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

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.

Videiras de Cristal
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

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.

( ) 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)
(B)
(C)
(D)
(E)

V – F – V.
V – F – F.
F – V – V.
F – V – F.
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.

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, respectivamente.
(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
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04. Considere as seguintes afirmações.

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

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 Jacobina 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)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

que (l. 18).
que (l. 19).
que (l. 20).
que (l. 26).
que (l. 32).

A língua do Brasil amanhã
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

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 estender 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, respectivamente.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As
Às
As
Às
Às

–
–
–
–
–

a–a
há – à
há – a
a–a
a–à

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.

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

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

I - Segundo o autor, a língua portuguesa não corre o
risco de desaparecer ou ter sua identidade alterada. Contudo, é preciso estar atento ao uso
demasiado de estrangeirismos, que podem, no
longo prazo, ameaçar a integridade da língua.

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

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

(B) otimista (l. 10) – integridade (l. 16) – fatores
(l. 17).

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.

(A) alarmantes (l. 01) – expansionistas (l. 04) –
certamente (l. 14).

(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) – brasileiros (l. 34) – novidades (l. 40).

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
III.
I e II.
I e III.
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 rapidamente 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 portuguesa.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F – F – V.
V – F – V.
F – V – F.
V – V – F.
F – F – F.
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Instrução: As questões 11 a 20 referem-se ao texto
abaixo.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

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.

11. Identifique a alternativa que apresenta uma interpretação 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 namorado.
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)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
III.
I e II.
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 repensar (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.

Adaptado de: CORSO, M. O valor da ressaca. Zero Hora, n. 18489,
02/04/2016. Disponível em: http://www.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default2.jsp?uf=1&local=1&source=a5711255.xml&template=3916.dwt&edition=28691&section=4572. Acessado em
02/04/2016.
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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)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

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

20. Em qual das linhas do texto referidas abaixo a palavra
que é uma conjunção integrante?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

distorcia
refletia
repetia
endurecia
esclarecia

Linha
Linha
Linha
Linha
Linha

06.
12.
15.
34.
49.

21. Sobre a artrose do joelho, assinale a afirmação correta.
16. Considere as afirmações a seguir.
(A) A deformidade mais comum é o varo, no joelho.

I - O pronome a (l. 26) exerce a função de objeto direto.

(B) A dor é um sintoma raro.

II - O pronome lhe (l. 44) exerce a função de complemento nominal.

(C) A principal deformidade é o valgo, no joelho.
(D) A cartilagem articular é um tecido vascularizado,
composto de 30% de água.

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

(E) Os glicosaminoglicanos são produzidos na cartilagem
articular pelos osteócitos.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
III.
I e III.
II e III.

22. Sobre a artrose do joelho, considere as afirmações
abaixo.
I - O local mais frequente da dor é a face medial,
imediatamente abaixo da interlinha articular.
II - A deformidade articular verdadeira é comum no
início da doença.

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)
(B)
(C)
(D)
(E)

III- Os exames laboratoriais são indispensáveis para o
diagnóstico da gonartrose.

preposição – artigo definido – pronome pessoal
pronome pessoal – artigo definido – preposição
pronome pessoal – preposição – pronome pessoal
artigo definido – preposição – pronome pessoal
artigo definido – artigo definido – preposição

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

18. Assinale a alternativa em que a palavra extraída do
texto NÃO apresenta, em sua formação, processo de
derivação prefixal.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

reequilíbrio (l. 07)
realmente (l. 20)
readquiria (l. 26)
reavaliado (l. 29)
reanimar (l. 37)

I.
II.
III.
I e II.
II e III.

23. Qual dos exames abaixo é o mais sensível para avaliar
a integridade do LCA (ligamento cruzado anterior)?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

19. Considere as seguintes formas encontradas no texto.
I II IIIIV -

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

Teste
Teste
Teste
Teste
Teste

Pivot Shift.
de Loose.
Gaveta Anterior.
de Lachman.
Apley.

por (l. 10)
pelo (l. 22)
pela (l. 40)
por (l. 41)

Quais veiculam ideia de causa?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

III.
I e II.
III e IV.
I, II e IV.
I, III e IV.
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24. Sobre o Halux Valgo do adulto, considere as afirmações
abaixo.

27. Sobre as tendinopatias, assinale a afirmação correta.
(A) A prevalência de tendinopatia do tendão calcâneo
é de 70% em atletas corredores.

I - A hereditariedade não está presente nos portadores
de Halux Valgo que modificam a forma de apoio
do pé.

(B) As lesões tendíneas por sobrecarga não apresentam
processo inflamatório.

II - Está relacionado à presença de pés planos e hiperfrouxidão ligamentar.

(C) As fibras colágenas no tendão são principalmente
do colágeno III e IV.

III- Há encurtamento e desvio em varo do primeiro
metatarsiano e hipermobilidade da articulação
cuneiforme metatarsiana.

(D) O epitendão é uma estrutura avascular, sendo que
sua nutrição ocorre às custas do endotendão.
(E) A idade e a sobrecarga mecânica não influem no
fluxo sanguíneo tendinoso.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
III.
I e II.
II e III.

28. Sobre a escoliose idiopática, assinale a alternativa correta.
(A) É uma deformidade no bidimensional, manifestada
por desvio no plano frontal superior a 10° e 20° no
plano sagital.
(B) No teste de Adams, observa-se a giba costal.

25. Sobre a fasciite plantar, assinale a afirmação correta.

(C) Na síndrome de Marfan, a presença de escoliose
ocorre em 15% dos casos.

(A) É um problema ortopédico frequente que afeta
mais as mulheres entre 20 e 30 anos.

(D) A escoliose idiopática incide em até 12% dos adolescentes, considerando-se curvas de 10° ou mais.

(B) O esporão do calcâneo está presente em mais de
80% dos casos de fasciite plantar.

(E) Curvas com mais de 20° são mais frequentes nos
meninos, na relação 4:1.

(C) O esporão do calcâneo não é considerado como
agente causador da fasciite plantar.
(D) O esporão do calcâneo comprime o nervo tibial
posterior, causando dor em 20% dos casos.

29. Sobre a avaliação do tratamento da osteomielite hematogênica aguda, assinale a afirmação correta.

(E) O coxim gorduroso do calcanhar não está relacionado à dor na fasciite plantar.

(A) O VSG diminui 48 horas após o tratamento.
(B) A radiografia simples mostra regressão sete dias
após o início do tratamento.

26. Sobre os exames de imagem na síndrome dolorosa
subcalcaneana, considere as afirmações abaixo.

(C) A cintilografia com tecnécio é o exame de escolha
na monitorização pós-cirúrgica.

I - Nas radiografias de perfil do pé, observa-se esporão do calcâneo em 50% dos casos

(D) O PCR é o melhor exame para avaliar a resposta
do tratamento, pois é o mais sensível.

II - A cintilografia óssea é útil no diagnóstico diferencial
com fratura de estresse.

(E) A tomografia computadorizada é o exame de escolha
em menores de cinco anos.

III- A ressonância magnética do calcâneo pode mostrar
precocemente a etiologia da síndrome dolorosa
subcalcaneana.

30. Sobre a epifisiólise proximal do fêmur, considere as
afirmações abaixo.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I - A lesão ocorre na camada hipertrófica da fise.

I.
II.
III.
I e II.
II e III.

II - O deslocamento é do femoral no sentido anterolateral.
III- É mais frequente em meninas na faixa etária de
14-16 anos.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Instrução: As questões 31 e 32 referem-se à situação
abaixo.

33. Para que o trabalho seja considerado concausa de uma
doença multifatorial,

Paciente, 34 anos, sexo masculino, informa que havia
sofrido acidente de motocicleta, com fratura dos
ossos da perna direita, com exposição de 1cm na face
antero-medial da perna. Foi levado ao hospital e, no
atendimento inicial, recebeu cefazolina, uma hora após
o acidente.

(A) o trabalho deve ocorrer de forma concomitante e
independente de seu efeito na história natural dessa
doença; sem ele, a doença não se manifestaria ou
não seria grave.

31. Sobre a situação descrita na Instrução, assinale a
afirmação correta.

(B) o trabalho deve exercer, na história natural dessa
doença, um papel suficientemente relevante para
que se possa afirmar que, independentemente da
influência exercida pelo trabalho, a doença não se
manifestaria ou não seria grave.

(A) A terapia antimicrobiana foi instituída conforme
preconizado, ou seja, dentro das primeiras três
horas.

(C) o trabalho deve ocorrer de forma esporádica no
curso da história natural dessa doença, para que se
possa afirmar que, sem a influência desse evento, a
doença não se manifestaria ou não seria grave.

(B) A exposição de 1cm dispensa uso de antibiótico,
pois se enquadra na classificação Gustillo I.

(D) a concausa deve ocorrer independentemente da
fisiopatologia da doença.

(C) O ferimento deve ser lavado imediatamente na Sala
de Emergência.

(E) a doença deve ocorrer sem a necessidade de
identificação dos fatores etiológicos e de exposição
a fatores químicos, físicos e biológicos.

(D) O ferimento deve ser explorado na chegada para se
averiguar se há comunicação com o foco de fratura.
(E) Além da prescrição realizada, deve-se prescrever
antibioticoterapia, com cobertura para anaeróbios.

34. Sobre a classificação de Wagner do pé diabético, assinale
a afirmação correta.
(A) A classificação divide-se em quatro graus principais,
de acordo com a presença ou ausência de úlcera.

32. De acordo com a classificação de Gustillo Anderson,
a fratura descrita na Instrução deve ser classificada
como tipo

(B) O grau I é aquele em que a pele está íntegra.
(C) O grau II caracteriza-se por infecção ativa de
partes moles.

(A) I, pois o ferimento apresenta 1cm, antes do debridamento cirúrgico.

(D) O grau III caracteriza-se por abcesso, osteomielite
e celulite.

(B) II, pois o ferimento apresenta 1cm e alta energia,
após o debridamento cirúrgico.

(E) O grau IV caracteriza-se por gangrena de todo o pé.

(C) III A, por ser fratura de alta energia, com comprometimento de partes moles.
(D) III B, pois, após o debridamento cirúrgico, a lesão
foi fechada primariamente.
(E) III C, por ser lesão arterial, mesmo com boa
perfusão.

35. Em casos de entorse do tornozelo, quando o paciente
permanece sintomático (com dor ou instabilidade),
pode-se afirmar que
(A) a instabilidade crônica e a lesão osteocondral são
as principais causas.
(B) a investigação é feita com radiografia simples do
tornozelo, em duas incidências.
(C) o impacto com exostose anterior não é uma das
causas.
(D) a cintilografia óssea com tecnécio é o padrão-ouro
no diagnóstico.
(E) a artroscopia do tornozelo não apresenta boa
sensibilidade diagnóstica.
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36. A dor lombar constitui causa importante de morbidade
e incapacidade. Sobre esse tema, assinale a afirmação
correta.

39. O médico, atuando na função de perito ou assistente
técnico, tem o dever de
(A) modificar os procedimentos propedêuticos e terapêuticos instituídos.

(A) Em 50% dos casos de lombalgia e lombociatalgia,
encontra-se a causa específica por meio de atendimento primário com não especialista.

(B) comunicar por escrito, ao médico assistente,
situação de urgência, emergência ou iminente
perigo de morte do paciente.

(B) Os exames de imagem são úteis no diagnóstico
etiológico da dor lombar.

(C) intervir nos atos profissionais de outros médicos,
fazendo a apreciação em presença do examinado.

(C) Na maioria dos casos de lombalgia mecânica comum, a dor fica limitada à região lombar e nádegas.

(D) assinar os laudos periciais, mesmo não participando pessoalmente do exame.

(D) Na estenose do canal lombar artrósico, a flexão
lombar por 30 segundos desencadeia a dor.

(E) atuar como perito em exame pericial em que a
empresa com a qual tem vínculo funcional conste
como reclamada.

(E) Na estenose do canal lombar artrósico, a manobra
de Romberg é negativa.
37. Sobre o diagnóstico de lombalgia, assinale a afirmação
correta.
(A) A manobra de Valsalva não provoca exacerbação
da dor nos casos de compressão radicular.

40. Na ressonância magnética do aparelho locomotor, as
imagens, quando ponderadas em T1, são reconhecidas
pelas respectivas cores no exame.
Numere a segunda coluna de acordo com a primeira,
relacionando as cores às estruturas anatômicas.

(B) A manobra de Lasègue é considerada positiva
quando a elevação do membro inferior em um
ângulo de 60 graus, com o plano horizontal, faz
com que a dor se irradie ou se exacerbe.

(1) Preto
(2) Branco
(
(
(
(

(C) Nos casos de compressão da raiz de S1, não se
consegue andar na ponta dos pés.
(D) Nos casos de compressão da raiz de L5, há diminuição da intensidade do reflexo patelar.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

38. Sobre perícia médica, considere as afirmações abaixo.

1
2
1
2
1

–
–
–
–
–

2
2
2
2
1

–
–
–
–
–

1
1
1
1
2

–
–
–
–
–

1.
2.
2.
1.
1.

41. Assinale a alternativa que apresenta os centros de
ossificação do cotovelo em ordem correta de surgimento.

II - É dever do médico perito receber gratificação
vinculada ao sucesso da causa.
III- É vedado ao médico atuar como perito de pessoa de
sua família, ou de seu próprio paciente.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Osso cortical
Osso medular
Tendões
Gordura

A sequência numérica correta de preenchimento dos
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

(E) Ao se fazer compressão axial no topo do crânio, a
exacerbação e irradiação da dor é sugestiva de
estenose do canal medular.

I - É vedado ao médico intervir, quando em função de
auditor, assistente técnico ou perito, nos atos
profissionais de outro médico, ou fazer qualquer
apreciação em presença do examinado, devendo
reservar suas observações para o relatório.

)
)
)
)

(A) Capitelo, epicôndilo medial, tróclea, epicôndilo
lateral.
(B) Epicôndilo medial, capitelo, tróclea, cabeça do
rádio.
(C) Capitelo, tróclea, cabeça do rádio, epicôndilo
lateral.
(D) Epicôndilo medial, tróclea, capitelo, epicôndilo
lateral.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

(E) Capitelo, epicôndilo medial, tróclea, cabeça do
rádio.
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42. O ângulo de carreamento do cotovelo considerado
dentro da média normal para um homem adulto é de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5 – 10° de valgo.
10 – 15° de valgo.
15 – 20° de valgo.
20 – 25° de valgo.
25 – 30° de valgo.

46. Assinale a alternativa que NÃO apresenta indicação
relativa para osteossíntese de clavícula, de acordo com
a literatura.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

43. Em relação aos sinais clínicos que evidenciam neuropatia ulnar, assinale a afirmação INCORRETA.

Fraturas
Fraturas
Fraturas
Fraturas
Fraturas

segmentares.
com déficit neurológico progressivo.
com deformidade clínica evidente.
com encurtamento maior que 10mm.
associadas a fraturas ipsilaterais.

47. A complicação mais frequente pós-osteossíntese de
diáfise de úmero com placa e parafusos é a

(A) O Sinal de Duschenne corresponde à garra com
hiperextensão das articulações metacarpofalangeanas e flexão das articulações interfalangeanas
proximais do quarto e do quinto dedos.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B) O Sinal de Bouvier é a incapacidade de abduzir o
dedo indicador em extensão.

infecção.
pseudoartrose.
neuropatia radial.
refratura.
rigidez articular de ombro/cotovelo.

(C) O Sinal de Pitres-Testut é a dificuldade de abduzir
o dedo médio lado a lado com a mão espalmada
na mesa.

48. Sobre fraturas da cabeça do rádio, assinale a afirmação
correta.

(D) O Sinal de Wartemberg é a dificuldade de aduzir o
quinto dedo em extensão junto ao quarto dedo em
extensão.

(A) Fraturas Mason tipo I só são cirúrgicas em pacientes
acima de 60 anos.
(B) Fraturas Mason tipo III são indicação absoluta de
prótese de cabeça de rádio em pacientes acima de
60 anos.

(E) O Sinal de Froment é a hiperflexão interfalangeana
do polegar ao pinçar uma folha de papel entre o
polegar e o dedo indicador.

(C) Fraturas Mason tipo II têm sempre indicação cirúrgica pelo risco de pseudoartrose.

44. Em relação à Doença de Dupuytren, assinale a afirmação
correta.

(D) Nas fraturas Mason tipo II com instabilidade e
indicação cirúrgica, a osteossíntese é a opção
preferencial em relação à artroplastia.

(A) A ocorrência do lado radial da mão é a mais comum
em diabéticos.

(E) Nas fraturas Mason tipo III com instabilidade, a
ressecção da cabeça do rádio é a melhor alternativa
de tratamento para pacientes acima de 60 anos.

(B) Pacientes com diátese de Dupuytren são caucasianos, com história familiar.
(C) É doença positiva, bilateral, com início depois dos 50
anos.
(D) Sua ocorrência não é rara em pessoas de raça negra.

49. A lesão traumática conhecida como “tríade terrível” do
cotovelo consiste em:

(E) A transformação de miofibroblastos em fibroblastos
dá início à contratura.
45. Na divisão por zonas de lesão dos tendões flexores, as
polias flexoras anulares e circunflexas estão na zona
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1.
2.
3.
4.
5.

(A) fratura de cabeça de rádio + luxação de cotovelo +
fratura de côndilo medial.
(B) luxação de cabeça do rádio + fratura de coronoide +
fratura de capitelo.
(C) fratura de capitelo + luxação de cotovelo + fratura
de côndilo medial.
(D) luxação de cotovelo + fratura de coronoide + fratura
de cabeça de rádio.
(E) luxação do cotovelo + luxação da cabeça do rádio +
fratura de coronoide.
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50. Assinale a alternativa que apresenta o tipo mais comum
de fratura-luxação de Monteggia.

54. A lesão de Stener na articulação metacarpofalangeana
do polegar ocorre pela interposição de qual estrutura
entre os cotos do ligamento colateral rompido?

(A) Bado tipo I, fratura do terço médio ou proximal da
ulna e luxação anterior da cabeça do rádio.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B) Bado tipo I, fratura do terço médio ou proximal da
ulna e luxação posterior da cabeça do rádio.
(C) Bado tipo II, fratura do terço médio ou proximal da
ulna e luxação anterior da cabeça do rádio.
(D) Bado tipo II, fratura do terço médio ou proximal da
ulna e luxação posterior da cabeça do rádio.
(E) Bado tipo III, fratura do terço médio ou proximal
da ulna e luxação lateral da cabeça do rádio.

55. Na fratura da base do primeiro metacarpo, conhecida
como fratura de Bennett, o fragmento da base do
metacarpo está preso a uma estrutura chamada
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

51. Qual dos fatores abaixo NÃO reforça o grau de instabilidade da fratura no raio X inicial, na avaliação de uma
fratura de rádio distal?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Translação ulnar maior que 5mm.
Angulação dorsal maior que 20º.
Cominuição metafisária dorsal.
Fratura ulnar associada.
Paciente com idade acima de 60 anos.

ligamento carpometacárpico lateral.
ligamento oblíquo anterior.
placa volar.
ligamento de Testut.
ligamento transverso.

56. Após uma neurorrafia ulnar primária na região do
antebraço distal, qual dos músculos abaixo será
reinervado por último?

52. Paciente feminina, 41 anos, tem queixas de dor na
região da falange distal do terceiro dedo da mão direita
há dois anos. A dor piora muito com o frio. Ao exame,
a unha apresenta uma deformidade aparente. O raio X
não mostra alterações, mas o exame de Ressonância
Magnética evidencia uma massa com hipersinal em T2,
subungueal e bem circunscrita, com 5mm de diâmetro.
O diagnóstico mais provável é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Placa volar.
Banda lateral do extensor.
Polia circunflexa.
Banda sagital.
Aponeurose do adutor.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Lumbrical IV.
Primeiro interósseo dorsal.
Adutor do polegar.
Abdutor do quinto dedo.
Flexor do quinto dedo.

57. Sobre fibrocartilagem triangular, considere as afirmações
abaixo.
I - O menisco homólogo, o disco articular, os ligamentos
radioulnares dorsal e volar e a bainha do extensor
ulnar do carpo fazem parte do complexo da fibrocartilagem triangular no punho.

melanoma.
cisto mucoso.
tumor de células gigantes.
tumor glômico.
sarcoma periosteal.

II - Os ligamentos ulnopiramidal e ulnocapitato reforçam
o complexo da fibrocartilagem triangular.

53. É correto afirmar que uma fratura articular da base
da falange média na articulação interfalangeana do
terceiro dedo da mão
(A) é considerada estável se o fragmento volar não é
cominutivo.
(B) é considerada instável se o fragmento volar levar
30% da placa volar.
(C) é considerada instável se o fragmento volar for
maior que 40% da superfície articular.
(D) deve sempre ser considerada instável e ter testada
sua estabilidade para se decidir o tratamento.

III- O tratamento para lesões na porção central da fibrocartilagem triangular pode incluir sutura por via
artroscópica, porém, o mesmo não ocorre nas
lesões periféricas.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.

(E) deve ser considerada estável se a articulação
puder ser reduzida na primeira tentativa.
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58. Em relação à postura normal em repouso da escápula,
podemos afirmar que sua rotação anterior em relação
ao tronco, sua rotação superior no plano sagital e sua
anteversão em relação ao plano frontal apresentam os
seguintes graus, respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

20,
30,
30,
40,
40,

61. Com relação ao casamento, e considerando as disposições 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 matrimônio.
(C) O tutor ou o curador, seus descendentes, ascendentes, 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 celebração.
(E) Os impedimentos podem ser opostos, até o momento
da celebração do casamento, por qualquer pessoa
capaz.

10, 30.
3, 20.
7, 30.
7, 30.
10, 20.

59. Reconhecer clinicamente uma luxação posterior de
ombro pode ser difícil, mas o exame físico direcionado
do ombro lesado pode revelar o diagnóstico através da
identificação de sinais.
Com base nisso, considere os itens abaixo.
I - Rotação interna limitada do ombro.
II - Elevação do braço limitada.
III- Proeminência do acrômio.
Quais são sinais clássicos para diagnóstico de luxação
posterior de ombro?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
III.
I e II.
II e III.

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 descendentes, 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.

60. Sobre doenças reumatológicas na mão, considere as
afirmações abaixo.
I - A artrite psoriática, na maioria das vezes, atinge as
articulações de forma assimétrica.
II - No Lúpus Eritematoso Sistêmico, o envolvimento
inicial das articulações interfalangeanas e metacarpofalangeanas se dá por lassidão ligamentar.
III- Na artrite reumatoide, geralmente as deformidades
são bilaterais e simétricas.

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.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

(E) Somente caracterizará a impossibilidade da comunhão de vida a ocorrência de sevícia ou injúria grave.
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64. Sobre a proteção das pessoas dos filhos no Código
Civil, assinale a alternativa INCORRETA.

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

(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.

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.

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

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

(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.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

(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.

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.

I - As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência,
e de guarda, sustento e educação dos filhos.

(B) Previdência Social.

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

(D) Alimentação suficiente e vestuário.

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.

(C) Constituição de pecúlio.
(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)
(B)
(C)
(D)
(E)

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

O Juízo da Execução.
O Ministério Público.
A Defensoria Pública.
A Procuradoria-Geral do Estado.
O Patronato.

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

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.

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 apresentação fará jus a férias.

(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 abandono de cargo, de forma sumária.

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.

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

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

(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.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E) Será concedida ajuda de custo ao servidor que se
afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de
mandato eletivo.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

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

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 aprovação 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 específica para esse fim.
(E) A nomeação em caráter efetivo obedecerá rigorosamente a ordem de classificação dos aprovados
em concurso público, vedada a hipótese de opção
do candidato por última chamada.
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(A) O servidor que se afastar temporariamente da
sede, em objeto de serviço, fará jus, além das
passagens de transporte, também a diárias destinadas 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.
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74. Conforme a Lei Complementar nº 10.098/1994 do Estado
do Rio Grande do Sul, assinale a alternativa correta.

77. Conforme o Código Civil, assinale a alternativa correta.
(A) Não basta o adultério da mulher, ainda que confessado, para ilidir a presunção legal da paternidade.

(A) A função gratificada será percebida na hipótese
única pelo exercício de chefia, vedada a cumulação
ao vencimento do cargo de provimento efetivo.

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

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

(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.

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

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

(D) Haverá permanente controle da atividade de servidores 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.

(E) A sentença que declara a interdição somente
produzirá efeitos após apreciação de recurso.
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 reincidente em crime doloso.

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

(B) O pedido de reconsideração, que poderá ser renovado a critério do servidor, será dirigido à autoridade a que estiver imediatamente subordinado,
para fins de decisão.

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

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

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

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

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

(E) A representação formulada pelo servidor somente
será encaminhada com a comprovação de pagamento 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.

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

(B) O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento 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.
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(A) O tratamento ambulatorial não poderá ser convertido em internação, ainda que o agente revele
incompatibilidade com a medida.
(B) Na hipótese de conversão do tratamento ambulatorial em internação, o prazo da internação será
por tempo indeterminado.
(C) Na hipótese de conversão do tratamento ambulatorial 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.
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80. No que diz respeito à Lei Federal nº 7.210/1984, assinale 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 cumprimento 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 autoridade 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.
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