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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Língua Portuguesa 

 
Atenção: Para responder às questões de números 1 a 4, 

considere o texto abaixo. 
 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

As sociedades modernas da Europa ocidental, ou 

dos continentes e espaços colonizados ou profunda-

mente influenciados por ela, que hoje abrangem quase 

todo o globo terrestre, podem ser descritas sucintamen-

te por alguns traços gerais: o Estado-nação, o capita-

lismo, a forma industrial de organização da produção; a 

convivência e sociabilidade urbanas; e os valores jurí-

dicos constitucionais de liberdade e igualdade. Tais tra-

ços, por si sós, entretanto, não eliminaram seus con-

trários – solidariedades étnicas, formas pré-capitalistas 

de produção, a vida rural ou as hierarquias sociais. A 

novidade moderna consiste, antes, na rearticulação, em 

todos os planos, das formas e relações sociais antigas 

sob a égide desses novos traços. 

Assim, no que diz respeito à organização social, as 

hierarquias, os privilégios, as deferências e os outros 

modos de expressão das desigualdades entre os seres 

humanos passaram, para serem aceitos, a depender de 

outras lógicas de construção e justificação. Tornaram-

se, do mesmo modo, fontes permanentes de contes-

tação, propiciadoras de lutas libertárias de emancipação 

e fermento de novas identidades sociais. 
 

(Antonio Sérgio Alfredo Guimarães. “Desigualdade e diver-
sidade: os sentidos contrários da ação”. In Agenda brasileira: 
temas de uma sociedade em mudança. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2011. p. 168) 

 
 
1. O autor, 
 

(A) ao caracterizar as sociedades modernas, chama a 
atenção para o fato de que o perfil desenhado tem 
abrangência universal, dado o cenário globalizante 
da contemporaneidade. 

 
(B) ao realizar a descrição das sociedades modernas, 

por meio de seus traços gerais, ordena-os de modo 
a expressar sucintamente o avanço de sua impor-
tância. 

 
(C) na série anunciada pelos dois-pontos (linha 5), 

elenca características exatamente proporcionais 
entre si, o que motiva a sequência delas sem a 
formação de qualquer tipo de subconjunto. 

 
(D) ao mencionar Tais traços, faz o pronome retomar 

especificamente o segmento os valores jurídicos 
constitucionais de liberdade e igualdade, ainda que 
sob a expressão alguns traços gerais, usada antes, 
tenha acolhido mais itens. 

 
(E) no terceiro período do primeiro parágrafo, com fun-

damentos manifestos, expressa um juízo que nega o 
caráter absoluto ou independente da descrição feita 
no período inicial. 

2. É INCORRETO afirmar: 
 

(A) a expressão no que diz respeito à organização social 
(linha 15) traduz, no contexto, uma circunstância, 
implicando um traço restritivo. 

 

(B) a ideia de que hierarquias, privilégios e deferências 
(linha 16) expressam desigualdades entre os seres 
humanos está presente no texto, mas de modo 
subentendido. 

 

(C) em sociedades modernas, europeias ou não, houve 
uma ampla reorganização da ordem social quando 
formas de ação conservadoras conseguiram se so-
brepujar aos modernos modos de articulação social, 
forma de produção e valores jurídicos. 

 

(D) em aparente contradição, em quase todo o mundo, 
as desigualdades entre os seres humanos são con-
comitantemente admitidas e rejeitadas, recusa esta 
que instiga alterações na organização social. 

 

(E) compreende-se do texto que grupos humanos bus-
cam legitimar as desigualdades (linha 17) entre os 
seus componentes encadeando-as coerentemente 
nas convenções da sua peculiar organização social. 

_________________________________________________________ 
 

3. Afirma-se com correção: 
 

(A) em ou dos continentes e espaços colonizados ou 
profundamente influenciados por ela (linhas 1 a 3), 
ambas as sequências introduzidas por ou conectam-
se diretamente ao segmento As sociedades mo-
dernas. 

 

(B) a expressão por si sós (linha 9) expressa, no 
contexto, uma causa. 

 

(C) se antes (linha 12) for substituído por “sobretudo”, o 
sentido original se mantém. 

 

(D) é admissível considerar que a frase iniciada por 
Assim (linha 15) denota uma ilação. 

 

(E) a substituição de para serem aceitos (linha 18) por 
“à fim de serem aceitos” mantém a correção e o 
sentido originais. 

_________________________________________________________ 
 

4. A substituição que, acolhida pelo padrão culto escrito, 
mantém o sentido original do texto é a de 

 
(A) As sociedades modernas da Europa ocidental [...] 

podem ser descritas (linhas 1 a 4) por "As socie-
dades modernas da Europa ocidental [...], pode-se 
descrevê-las". 

 

(B) As sociedades modernas da Europa ocidental, ou 
dos continentes e espaços colonizados (linhas 1 e 2) 
por "As sociedades modernas, seja da Europa oci-
dental, seja dos continentes e espaços colonizados". 

 

(C) entretanto (linha 9) por "nesse ínterim". 
 

(D) sob a égide desses novos traços (linha 14) por "sob 
a camuflagem desses novos traços". 

 

(E) as deferências (linha 16) por "as licenciosidades". 
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Atenção: Para responder às questões de números 5 a 7, 
considere o texto que segue. 

 
 
1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

O destino cruzou o caminho de D. Pedro em si-

tuação de desconforto e nenhuma elegância. Ao se 

aproximar do riacho do Ipiranga, às 16h30 de 7 de se-

tembro de 1822, o príncipe regente, futuro imperador do 

Brasil e rei de Portugal, estava com dor de barriga. A 

causa dos distúrbios intestinais é desconhecida. Acredi-

ta-se que tenha sido algum alimento malconservado 

ingerido no dia anterior em Santos, no litoral paulista, ou 

a água contaminada das bicas e chafarizes que abas-

teciam as tropas de mula na serra do Mar. Testemunha 

dos acontecimentos, o coronel Manuel Marcondes de 

Oliveira Melo, subcomandante da guarda de honra e 

futuro barão de Pindamonhangaba, usou em suas me-

mórias um eufemismo para descrever a situação do 

príncipe. Segundo ele, a intervalos regulares D. Pedro 

se via obrigado a apear do animal que o transportava 

para “prover-se” no denso matagal que cobria as 

margens da estrada. 

(Laurentino Gomes, 1822: como um homem sábio, uma 
princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram  
D. Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar 
errado. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. p. 29) 

 
 
5. É correto afirmar sobre o excerto: 

 
(A) Formas verbais empregadas, como, por exemplo, 

cruzou (linha 1) e estava (linha 5), denotam que o 
autor, nesse trecho, limita-se a citar fatos passados 
concebidos por ele como contínuos. 

 
(B) A presença concomitante de certas formas verbais, 

como, por exemplo, cruzou (linha 1) e é (linha 6), 
evidencia que o autor, nesse trecho, mescla 
segmentos narrativos com comentários a respeito 
dos fatos. 

 
(C) Transformando a oração reduzida Ao se aproximar 

do riacho do Ipiranga (linhas 2 e 3) em desenvolvida, 
obtém-se “Aproximando-se do riacho do Ipiranga”. 

 
(D) Transpondo a frase Testemunha dos acontecimen-

tos, o coronel Manuel Marcondes de Oliveira Melo 
[...] usou em suas memórias um eufemismo (linhas 
10 a 14) para a voz passiva, obtém-se a forma 
verbal “tinha usado”. 

 
(E) Considerado o contexto, a substituição do modo 

subjuntivo pelo modo indicativo em tenha sido (linha 
7) não interfere no sentido original, pois em nada fica 
alterada a atitude do falante em relação ao fato 
citado. 

6. A análise do texto legitima a seguinte afirmação: 
 
(A) A organização da frase inicial exige que se con-

sidere o termo subentendido “sem”  (“sem nenhuma 
elegância”), única possibilidade de torná-la sintati-
camente adequada. 

 
 
(B) Os segmentos futuro imperador do Brasil e rei de 

Portugal e o coronel Manuel Marcondes de Oliveira 
Melo exercem a mesma função sintática nas frases 
em que estão inseridos. 

 
 
(C) As aspas em “prover-se” sinalizam o sentido pejo-

rativo que o coronel Manuel Marcondes de Oliveira 
Melo emprestou à expressão. 

 
 
(D) Ainda que não tenha impedido a compreensão, a 

ausência do plural no segundo substantivo da ex-
pressão tropa de mula só pode ser entendida como 
um deslize, pois  não há possibilidade de o padrão 
culto acatar essa formulação. 

 
 
(E) Considerando que futuro significa “que ainda está 

por vir”, nota-se que, nos casos em que a palavra foi 
usada (linhas 4 e 13), se toma como “presente” do 
que está por vir o dia do fato a que o autor se refere. 

_________________________________________________________ 
 

7. Cada alternativa apresenta segmento transcrito do texto e 
o mesmo segmento pontuado de modo diferente. A alte-
ração que preserva o respeito ao padrão culto escrito, mas 
que provoca mudança do sentido original, é a encontrada 
em: 

 
(A) Ao se aproximar do riacho do Ipiranga, às 16h30 de 

7 de setembro de 1822, 
 
Ao se aproximar do riacho do Ipiranga − às 16h30 de 
7 de setembro de 1822 − 

 
 
(B) o príncipe regente, futuro imperador do Brasil e rei 

de Portugal, estava com dor de barriga. 
 
o príncipe regente futuro imperador do Brasil, e rei 
de Portugal, estava com dor de barriga. 

 
 
(C) Acredita-se que tenha sido algum alimento malcon-

servado ingerido no dia anterior em Santos, no litoral 
paulista. 
 
Acredita-se, que tenha sido algum alimento malcon-
servado, ingerido no dia anterior em Santos, no lito-
ral paulista. 

 
 
(D) ou a água contaminada das bicas e chafarizes que 

abasteciam as tropas de mula na serra do Mar. 
 
ou, a água contaminada; das bicas e chafarizes, que 
abasteciam as tropas de mula na serra do Mar. 

 
 
(E) Segundo ele, a intervalos regulares D. Pedro se via 

obrigado a apear do animal que o transportava para 
“prover-se” no denso matagal que cobria as margens 
da estrada. 
 
Segundo ele a intervalos regulares, D. Pedro se via 
obrigado, a apear do animal que o transportava para 
“prover-se” no denso matagal que cobria as margens 
da estrada. 
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8. As ideias estão articuladas de modo claro e correto na 
seguinte frase: 

 
(A) Mesmo sendo ele um hábil articulador e a despeito 

do grande prestígio de que gozava, não obteve êxito 
na transação, pois a verdadeira natureza do negócio  
lhe escapara. 

 
(B) Dependendo a transação de um hábil articulador e 

que gozasse de grande prestígio, do mesmo modo 
ele não obteve êxito nisso: faltara-lhe a verdadeira 
natureza do negócio. 

 
(C) Ele não obteve êxito no processo na transação, 

ainda que sempre foi hábil articulador e apesar que 
gozava de grande prestígio, dado a verdadeira natu-
reza do negócio, que tinha ficado obscuro para ele. 

 
(D) Sendo ele um hábil articulador e gozando de grande 

prestígio não obteve êxito na transação, visto a ver-
dadeira natureza do negócio ter escapado para ele. 

 
(E) Não obstante o hábil articulador que era e do grande 

prestígio que sempre desfrutou não obteve êxito na  
transação, deixando de ter clara a verdadeira natu-
reza do negócio. 

_________________________________________________________ 
 

9. A frase que está redigida em conformidade com o padrão 
culto escrito é: 

 
(A) Em que pese sobre ele todas as denúncias, compro-

vadas ou não, insiste por permanecer no cargo, de-
safiando o senso comum de que deveria pedir 
demissão. 

 
(B) Meritíssimo, baseado nos documentos que vão em 

anexo, solicito vossa interferência para que se apres-
sem as providências legais sugeridas por seu as-
sessor. 

 
(C) Incipientes ou não nesse tipo de pesquisa, infringi-

ram normas discutidas dias atrás, motivo pelo qual 
não lhes dei endosso, sabendo que a maior parte 
deles o deseja muito. 

 
(D) Não sei das causas que lhes impediram de questio-

nar o modo que foi discutido o dissídio, mas acho 
que os representantes da classe sabem o porquê 
disso. 

 
(E) Não é estranho, a meu ver, essa postergação, princi-

palmente  se levar em conta a hesitação que mani-
festaram anteriormente sobre a data do encontro. 

_________________________________________________________ 
 

10. A frase que está em conformidade com o padrão culto 
escrito é: 

 
(A) Impingiu os filhos, sem grande discrição, convenha-

mos, a ideia de que a melhor solução seria enca-
minhá-los a um curso profissionalizante dali a dois 
semestres. 

 
(B) Sabia que nada poderia sortir tanto efeito quanto a 

promessa de que, em sendo necessário, seria, e 
sem resquício de dúvida, o depositário da causa de 
seus concidadãos. 

 
(C) Reteve os documentos para fazer a rescisão dos 

novos discidentes, mas não suspendeu os privilégios 
dos que lhe tinham prestado serviços até aquele 
momento. 

 
(D) Ele é aquele a quem os astros nunca favoreceram, 

por isso diz que, se alguém lhe previr benesses de 
uma conjunção astral, reivindicará o direito de digla-
diar com ele. 

 
(E) Fosse quais fossem as questões a serem deba-

tidas, os funcionários cujos salários estavam atrasa-
dos combinaram não interpelar, mas também não 
transigir com a chefia. 

 
Legislação Aplicada 

 
11. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis 

do Estado de Pernambuco (Lei Estadual no 6.123, de 
20/07/68 e alterações posteriores), a respeito do exercício 
do cargo público, é INCORRETO afirmar: 

 
(A) A promoção interrompe o exercício. 
 
(B) O início, a interrupção e o reinício do exercício serão 

registrados no assentamento individual do funcioná-
rio. 

 
(C) O responsável pelo serviço onde deva servir o fun-

cionário, é competente para dar-lhe exercício. 
 
(D) O funcionário denunciado por crime funcional será 

afastado do exercício, até decisão final passada em 
julgado. 

 
(E) O funcionário que não entrar em exercício, no prazo 

legal, perderá o cargo, salvo motivo de força maior, 
devidamente comprovado. 

_________________________________________________________ 
 

12. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis 
do Estado de Pernambuco (Lei Estadual no 6.123, de 
20/07/68 e alterações posteriores), denomina-se aprovei-
tamento o 

 
(A) reingresso no serviço público do servidor aposen-

tado, por interesse e requisição da Administração, 
respeitada a opção do servidor. 

 
(B) ato pelo qual o funcionário demitido ilegalmente, 

reingressa no serviço público com o ressarcimento 
das vantagens ligadas ao cargo. 

 
(C) ato pelo qual o funcionário exonerado ilegalmente, 

reingressa no serviço público com o ressarcimento 
das vantagens ligadas ao cargo. 

 
(D) reingresso no serviço público do servidor aposen-

tado, quando insubsistentes os motivos da aposen-
tadoria, respeitada a opção do servidor. 

 
(E) retorno à atividade do funcionário em disponibilida-

de, em cargo igual ou equivalente, pela sua natureza 
e vencimento, ao anteriormente ocupado. 

_________________________________________________________ 
 

13. Considere: 
 
 I. O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, 

com sede na Comarca da Capital e Jurisdição em 
todo o território estadual, compõe-se de trinta e 
nove desembargadores. 

 
 II. O Juiz mais antigo somente poderá ser recusado 

pelo voto nominal, aberto e fundamentado de dois 
terços dos integrantes do Tribunal de Justiça, con-
forme procedimento próprio, e assegurada ampla 
defesa. 

 
 III. Um terço dos lugares do Tribunal de Justiça será 

composto, alternadamente, de membros do Minis-
tério Público, com mais de dez anos de carreira, e 
de advogados de notório saber jurídico e reputação 
ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade 
profissional, indicados em lista sêxtupla pelos ór-
gãos de representação das respectivas classes. 

 
 De acordo com Lei de Organização Judiciária do Es- 

tado de Pernambuco (Lei Complementar no 100, de 
02/11/2007, e alterações posteriores), está correto o que 
se afirma APENAS em 

 
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) I. 
(E) III. 
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14. De acordo com Lei de Organização Judiciária do Es- 
tado de Pernambuco (Lei Complementar no 100, de 
02/11/2007) no que concerne à composição, funciona-
mento e atribuições da Corregedoria Geral da Justiça, é 
correto afirmar:  
(A) A Corregedoria Geral da Justiça fará inspeções 

mensais em todas as circunscrições. 
 
(B) Os juízes membros da Comissão Estadual Judiciá-

ria de Adoção serão livremente indicados pelo Cor-
regedor Geral da Justiça, independentemente da en-
trância a que pertençam. 

 
(C) O Corregedor Geral da Justiça não poderá requi-

sitar, de qualquer repartição pública ou autoridades, 
informações e garantias necessárias ao desem-
penho de suas atribuições, devendo solicitá-las ao 
Presidente do Tribunal. 

 
(D) O Corregedor Geral de Justiça poderá requisitar 

qualquer processo aos juizes de primeiro grau de 
jurisdição, tomando ou expedindo nos próprios 
autos, ou em provimento, as providências ou instru-
ções que entender necessárias ao andamento do 
processo. 

 
(E) A Corregedoria Geral da Justiça cientificará da cor-

reição, com antecedência de cinco dias, a Ordem 
dos Advogados do Brasil e do Ministério Público Es-
tadual, nas pessoas dos seus representantes legais. 

_________________________________________________________ 
 

Raciocínio Lógico 
 

15. A sequência de figuras denominada A é formada por três 
figuras que se repetem ilimitadamente, sempre na mesma 
ordem. A sequência de figuras denominada B é formada 
por quatro figuras que se repetem ilimitadamente, sempre 
na mesma ordem. 

 

       

;

;

; ; ;

; ; ; ;
 

 
Considerando as 15 primeiras figuras de cada sequência 
pode-se observar que o número de vezes em que as duas 
sequências apresentam figuras simultaneamente iguais é 
 
(A) 1.  
(B) 2.  
(C) 3.  
(D) 4.  
(E) 5. 

_________________________________________________________ 
 

16. Em uma enquete dez pessoas apreciam simultaneamente 
as praias J, M e N. Doze outras pessoas apreciam apenas 
a praia N. O número de pessoas que apreciam apenas a 
praia M é 4 unidades a mais que as pessoas que 
apreciam apenas e simultaneamente as praias J e N. E 
uma pessoa a mais que o dobro daquelas que apreciam 
apenas a praia M são as que apreciam apenas e 
simultaneamente as praias J e M. Nenhuma outra prefe-
rência foi manifestada nessa enquete realizada com 
51 pessoas. A sequência de praias em ordem decrescente 
de votação nessa enquete é 
 
(A) J; N; M.  
(B) J; M; N.  
(C) M; J; N.  
(D) M; N; J.   
(E) N; M; J. 

17. A figura mostra uma composição de cinco quadrados, 
todos com medida dos lados iguais a 4 cm. Imagine que o 
quadrado C se desloque, sobre o lado comum entre C e A, 
a distância de 1 cm aproximando-se do quadrado D. 
Imagine também que o quadrado D se desloque, sobre o 
lado comum entre D e A, à distância de 2 cm aproximan-
do-se de E. Ainda imagine que o quadrado E se desloque, 
sobre o lado comum entre E e A, à distância de 3 cm 
aproximando-se de B. 

 

E A C

B

D

 
 

O contorno da figura resultante dessas alterações imagi-
nadas simultaneamente é um polígono com o número de 
lados igual a 

 
(A) 14. 
 
(B) 16. 
 
(C) 20. 
 
(D) 24. 
 
(E) 25. 

_________________________________________________________ 
 

18. Na sequência 1, 5, 8, 2, 6, 9, 3, 7, 10, 4, ... a lei de 
formação é uma adição, outra adição, uma subtração e 
repete a primeira adição, a segunda adição e a subtração, 
sempre da mesma maneira. Utilize exatamente a mesma 
lei de formação para criar uma sequência de números 
naturais a partir do número 7, e outra a partir do número 
15. A diferença entre o décimo termo da segunda 
sequência criada e o décimo termo da primeira sequência 
criada é 

 
(A)   8. 
 
(B) 11. 
 
(C) 14. 
 
(D) 15. 
 
(E) 19. 

_________________________________________________________ 
 

Noções de Informática 
 

19. Considere a planilha MS-Excel (2003): 
 

 A B 

1 pri     2 

2 seg 200 

3 ter 450 

4 qua     3 

5 qui   32 

6 sex   98 

7 set   78 

8 oit   47 

9 non     8 
 

O número 8 constante da célula B9 foi obtido pela função 
 

(A) =SOMA(B1:B8). 
(B) =CONT.NÚM(B1:B8). 
(C) =MÁXIMO(B1:B8). 
(D) =MÍNIMO(B1:B8). 
(E) =MÉDIA(B1:B8). 
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20. No MS-Word 2003, (I) Comparar e mesclar documentos e 
(II) Colunas são opções que podem ser acessadas, 
respectivamente, nos menus 
 

(A) Exibir e Formatar. 
 
 
(B) Formatar e Inserir. 
 
 
(C) Editar e Ferramentas. 
 
 
(D) Ferramentas e Formatar. 
 
 
(E) Ferramentas e Exibir. 

_________________________________________________________ 
 

21. Utilidades tais como calendário, temperatura, relógio e 
medidor de cpu, entre outras, podem ficar fixamente 
presentes na área de trabalho do MS-Windows 7. Trata-se 
de 
 

(A) painel de controle de serviços. 
 
 
(B) serviços administrativos. 
 
 
(C) gadgets. 
 
 
(D) budgets. 
 
 
(E) ícones da área de notificação. 

_________________________________________________________ 
 

22. Sobre vírus de computador é correto afirmar: 
 

(A) Se um vírus for detectado em um arquivo de pro-
grama e não puder ser removido, a única solução é 
formatar o disco onde o vírus se encontra para que 
ele não se replique. 

 
 
(B) Se a detecção do vírus tiver sucesso, mas a identi-

ficação ou a remoção não for possível, então a alter-
nativa será descartar o programa infectado e recar-
regar uma versão de backup limpa. 

 
 
(C) Um antivírus instalado garante que não haverá ne-

nhuma contaminação por vírus, pois os programas 
antivírus detectam e removem todos os tipos de ví-
rus originados de todas as fontes de acesso ao 
computador. 

 
 
(D) Um vírus é um programa independente que pode se 

replicar e enviar cópias de um computador para 
outro através de conexões de rede. Na chegada, o 
vírus pode ser ativado para replicar-se e propagar-se 
novamente. 

 
 
(E) Um worm (verme) é um software que pode infectar 

outros programas, modificando-os; a modificação 
inclui uma cópia do programa do worm, que pode 
então prosseguir para infectar outros programas. 

 
Noções de Direito Constitucional 

 
23. Peixoto, membro do Ministério Público Estadual, está pas-

sando por enorme dificuldade financeira, e precisa auferir 
maior rendimento para custear as suas despesas básicas, 
pois o seu subsídio não está sendo suficiente. Nesse 
caso, para complementar sua renda, Peixoto poderá 
 
(A) participar de sociedade comercial, na forma da lei. 
 
(B) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, 

honorários, percentagens ou custas processuais nas 
causas que funcionar. 

 
(C) exercer a advocacia, desde que não advogue contra 

o Estado. 
 
(D) exercer uma função de magistério. 
 
(E) exercer atividade político-partidária em qualquer si-

tuação. 
_________________________________________________________ 
 

24. Lúcio, Amélia e Tito, respectivamente, pai, mãe e filho, 
são lavradores na pequena Cidade de Amambaí, Estado 
do Mato Grosso do Sul, e sozinhos, sem a ajuda de fun-
cionários, cultivam soja na sua pequena propriedade rural, 
assim definida em lei. Lúcio investiu todas as suas econo-
mias pessoais na compra de uma máquina específica para 
ajudar a sua família na colheita da soja, acreditando que 
seria farta e que a máquina lhes traria um excelente resul-
tado econômico. Porém, ocorreu uma geada que estragou 
toda a plantação, deixando Lúcio sem condições de saldar 
seus débitos vencidos decorrentes da atividade produtiva, 
sendo processado judicialmente. Nesse caso, a referida 
pequena propriedade rural 
 
(A) será penhorada, porém o Juiz limitará a penhora à 

parte de propriedade de Lúcio, pois Amélia e Tito 
não compraram a máquina. 

 
(B) é penhorável sempre porque deve garantir o paga-

mento integral das dividas decorrentes da atividade 
produtiva, independentemente da existência de ou-
tros bens. 

 
(C) será penhorada desde que não existam outros bens 

penhoráveis. 
 
(D) será penhorada, mas, segundo a Constituição Fede-

ral, o Juiz dará a prévia oportunidade a Lucio de 
pagar as dívidas em trinta e seis meses sem juros. 

 
(E) é impenhorável, face a vedação constitucional. 

_________________________________________________________ 
 

25. Aos servidores titulares de cargos efetivos dos Estados é 
assegurado regime de previdência de caráter contributivo 
e solidário, mediante contribuição do respectivo ente públi-
co, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro 
e atuarial, sendo correto afirmar que o tempo de contri-
buição estadual e o tempo de serviço correspondente se-
rão contados, respectivamente, para efeitos de  
 
(A) nomeação a cargo de comissão e promoção. 
 
(B) aposentadoria e de disponibilidade. 
 
(C) promoção e de aumento de vencimentos. 
 
(D) afastamento e de designação à função de comissão. 
 
(E) aumento de vencimentos e de nomeação a cargo de 

comissão. 
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26. A causa decidida, em última instância, pelo Tribunal de 
Justiça do Estado de Pernambuco, quando a decisão 
recorrida contrariar lei federal, será julgada pelo 
 
(A) Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário. 
 

(B) Superior Tribunal de Justiça em recurso ordinário. 
 

(C) Superior Tribunal de Justiça em recurso especial. 
 

(D) Supremo Tribunal Federal em recurso ordinário. 
 

(E) Tribunal Regional Federal competente. 
_________________________________________________________ 
 

Noções de Direito Administrativo 
 
27. Analise sob o tema dos princípios da Administração 

Pública: 
 
 I. Ato administrativo negocial pelo qual o Poder Públi-

co acerta com o particular a realização de determi-
nado empreendimento ou a abstenção de certa 
conduta, no interesse recíproco da Administração. 

 
 II. Atos enunciativos ou declaratórios de uma situação 

anterior criada por lei. Nesse caso, não cria um 
direito, mas reconhece a existência de um direito 
criado por norma legal. 

 
Esses atos administrativos são denominados, respectiva-
mente, 
 
(A) protocolo administrativo e apostilas. 
 

(B) apostila e portarias. 
 

(C) homologação  e ordens de serviço. 
 

(D) protocolo administrativo  e provimentos. 
 

(E) autorização e concessões. 
_________________________________________________________ 
 

28. No que se refere à responsabilidade da Administração 
Pública, é certo que 

 
(A) a doutrina moderna, distinguindo atos de jus imperii 

e de jus gestionis, admite responsabilidade objetiva 
da Administração somente quando o dano resulta de 
atos de gestão, excluindo-se os atos de império. 

 

(B) o ato legislativo típico, a exemplo da lei ordinária, em 
qualquer situação, que cause prejuízo ao particular, 
é indenizável objetivamente pela Administração 
Pública. 

 

(C) o ato judicial típico, lesivo, não enseja responsa-
bilidade civil por parte da Administração Pública e 
nem por parte do juiz individualmente, em qualquer 
hipótese. 

 

(D) o dano causado por agentes da Administração Públi-
ca por atos de terceiros ou por fenômenos da natu-
reza, também são indenizáveis objetivamente pela 
Administração. 

 

(E) os atos administrativos praticados por órgãos do Po-
der Legislativo e Judiciário, equiparam-se aos demais 
atos da Administração e, se lesivos, empenham a 
responsabilidade objetiva da Fazenda Pública. 

29. Considere sob o foco do poder hierárquico: 
 
 
 I. Chamar a si funções originariamente atribuídas a 

um subordinado significa avocar, e só deve ser 
adotada pelo superior hierárquico e por motivo 
relevante. 

 
 
 II. A revisão hierárquica é possível, desde que o ato já 

tenha se tornado definitivo para a Administração ou 
criado direito subjetivo para o particular. 

 
 
 III. As delegações quando possíveis, não podem ser 

recusadas  pelo inferior, como também não podem 
ser subdelegadas sem expressa autorização do 
delegante. 

 
 
 IV. A subordinação e a vinculação política significam o 

mesmo fenômeno e não admitem todos os meios 
de controle do superior sobre o inferior hierárquico. 

 
 

Está correto o que se afirma APENAS em 
 
 
(A) II, III e IV. 
 
 
(B) II e IV. 
 
 
(C) I, II e III. 
 
 
(D) I e III. 
 
 
(E) I, III e IV. 

_________________________________________________________ 
 

30. Em matéria de atributos do ato administrativo é certo que 
 
 

(A) a imperatividade está presente em todos os atos 
administrativos, salvo os normativos, e dependem da 
sua declaração de validade ou invalidade. 

 
 
(B) a presunção de veracidade e legitimidade não trans-

fere, como consequência, o ônus da prova de invali-
dade do ato administrativo para quem a invoca. 

 
 
(C) a presunção de legitimidade autoriza a imediata exe-

cução ou operatividade dos atos administrativos, 
mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os 
levem à invalidade. 

 
 
(D) o reconhecimento da autoexecutoriedade do ato 

administrativo tornou-se mais abrangente em face 
da legislação constitucional, entretanto sua execu-
ção depende, em regra, de ordem judicial. 

 
 
(E) a exequibilidade e a operatividade não possibilitam 

que o ato administrativo seja posto imediatamente 
em execução, porque sempre exigem autorização 
superior ou algum ato complementar. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31. A reativação da infecção por Toxoplasma gondi em pa-

cientes com SIDA afeta mais comumente 
 
(A) o sistema músculo-esquelético. 
(B) o sistema nervoso central. 
(C) os olhos. 
(D) os pulmões. 
(E) o sistema linfático. 

_________________________________________________________ 
 

32. Um homem de 24 anos apresenta úlcera genital da qual 
se isola Hemophilus ducreyi. O tratamento pode ser efe-
tuado com os esquemas terapêuticos abaixo, EXCETO 
 
(A) ceftriaxona 250 mg IM, dose única. 
(B) azitromicina 1 g VO, dose única. 
(C) ciprofloxacina 500 mg VO de 12/12h por 3 dias. 
(D) eritromocina 500 mg VO de 6/6h por 7 dias. 
(E) clindamicina 600 mg VO de 6/6h por 7 dias. 

_________________________________________________________ 
 

33. O uso de corticoide inalatório precocemente no tratamento 
da asma persistente é capaz de atingir os objetivos 
abaixo, EXCETO 
 
(A) melhorar a qualidade de vida. 
 
(B) diminuir a necessidade de beta-agonistas de ação 

rápida de resgate. 
 
(C) evitar a perda progressiva de função pulmonar com 

o tempo. 
 
(D) diminuir a frequência dos sintomas. 
 
(E) reduzir o risco de exacerbações graves. 

_________________________________________________________ 
 

34. No tratamento de um paciente com asma o médico decide 
iniciar beta2-agonista de longa duração. Uma das opções é 
 
(A) formoterol. 
(B) tiotrópio. 
(C) salbutamol. 
(D) fenoterol. 
(E) terbutalina. 

_________________________________________________________ 
 

35. Em relação ao rastreamento de câncer de pulmão está 
estabelecido que 
 
(A) a realização anual de PET CT − com fluordesoxi-

glicose − em pacientes de risco demonstrou diminuir 
a taxa de mortalidade significativamente. 

 
(B) só é recomendado para tabagistas ou pessoas 

expostas a asbestos. 
 
(C) todas as entidades médicas ligadas ao tema reco-

mendam fortemente que não deve ser realizado. 
 
(D) o rastreamento com radiografia de tórax ou tomo-

grafia é recomendado de forma incisiva para pacien-
tes de risco. 

 
(E) ainda não se demonstrou que qualquer método 

tenha diminuído a mortalidade. 
_________________________________________________________ 
 

36. Vasculite crônica acometendo vasos de médio e grande 
calibre, com inflamação mais proeminente envolvendo os 
ramos cranianos das artérias que se originam do arco 
aórtico, caracteriza a 
 
(A) granulomatose com poliangeite. 
(B) poliarterite nodosa. 
(C) síndrome de Churg-Strauss. 
(D) arterite de células gigantes. 
(E) arterite de Takayasu. 

37. Uma mulher de 19 anos, moradora de rua, procura o 
pronto-socorro com história de febre, poliartrite migratória 
e dor no joelho direito. Apresenta febre, grande edema, 
dor, calor e eritema no joelho acometido e pústulas necró-
ticas em regiões plantares. São solicitados exames de 
sangue e do derrame articular. Enquanto se aguardam os 
resultados deve-se iniciar empiricamente 
 
(A) ceftriaxona. 
(B) oxacilina. 
(C) hidrocortisona. 
(D) penicilina G benzatina. 
(E) vancomicina. 

_________________________________________________________ 
 

38. Dentre os vários autoanticorpos presentes nas doenças do 
tecido conjuntivo, 2 são altamente específicos para lupus 
eritematoso sitêmico: 
 
(A) anti-histona e anti-Sm. 
(B) anti-DNA dupla hélice e anti-histona. 
(C) anti-DNA dupla hélice e anti-Sm. 
(D) anti-Ro/SSA e anti-DNA dupla hélice. 
(E) anti-Ro/SSA e anti-La/SSB. 

_________________________________________________________ 
 

39. O diagnóstico diferencial entre hepatite alcoólica e 
esteatohepatite não-alcoólica pode ser difícil. Na doença 
por álcool, no entanto, encontra-se mais frequentemente 
 
(A) relação TGO/TGP > 2. 
(B) transaminases normais. 
(C) TGO e TGP acima de 500 UI/L. 
(D) TGP levemente elevada com TGO normal. 
(E) relação TGP/TGO > 2. 

_________________________________________________________ 
 

40. O principal fator de risco para a ocorrência de linfoma 
primário do trato gastrointestinal é a presença de 
 
(A) doença celíaca. 
(B) infecção por H. pylori. 
(C) doença de Crohn. 
(D) hiperplasia nodular linfoide. 
(E) retocolite ulcerativa. 

_________________________________________________________ 
 

41. Na síndrome coronária aguda, relacionada ao uso de co-
caína, contraindica-se o emprego de 
 
(A) oxigênio. 
(B) aspirina. 
(C) heparina de baixo peso molecular. 
(D) nitratos. 
(E) beta bloqueadores. 

_________________________________________________________ 
 

42. Dentre as drogas empregadas na angina estável as únicas 
que, comprovadamente, previnem reinfarto e aumentam a 
sobrevida em pacientes que sofreram um infarto agudo do 
miocárdio são os 
 
(A) nitratos e bloqueadores de canais de cálcio. 
 
(B) bloqueadores de canais de cálcio e beta bloquea-

dores. 
 
(C) bloqueadores de canais de cálcio. 
 
(D) beta bloqueadores. 
 
(E) nitratos. 
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43. O uso prolongado de amiodarona pode resultar em danos 
a vários órgãos, como os citados, EXCETO 

 
(A) pneumonite intersticial. 
 
(B) nefropatia intersticial. 
 
(C) hepatite histologicamente semelhante à hepatite al-

coólica. 
 
(D) microdepósitos na córnea. 
 
(E) pigmentação azulada na pele. 

_________________________________________________________ 
 

44. Na sala de emergência, diante do diagnóstico de bradi-
cardia sinusal não explicada, o médico deve levar em con-
sideração a possibilidade de intoxicação por um dos 
agentes abaixo, EXCETO: 

 
(A) bloqueador de canais de cálcio. 
(B) beta bloqueador. 
(C) anti depressivo tricíclico. 
(D) clonidina. 
(E) digoxina. 

_________________________________________________________ 
 

45. Uma mulher de 22 anos é trazida ao pronto-socorro por 

ingestão de 10 g de acetaminofem há 3h. Está des-perta 

com sonolência leve, com saturação de O2 = 94% em ar 

ambiente. Recomenda-se iniciar 
 

(A) carvão ativado (máximo 50 g) e acetilcisteína 
140 mg/kg VO. 

 
(B) acetilcisteína 300 mg IV em 4h. 
 
(C) carvão ativado (máximo 50 g) e, se houver aumento 

de transaminases, acetilcisteína 100 mg/kg VO. 
 
(D) intubação orotraqueal para proteção de via aérea, 

carvão ativado (máximo 70 g) e acetilcisteína 
140 mg/kg VO. 

 
(E) carvão ativado (máximo 70 g) e acetilcisteína 

300 mg IV em 1 hora. 
_________________________________________________________ 
 

46. Homem de 22 anos passará a apresentar ptose palpebral, 
oftalmoplegia, mialgia e mioglobinúria associadas a au-
mento dos níveis séricos de CPK, aldolase e creatinina, se 
for vítima de acidente ofídico por 

 
(A) jiboia. 
(B) coral. 
(C) sucuri. 
(D) cascavel. 
(E) jararaca. 

_________________________________________________________ 
 

47. Considere os achados clínicos e laboratoriais abaixo. 
 
 I. Hemoglobina glicada de 9,2%. 
 
 II. LDL-colesterol de 175 mg/dL. 
 
 III. Elevação dos níveis de aldolase, CPK, TGO e DHL. 
 
 IV. Eletrocardiograma com fibrilação atrial de alta res-

posta ventricular. 
 

Serão encontrados com maior probabilidade em uma 
mulher de 55 anos que apresenta dosagem de TSH muito 
aumentada APENAS os achados: 

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

48. Considere os dados clínicos e laboratoriais abaixo: 
 
 I. Nódulo hiperecoide à ultrassonografia. 
 
 II. Nódulo hipocaptante à cintilografia com iodo-131. 
 
 III. Antecedente de radioterapia em região cervical. 
 
 IV. Sexo feminino com idade superior a 75 anos. 
 

Diante de um nódulo tireoideano, a probabilidade de cân-
cer estará aumentada se estiverem presentes APENAS as 
características 
 
(A) I e III. 
 
(B) II e IV. 
 
(C) I e II. 
 
(D) III e IV. 
 
(E) II e III. 

_________________________________________________________ 
 

49. São características clínicas do diabetes mellitus (DM) no 
momento do diagnóstico: 

 

  DM tipo 1 DM tipo 2 

(A)  perda de peso ausente presente 

(B)  neuropatia periférica frequente rara 

(C)  assintomático raro frequente 

(D)  enurese noturna ausente presente 

(E)  polidipsia e poliúria discreta intensa 
_________________________________________________________ 
 

50. Homem de 40 anos, em acompanhamento psiquiátrico 
irregular e passado de ideação suicida, é trazido por fami-
liares ao pronto-socorro de um hospital escola por estar 
nas últimas 12 horas agitado, com turvação visual, boca 
seca e dificuldade para urinar. Ao exame físico observa-se 
um paciente hiperativo, confuso, com pele quente e 
avermelhada, midríase bilateral com mínima resposta à 
luz e bexigoma. O pulso é de 150 bpm e a pressão arterial 
160 × 100 mmHg. Hemograma, glicemia, creatinina e ele-
trólitos são normais. O ECG mostra taquicardia supra-
ventricular com alargamento do complexo QRS. Foi feita a 
hipótese de intoxicação exógena e a equipe de acadê-
micos de medicina e preceptores fez os comentários 
abaixo. 

 
 I. Trata-se provavelmente de intoxicação por antide-

pressivo tricíclico. 
 
 II. A principal conduta é diálise e fisostigmina. 
 
 III. Deve-se administrar bicarbonato de sódio e manter 

pH sérico entre 7,50 e 7,55. 
 
 IV. Carvão ativado é útil até 12 horas da ingestão. 
 

Está correto o que se afirma APENAS em 
 
(A) I e IV. 

(B) I e II. 

(C) II e III. 

(D) I e III. 

(E) III e IV. 
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51. Homem de 18 anos procura pronto-atendimento com 
história de dispneia e edema há alguns dias. O exame 
físico mostra PA de 160 × 110 mmHg, edema de face e 
membros inferiores e lesões pustulosas em perna direita. 
O exame de urina mostra proteinúria discreta e cilindros 
hemáticos e nos exames de sangue creatinina de 
1,57 mg/dL e diminuição do nível da fração C3 do comple-
mento com C4 normal. Para confirmar a principal hipótese 
diagnóstica deste caso a conduta mais indicada, dentre as 
abaixo, é 
 
(A) dosar antiestreptolisina O. 
 
(B) dosar anticorpo anti-DNA. 
 
(C) realizar tomografia computadorizada de rins e vias 

urinárias. 
 
(D) dosar anti-HIV e sorologia para herpes virus. 
 
(E) realizar ecocardiograma transesofágico. 

_________________________________________________________ 
 

52. Homem de 40 anos e 72 kg de peso apresenta creatinina 
de 4,0 mg/dL. O clearence de creatinina, em mL/min, esti-
mado neste paciente é de 
 
(A) 40. 

(B) 30. 

(C) 15. 

(D) 25. 

(E) 50. 

_________________________________________________________ 
 

53. Em uma paciente com quadro típico de necrose tubular 
aguda associada ao uso de antibiótico nefrotóxico é 
provável o encontro de 
 
(A) sódio urinário inferior a 10 mEq/L. 
 
(B) sedimento urinário normal. 
 
(C) osmolaridade urinária superior a 400 mOsm/L. 
 
(D) relação osmolaridade urinária sobre plasmática su-

perior a 1. 
 
(E) fração de excreção de sódio superior a 1%. 

_________________________________________________________ 
 

54. Considere os componentes clássicos do coagulograma: 
tempo de protrombina (TP), tempo de tromboplastina 
parcial ativada (TTPA) e tempo de trombina (TT). A defi-
ciência de fator VIII, o defeito quantitativo de fibrinogê-
nio e a deficiência de fator V, causam alargamento dos 
seguintes tempos, respectivamente, 
 
(A) TP - TTPA e TT. 
(B) TTPA - TT e TP. 
(C) TT - TTPA e TP. 
(D) TTPA - TP e TT. 
(E) TP - TT e TTPA. 

_________________________________________________________ 
 

55. Homem de 30 anos apresenta quadro de priapismo e 
necrose asséptica de cabeça de fêmur. Dos dados abaixo, 
aquele que será encontrado com maior probabilidade 
neste paciente é 
 
(A) osteomielite por Salmonella. 
(B) teste de Coombs positivo. 
(C) hipergamaglobulinemia monoclonal. 
(D) anticoagulante lúpico positivo. 
(E) esplenomegalia. 

56. São causas de neutrofilia EXCETO: 
 
(A) hemólise. 
(B) cetoacidose diabética. 
(C) hemorragia aguda. 
(D) asplenia. 
(E) doença de Addison. 

_________________________________________________________ 
 

57. Um quadro de paralisia flácida aguda, caracterizada por 
fraqueza simétrica, alterações sensitivas em bota e luva, 
reflexos abolidos e acometimento de pares cranianos 
sugere 
 
(A) mielite transversa. 
(B) poliomielite. 
(C) polirradiculoneurite. 
(D) myasthenia gravis. 
(E) polimiosite. 

_________________________________________________________ 
 

58. Homem de 45 anos apresenta há 1 dia quadro de cefaleia, 
alteração de memória e períodos de agitação. Ao exame 
físico está toxemiado, confuso, com disartria, rigidez de 
nuca e temperatura axilar de 38,2 °C. O fundo de olho é 
normal e o exame do líquor mostra: 
 
120 células/mm3, sendo 65% linfócitos, 25% monócitos e 
10% neutrófilos, proteína de 160 mg/dL, glicose 90 mg/dL 
e pesquisa de tinta da China negativa. O anti-HIV é não 
reagente. A principal conduta empírica é 
 
(A) anfotericina B + 5 fluorcitosina. 
(B) dexametasona. 
(C) ceftriaxone + vancomicina. 
(D) aciclovir. 
(E) isoniazida + rifampicina + pirazinamida + etambutol. 

_________________________________________________________ 
 

59. Detectou-se em dois pacientes no pronto-socorro, a pre-
sença, no eletrocardiograma (ECG) de alterações decor-
rentes de efeito colateral de medicamentos que os mes-
mos vinham usando nas últimas semanas. 
 
ECG I: onda T apiculada e QRS alargado; 
ECG II: onda U 
 
Os medicamentos usados mais prováveis são: 
 
 ECG I ECG II 

(A)  furosemida espironolactona 

(B)  losartana anfotericina B 

(C)  fenoterol insulina 

(D)  captropil amilorida 

(E)  hidroclorotiazida gentamicina 
_________________________________________________________ 
 

60. Considere os casos abaixo: 
 

 I. Homem de 22 anos com poliúria e hálito cetônico. 
 
 II. Homem de 30 anos com ptose palpebral vespertina 

e disfagia. 
 
 III. Mulher de 19 anos com síndrome do pânico. 
 
 IV. Mulher de 20 anos com hiperemese gravídica. 

 
Gasometria arterial mostrando pCO2 = 28 mmHg será en-

contrada com maior probabilidade APENAS nos pacientes 
 
(A) II e III. 
(B) I e II. 
(C) I e III. 
(D) II e IV. 
(E) I e IV. 
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