mm3). Prova Direta de Coombs negativa. TC 
de Abdômen demonstrou trombose aguda do sistema 
porta. Sobre o caso acima, qual o diagnóstico mais 
provável e o exame a ser solicitado para esclarecer 
esse diagnóstico, respectivamente? 

 
(A) Anemia ferropriva – endoscopia digestiva alta e 

colonoscopia. 
(B) Hemoglobinúria paroxística noturna – avaliação de 

proteínas ancoradas a PIG-A por citometria de fluxo. 
(C) Anemia falciforme – eletroforese de hemoglobina. 

(D) Púrpura trombocitopênica trombótica – determi-
nação de ADAMTS13 no soro. 

(E) Poliarterite nodosa – pesquisa do ANCA. 
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42. Paciente feminina de 17 anos de idade consulta para 
pré-operatório de mamoplastia redutora. Refere his-
tória de sangramento intenso após extração dentária. 
Exames pré-operatórios demonstraram hemograma 
normal, TTPA 52s (VR: < 35s), INR 1,02 (VR: 1,0 – 
1,3). Qual o diagnóstico mais provável? 

 
(A) Afibrinogenemia congênita. 
(B) Hemofilia A. 
(C) Doença de Von Willebrand. 
(D) Deficiência de Fator XIII. 
(E) Deficiência de Fator V. 

 

43. Homem de 65 anos de idade, obeso, hipertenso, disli-
pidêmico, tabagista, etilista, em uso de captopril, hidro-
clorotiazida e atenolol consulta por crises recorrentes 
de artrite gotosa. A dosagem de ácido úrico é 
10,2mg/dL (VR: 3,4 -7mg/dL). Assinale a alterna-
tiva que apresenta a medida que NÃO é eficaz 
para o controle da hiperuricemia.  

 
(A) Início de alopurinol. 
(B) Substituição de hidroclorotiazida por anlodipina. 
(C) Suspensão do uso do álcool. 
(D) Perda de peso com dieta hipocalórica. 
(E) Suspensão do tabagismo. 

 

44. Paciente feminina de 75 anos de idade encontra-se em 
avaliação por acometimento sistêmico da artrite reu-
matoide. Assinale a alternativa que NÃO apresenta 
manifestação extra-articular da artrite reumatoide. 

 
(A) Ecocardiograma com derrame pericárdico. 
(B) Eletroneuromiografia com mononeurite múltipla. 

(C) Radiografia de tórax com infiltrado intersticial. 
(D) Colonoscopia com nódulos colônicos. 

(E) Lesões de pele compatíveis com pioderma gangre-
noso. 

 

45. Considere os itens abaixo. 
 

I - Tabagismo  
II - Infecção por Helicobacter pylori 
III - Grupo sanguíneo A 
IV - Gastrite atrófica 

 
Quais são fatores de risco para desenvolvimento de 
neoplasia gástrica? 

 
(A) Apenas I e IV. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e IV. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 
 
 
 

46. Assinale a alternativa correta em relação à doença 
celíaca. 

 
(A) O HLA B27 é um importante fator de risco para a 

doença. 
(B) A detecção dos anticorpos IgA antitransglutami-

nase é útil nos pacientes portadores de deficiência 
seletiva de imunoglobulina A. 

(C) Osteopenia é encontrada em mais da metade dos 
pacientes. 

(D) Linfoma do manto intestinal é uma complicação 
comum de pacientes que não aderem à dieta sem 
glúten. 

(E) A biópsia duodenal revela infiltração da lâmina 
própria por eosinófilos. 

 

47. Paciente masculino de 18 anos de idade consulta por 
lesão ulcerosa genital de bordos elevados e indolor, 
que se manifestou 21 dias após relação sexual des-
protegida.  

 
Com relação ao caso acima, assinale a afirmação correta. 

 
(A) Deve-se realizar avaliação microscópica em campo 

escuro de fluidos da úlcera, por ser altamente 
específica para diagnóstico de sífilis primária. 

(B) O teste de FTA-ABS deve ser solicitado, pois sua 
titulação é útil para o controle do tratamento da 
sífilis. 

(C) A cultura dos fluidos da úlcera em meio específico 
para gonococo é o exame indicado para o diagnós-
tico dessa lesão. 

(D) O tratamento com quinolonas está indicado na 
suspeita de sífilis nos pacientes alérgicos à penicilina. 

(E) Biópsia da lesão deve ser realizada para se afastar 
neoplasia de pênis. 

 

48. Considere as afirmações abaixo sobre paracoccidioido-
micose. 

 
I - Acomete mais homens que mulheres. 
II - Lesões ulcerosas nasais são raras e se associam ao 

uso inalatório de cocaína.  
III - Envolvimento pulmonar pode mimetizar a tubercu-

lose pulmonar. 
IV - Acometimento adrenal é causa de insuficiência 

adrenal nesses pacientes. 
V - O crescimento do fungo é lento, podendo levar até 

quatro semanas para ser detectado na cultura.  
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas III, IV e V. 
(D) Apenas I, III, IV e V. 
(E) I, II, III, IV e V. 
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49. Paciente feminina de 20 anos de idade é trazida à 
Emergência por cefaleia, febre, vômitos e letargia, de 
instalação nas últimas horas. Na chegada, iniciou crises 
tônico-clônicas generalizadas. Acompanhante refere 
que a paciente voltou de viagem do interior do estado, 
onde há três dias realizou prova de natação em um 
lago. Há um dia queixava-se de alterações olfatórias. 
Punção lombar evidenciou liquor com importante 
aumento de leucócitos (3000/mL), com predomínio de 
polimorfonucleares, elevação de proteínas e queda 
de glicose. Bacterioscópico e cultura não evidenciaram 
crescimento bacteriano. Considerando o caso acima, o 
diagnóstico mais provável é 

 
(A) Meningoencefalite por Naegleria fowleri. 
(B) Meningoencefalite por herpes simplex. 
(C) Meningite tuberculose. 
(D) Meningiteencefalite por enterovírus. 
(E) Meningoencefalite por Strogyloides stercoralis. 

 

50. Com relação à pancreatite aguda, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) A colangiopacreatografia endoscópica retrógrada 

está indicada em todos os casos de pancreatite. 

(B) Abuso de álcool, trauma, hipertrigliceridemia, hipo-
calcemia e cálculos biliares são possíveis causas de 
pancreatite. 

(C) A cirurgia está indicada para todos os casos de 
pancreatite necrosante. 

(D) Antibioticoterapia precoce está indicada em todos 
os casos de pancreatite. 

(E) Níveis de amilase não se correlacionam com gravi-
dade e prognóstico na pancreatite aguda. 

 

51. Paciente de 70 anos consulta por confusão mental. 
Exames da chegada demonstram cálcio 13,3mg/dL 
(VR: 8,4-10,2mg/dL). Investigação complementar 
demonstra PTH < 15 pg/mL (VR: 20 – 50pg/mL).  

 

Com relação ao quadro acima, qual o diagnóstico mais 
provável? 

 
(A) Adenoma de paratireoide. 
(B) Hiperplasia de paratireoide. 
(C) Carcinoma de paratireoide. 
(D) Intoxicação por Vitamina D. 
(E) Hipoparatireoidismo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52. Observe as infecções sistêmicas abaixo. 
 

I - Citomegalovírus 
II - Sífilis 

III - Botulismo 
IV - Malária 

 
Quais estão relacionadas à síndrome nefrótica? 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 

53. Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma mani-
festação extra-hepática em caso de Hepatite C crônica. 

 
(A) Encefalite Límbica. 
(B) Linfoma Não-Hodgkin. 
(C) Líquen Plano. 
(D) Porfiria cutânea tarda. 
(E) Crioglobulinemia.  

 

54. Assinale a alternativa correta sobre cirrose hepática. 
 

(A) Restrição de sal não deve ser indicada em pacientes 
com ascite e hiponatremia. 

(B) TIPS (Shunt porto-sistêmico intra-hepático transju-
gular) e shunt porto-cava cirúrgico estão indicados 
aos pacientes com encefalopatia hepática recorrente. 

(C) Hipertensão pulmonar grave secundária à cirrose 
não é indicação de transplante hepático. 

(D) Pacientes cirróticos têm indicação de propranolol 
para prevenção de varizes esofágicas. 

(E) O uso de altas doses de diurético de alça está indi-
cado para o tratamento da síndrome hepatorrenal. 

 

55. Qual vacina é contraindicada a pacientes com síndrome 
de imunodeficiência adquirida (SIDA)? 

 
(A) Influenza. 
(B) Pneumococo. 
(C) Tétano/Difteria. 
(D) Varicela. 
(E) Hepatite B. 
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56. Com relação às artropatias relacionadas a doenças 
sistêmicas, assinale a alternativa correta. 

 
(A) A artropatia é um achado frequente em pacientes 

com hemocromatose sintomática, sendo que o trata-
mento com flebotomia melhora o curso da doença 
articular. 

(B) Artrite ocorre em menos de 10% dos pacientes 
com doença de Wipple e tipicamente causa alte-
rações radiográficas e deformidade articular. 

(C) Aproximadamente 75% dos pacientes com acrome-
galia apresentam osteoartrose atípica envolvendo 
joelhos, ombros e coluna.  

(D) Poliartrite carcinomatosa é tipicamente um achado 
em pacientes com neoplasia avançadas e fenô-
meno relacionado à terminalidade. 

(E) A artropatia da sarcoidose é uma espondiloatro-
patia de início incidioso e semelhante à espondilite 
anquilosante. 

 

57. Observe as doenças abaixo. 
 

I - Trombocitose em doenças mieloproliferativas 

II - Escorbuto 

III - Púrpura Trombótica Trombocitopênica 
IV - Púrpura de Henoch-Schönlein 

 
Quais são causas de erupção purpúrica não palpável? 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas III e IV. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 

58. Paciente de 62 anos de idade, diabético tipo II há 20 
anos, em uso regular de metformina e insulina NPH, 
interna por quadro de celulite grave do membro inferior 
esquerdo. Gasometria arterial da chegada demonstrou 
pH 7,2; HCO3-: 14mmol/L, (VR: 22 – 26mmol/L); K+: 
6,1mg/dL (VR: 3,5 a 5,0mg/dL); cloro: 112mg/dL (VR: 
96 – 106mg/dL) e Anion Gap: 10 (VR: 10 – 12).  

 

Qual a causa mais provável do distúrbio ácido-base? 
 

(A) Cetoacidose Diabética. 
(B) Acidose Lática. 
(C) Acidose tubular do tipo IV. 
(D) Acidose tubular do tipo II. 
(E) Intoxicação por Etilenoglicol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59. Assinale a alternativa correta sobre cefaleia. 
 

(A) Enxaqueca é mais frequente em homens. 
(B) Betabloqueadores são eficazes na profilaxia da 

enxaqueca e da cefaleia tensional. 
(C) Sintomas visuais transitórios precedendo imediata-

mente à crise de cefaleia sugerem a possibilidade 
de tumor cerebral. 

(D) Cefaleia tensional é a principal causa de cefaleia e 
apresenta boa resposta aos analgésicos simples. 

(E) Na cefaleia em cluster, a avaliação com eletroen-
cefalograma e ressonância nuclear magnética está 
sempre indicada. 

 

60. Paciente masculino de 50 anos consulta um mês após 
alta hospitalar por acidente vascular cerebral isquêmico. 
Assinale a alternativa que NÃO apresenta indicação 
adequada para o caso acima. 

 
(A) Uso de estatina. 
(B) Uso de AAS. 

(C) Endarterectomia de carótida na presença de este-
nose de 50%. 

(D) Controle da hipertensão arterial sistêmica com 
diurético ou IECA. 

(E) Uso de Varfarina na presença de fibrilação atrial. 
 

61. Com relação ao casamento, e considerando as disposi-
ções do Código Civil, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) O homem e a mulher com dezesseis anos podem 

casar, exigindo-se autorização de ambos os pais, 
ou de seus representantes legais, enquanto não 
atingida a maioridade civil.  

(B) A pessoa com deficiência mental ou intelectual, 
mesmo em idade núbil, não poderá contrair matri-
mônio.  

(C) O tutor ou o curador, seus descendentes, ascen-
dentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos não devem 
casar com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto 
não cessar a tutela ou curatela e não estiverem 
saldadas as respectivas contas.  

(D) O casamento religioso que atender às exigências 
da lei para a validade do casamento civil equipara-se 
a este, desde que registrado no registro próprio, 
produzindo efeitos a partir da data de sua cele-
bração.  

(E) Os impedimentos podem ser opostos, até o momento 
da celebração do casamento, por qualquer pessoa 
capaz.  
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62. Quanto aos impedimentos para o casamento, tendo 
em vista as disposições do Código Civil, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 
(A) Não podem casar os ascendentes com os descen-

dentes, seja o parentesco natural ou civil.  

(B) O adotante não pode casar com quem foi cônjuge 
do adotado, e tampouco o adotado pode casar com 
quem foi cônjuge do adotante.  

(C) O adotado não pode casar com o filho do adotante.  
(D) O cônjuge sobrevivente não pode casar com o 

condenado por homicídio ou tentativa de homicídio 
contra o seu consorte.  

(E) Os afins em linha colateral não podem casar entre si.  
 

63. Tendo em vista as disposições do Código Civil a respeito 
da dissolução da sociedade e do vínculo conjugal, assinale 
a alternativa correta. 

 
(A) O cônjuge pode pedir a separação judicial quando 

o outro estiver acometido de doença mental grave, 
manifestada após o casamento, que torne impossível 
a continuação da vida em comum, desde que, após 
uma duração de dois anos, a enfermidade tenha 
sido reconhecida de cura improvável.  

(B) O casamento válido se dissolve pela separação 
judicial.  

(C) A sociedade conjugal termina após a decretação da 
separação de corpos pelo juízo.  

(D) A separação judicial pode ser pedida se um dos 
cônjuges provar ruptura da vida em comum há 
mais de dois anos.  

(E) Somente caracterizará a impossibilidade da comu-
nhão de vida a ocorrência de sevícia ou injúria grave.  

 

64. Sobre a proteção das pessoas dos filhos no Código 
Civil, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) O pai ou a mãe que contrair novas núpcias não 

perde o direito de ter consigo os filhos, que só 
lhe poderão ser retirados por mandado judicial, 
provado que não são tratados convenientemente.  

(B) As disposições relativas à guarda e prestação de 
alimentos aos filhos menores não se estendem aos 
maiores incapazes.  

(C) O pai ou a mãe em cuja guarda não estejam os 
filhos poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, 
segundo o que acordar com o outro cônjuge ou for 
fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção 
e educação.  

(D) O direito de visita estende-se a qualquer dos avós, 
a critério do juiz, observados os interesses da 
criança ou do adolescente.  

(E) A guarda será unilateral ou compartilhada. 
 
 
 

65. Considere as afirmações abaixo, concernentes à união 
estável, tendo em vista as disposições expressas no 
Código Civil. 

 
I - As relações pessoais entre os companheiros obede-

cerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, 
e de guarda, sustento e educação dos filhos. 

II - É reconhecida como entidade familiar a união estável 
entre o homem e a mulher, configurada na convivên-
cia pública, contínua, duradoura e estabelecida com 
o objetivo de constituição de família.  

III - Na união estável, salvo contrato escrito entre os 
companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, 
no que couber, o regime da comunhão parcial de 
bens.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 

66. Assinale a alternativa que NÃO é considerada pena 
restritiva de direitos pelo Código Penal. 

 
(A) Perda de bens e valores.  

(B) Prestação pecuniária.  
(C) Prestação de serviço à comunidade ou a entidades 

públicas.  
(D) Interdição definitiva de direitos.  

(E) Limitação de fim de semana.  
 

67. Considere as afirmações abaixo, tendo em vista as 
disposições do Código Penal. 

 
I - A prestação de serviços à comunidade ou a entidades 

públicas é aplicável às condenações superiores a 
seis meses de privação da liberdade.  

II - A prestação de serviços à comunidade ou a entidades 
públicas consiste na atribuição, ao condenado, 
de tarefas que serão remuneradas.  

III - A prestação de serviço à comunidade dar-se-á 
exclusivamente em entidades assistenciais estatais.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
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68. Tendo em vista as disposições da Lei Federal nº 
7.210/1984, assinale a alternativa que NÃO constitui 
um direito do preso. 

 
(A) Atribuição de trabalho e sua remuneração. 
(B) Previdência Social. 

(C) Constituição de pecúlio. 

(D) Alimentação suficiente e vestuário. 
(E) Exercício pleno e irrestrito das atividades profissionais 

e intelectuais anteriores à condenação. 
 

69. Tendo em vista as disposições da Lei Federal nº 
7.210/1984, assinale a alternativa que NÃO contempla 
órgão da execução penal. 

 
(A) O Juízo da Execução. 
(B) O Ministério Público. 
(C) A Defensoria Pública. 
(D) A Procuradoria-Geral do Estado. 
(E) O Patronato. 

 

70. Considere as afirmativas abaixo, tendo em vista as 
disposições da Lei Complementar nº 10.098/1994 do 
Estado do Rio Grande do Sul. 

 
I - O servidor que tiver gozado mais de 30 (trinta) dias 

de licença para tratar de interesses particulares ou 
para acompanhar o cônjuge, somente após um ano 
de efetivo exercício contado a partir da data da apre-
sentação fará jus a férias.  

II - Perderá o direito às férias o servidor que, no ano 
antecedente àquele em que deveria gozá-las, tiver 
mais de 30 (trinta) dias de faltas não justificadas 
ao serviço.  

III - O servidor readaptado, relotado, removido ou recon-
duzido, quando em gozo de férias, é obrigado a 
apresentar-se no momento em que for comuni-
cado, independentemente da conclusão das férias.  

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71. Conforme a Lei Complementar nº 10.098/1994 do Estado 
do Rio Grande do Sul, assinale a alternativa correta. 

 
(A) O provimento de cargo público se efetiva somente 

por nomeação mediante prévia aprovação em 
concurso público, podendo ser de provas ou de 
provas e títulos. 

(B) A nomeação para provimento de cargo efetivo de 
carreira ou isolado e para cargo de confiança de 
livre exoneração somente ocorre mediante a apro-
vação prévia do servidor em concurso público. 

(C) Posse é a aceitação expressa do cargo, formalizada 
com a assinatura do termo no prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar da nomeação, prorrogável por igual 
período a pedido do interessado. 

(D) A posse em cargo público é ato personalíssimo do 
servidor, vedada a utilização de procuração espe-
cífica para esse fim. 

(E) A nomeação em caráter efetivo obedecerá rigoro-
samente a ordem de classificação dos aprovados 
em concurso público, vedada a hipótese de opção 
do candidato por última chamada. 

 

72. Conforme a Lei Complementar nº 10.098/1994 do Estado 
do Rio Grande do Sul, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições e 

dar-se-á na mesma data da posse. 

(B) Salvo nos casos previstos na Lei Complementar 
nº 10.098/1994 do Estado do Rio Grande do Sul, 
o servidor que interromper o exercício por mais de 
180 (cento e oitenta) dias será demitido por aban-
dono de cargo, de forma sumária. 

(C) As vantagens pecuniárias devidas ao servidor 
serão computadas e acumuladas para efeito de 
concessão de quaisquer outros acréscimos pecu-
niários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico 
fundamento. 

(D) A ajuda de custo destina-se a compensar as 
despesas de instalação do servidor que, no interesse 
do serviço, passe a ter exercício em nova sede, com 
mudança de domicílio em caráter permanente. 

(E) Será concedida ajuda de custo ao servidor que se 
afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de 
mandato eletivo. 
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73. Conforme a Lei Complementar nº 10.098/1994 do Estado 
do Rio Grande do Sul, assinale a alternativa correta. 

 
(A) O servidor que se afastar temporariamente da 

sede, em objeto de serviço, fará jus, além das 
passagens de transporte, também a diárias desti-
nadas à indenização das despesas de alimentação 
e pousada. 

(B) Entende-se por sede a localidade no Estado do Rio 
Grande do Sul onde o servidor estiver em exercício 
em caráter permanente ou temporário. 

(C) Serão devidas diárias nos casos de remoção a 
pedido e igualmente nas hipóteses em que o 
deslocamento da sede se constituir em exigência 
permanente do serviço. 

(D) A diária será concedida em valor integral por dia 
de afastamento ainda que o deslocamento não 
exija pernoite fora da sede. 

(E) Será concedida indenização de transporte ao 
servidor que realizar despesas com a utilização de 
meio próprio de locomoção para execução de 
quaisquer serviços ainda que não seja por força 
das atribuições próprias do seu cargo. 

 

74. Conforme a Lei Complementar nº 10.098/1994 do Estado 
do Rio Grande do Sul, assinale a alternativa correta. 

 
(A) A função gratificada será percebida na hipótese 

única pelo exercício de chefia, vedada a cumulação 
ao vencimento do cargo de provimento efetivo. 

(B) A função gratificada não será incorporada ao valor 
do provento do servidor, em nenhuma hipótese. 

(C) O servidor que fizer jus às gratificações de insalu-
bridade, periculosidade ou penosidade deverá 
perceber a totalidade dos valores das gratificações. 

(D) Haverá permanente controle da atividade de servi-
dores em operações ou locais considerados penosos, 
insalubres ou perigosos. 

(E) Os servidores que operem com raios X ou substâncias 
radioativas serão submetidos a exame médico a 
cada 24 (vinte e quatro) meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75. Conforme a Lei Complementar nº 10.098/1994 do Estado 
do Rio Grande do Sul, assinale a alternativa correta. 

 
(A) É assegurado ao servidor o direito de requerer, 

pedir reconsideração, recorrer e de representar, 
em defesa de direito ou legítimo interesse próprio. 

(B) O pedido de reconsideração, que poderá ser reno-
vado a critério do servidor, será dirigido à autori-
dade a que estiver imediatamente subordinado, 
para fins de decisão. 

(C) Em caso de provimento de pedido de reconsideração 
ou de recurso, o efeito da decisão terá exclusiva-
mente efeitos futuros. 

(D) O pedido de reconsideração e o de recurso, consi-
derados cabíveis ou incabíveis, não interrompem a 
prescrição administrativa. 

(E) A representação formulada pelo servidor somente 
será encaminhada com a comprovação de paga-
mento da taxa de expediente devida. 

 

76. Conforme o Código Civil, assinale a alternativa correta. 
 

(A) A confissão materna é bastante, hábil e suficiente 
para excluir a paternidade. 

(B) O reconhecimento dos filhos havidos fora do casa-
mento é revogável e será feito, além de outras 
formas previstas no Código Civil, mediante escritura 
pública, com arquivamento em cartório, vedada a 
utilização de escrito particular. 

(C) Nos casos em que a interdição for promovida pelo 
Ministério Público, o juiz nomeará defensor ao 
suposto incapaz; nos demais casos, o Ministério 
Público será o defensor. 

(D) O Ministério Público só promoverá a interdição em 
caso de doença mental, ainda que não seja de 
natureza grave. 

(E) A autoridade do curador limita-se à pessoa e aos 
bens do curatelado. 

 

77. Conforme o Código Civil, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Não basta o adultério da mulher, ainda que confes-
sado, para ilidir a presunção legal da paternidade. 

(B) O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu 
consentimento. 

(C) Suspende-se o exercício do poder familiar ao pai ou 
à mãe condenados por sentença, ainda que caiba 
recurso em virtude de crime, independentemente 
do tempo da pena de prisão fixada na sentença. 

(D) Não compete ao Ministério Público promover a 
interdição. 

(E) A sentença que declara a interdição somente 
produzirá efeitos após apreciação de recurso. 
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78. Sobre a suspensão condicional da pena, prevista pelo 
Código Penal, assinale a alternativa correta. 

 
(A) A execução da pena privativa de liberdade, não 

superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 
2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que, dentre 
outras condições, o condenado não seja reinci-
dente em crime doloso. 

(B) A condenação anterior à pena de multa impede a 
concessão do benefício da suspensão condicional 
da pena. 

(C) A suspensão condicional da pena se estende às 
penas restritivas de direitos e à multa. 

(D) A suspensão condicional da pena será obrigatoria-
mente revogada se, no curso do prazo, o beneficiário 
for condenado em sentença recorrível por crime 
culposo. 

(E) A suspensão condicional da pena será obrigatoria-
mente revogada se, no curso do prazo, o beneficiário 
frustrar, por insolvência, a execução de pena de 
multa ou não efetuar, ainda que por motivo justifi-
cado, a reparação do dano.   

 

79. No que diz respeito à Lei Federal nº 7.210/1984, assi-
nale a alternativa correta. 

 
(A) O tratamento ambulatorial não poderá ser conver-

tido em internação, ainda que o agente revele 
incompatibilidade com a medida. 

(B) Na hipótese de conversão do tratamento ambula-
torial em internação, o prazo da internação será 
por tempo indeterminado. 

(C) Na hipótese de conversão do tratamento ambula-
torial em internação, o prazo mínimo de internação 
será de 1 (um) ano. 

(D) O condenado a quem sobrevier doença mental será 
submetido a tratamento ambulatorial em Hospital 
de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. 

(E) Quando, no curso da execução da pena, sobrevier 
doença mental ou perturbação da saúde mental, o 
Juiz somente poderá determinar a substituição da 
pena por medida de segurança a requerimento do 
Ministério Público, exclusivamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80. No que diz respeito à Lei Federal nº 7.210/1984, assi-
nale a alternativa correta. 

 
(A) Não poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das 

partes, determinar novas diligências, quando já 
expirado o prazo de duração mínima da medida de 
segurança. 

(B) Ninguém será internado em Hospital de Custódia e 
Tratamento Psiquiátrico, ou submetido a tratamento 
ambulatorial, para cumprimento de medida de 
segurança, sem a guia expedida pela autoridade 
judiciária. 

(C) Não é condição necessária fixada em lei a guia 
expedida pela autoridade judiciária para tratamento 
ambulatorial ou para internação em Hospital de 
Custódia e Tratamento Psiquiátrico, para cumpri-
mento de medida de segurança. 

(D) Somente após o término do prazo mínimo de 
duração de medida de segurança, poderá o Juiz da 
execução, diante de requerimento, ordenar o exame 
para que se verifique a cessação da periculosidade. 

(E) O relatório minucioso que é remetido pela auto-
ridade administrativa ao Juiz, a fim de habilitá-lo a 
resolver sobre a revogação ou permanência de 
medida de segurança, independe de ser instruído 
com laudo psiquiátrico. 

 
 

 
 
 
 


