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Instruções 

 

1. Aguarde autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. 

2. Este caderno contém 60 questões. Se houver qualquer falha de 
impressão, comunique ao fiscal, para que faça a substituição do caderno. 

3. Use os espaços em branco para rascunho; não destaque folhas da prova. 

4. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o número impresso é o seu 
número de inscrição. Comunique ao fiscal se os números forem 
diferentes. Após a verificação, assine o cartão-resposta. 

5. Use caneta esferográfica com tinta preta ou azul para preenchimento do 
seu cartão-resposta. Não dobre seu cartão-resposta, não o manche ou 
rasure, nem o amasse, pois ele passará por leitura ótica. 

6. Marque cada resposta no cartão, preenchendo completamente o campo 
que contém a letra correspondente à alternativa de sua opção, conforme 
modelo: 

 
7. Em cada uma das questões, só existe uma alternativa que responde 

adequadamente ao quesito proposto. Você deve marcar apenas uma 
alternativa para cada questão. Questões marcadas com duas ou mais 
alternativas ou deixadas em branco receberão pontuação zero. 

8. Lembre-se de que o tempo máximo para a realização desta prova e para o 
preenchimento do cartão-resposta é de 4 (quatro) horas. 

9. Não utilize nenhum material de consulta. Nenhum rascunho será 
considerado. 

10. Aguarde as instruções do fiscal quanto ao manuseio do digiselo no seu 
cartão-resposta. 

11. Entregue ao fiscal seu cartão-resposta. A não devolução desse cartão 
implicará sua desclassificação imediata. 
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CARGO:  MÉDICO – PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES 

 
 

 

Leia com atenção o texto a seguir para responder à 1ª questão. 
 

 

Peça esclarecimentos. Permaneça nos referenciais de seu interlocutor. Quando você exprime interesse por 
aquilo que ele está contando, seu interlocutor normalmente está ansioso por ajudá-lo a entender. Querer ser 
ouvido e compreendido parece ser uma necessidade comum a toda a humanidade. Quando receber 
esclarecimento, resuma o que ouviu. 

 
(TOMPKINS, Peg. Faça menos e seja mais amado: como manter relações saudáveis e equilibradas. 3. ed. São Paulo: 
Paulinas, 2010. p. 51.) 
 

 
 

1ª QUESTÃO. Com base no texto, é CORRETO afirmar: 

A) Nos dias de hoje, a humanidade cada vez mais se revela individualista. 

B) É importante manter-se discreto sobre os assuntos tratados em conversas do dia a dia. 

C) Identificar-se com seus pares é forma apropriada na condução das relações. 

D) Duas observações reflexivas bastam para que as pessoas produzam soluções. 

E) Cautela é indispensável à sobrevivência dos seres humanos. 

 

 

2ª QUESTÃO. Preencha os espaços em branco do texto abaixo. 
 

 

Ana andava muito preocupada ultimamente. Suas duas maiores preocupações eram a vida pessoal e a vida 
profissional. _____ (Essa/Esta) última, _____ (portanto / conquanto / porquanto) estivesse ganhando um bom 
salário, ainda lhe causava certo incômodo, por não ter o título de curso superior; _____ (aquela / àquela) a 
consumia ainda mais, ______ (contanto / porquanto / portanto / conquanto) havia descoberto uma gravidez 
inesperada, _____ (se não / senão) indesejada. 
 

 
  

A alternativa que responde CORRETAMENTE à questão é: 
 

A) Essa – portanto – aquela – contanto – se não. 

B) Essa – conquanto – àquela – porquanto – senão. 

C) Esta – conquanto – àquela – portanto – se não. 

D) Essa – porquanto – aquela – conquanto – senão.  

E) Esta – conquanto – aquela – porquanto – senão. 
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3ª QUESTÃO. Leia com atenção os fragmentos abaixo e ordene-os, de forma que se tenha como 

resultado um texto coerente e coeso. 

(   ) Essa aptidão foi crucial para a sobrevivência da nossa espécie. Imagine um grupo de homens das 
cavernas explorando seu território em busca de comida.  

(   ) Criam-se, assim, inúmeras categorias, orientando a comunidade sobre o comportamento a seguir, 
para maximizar a possibilidade de viver e passar adiante os seus genes. 

(   ) De repente, surge um tigre de cor negra, ataca um deles e o devora enquanto os outros fogem. 
Dias depois, os que sobreviveram voltam a procurar comida.  

(   ) Mesmo assim, todos fogem apavorados, pois projetaram a forma do tigre anterior no atual, criando 
uma categoria: a de animal predador.  

(   ) O ser humano possui a habilidade natural de reconhecer similaridades entre duas ou mais 
entidades e de colocá-las dentro de um mesmo grupo.  

(   ) Num certo momento, aparece outro tigre, desta vez de cor marrom clara, que, embora tenha visto 
aqueles homens, absolutamente não se interessa por eles.  

(   ) O mesmo procedimento acontece a todo momento com todos eles, diante da aparição de novos 
animais que possam representar perigo.  

(ABREU, Antônio Suarez. Linguística Cognitiva: uma visão geral e aplicada. Cotia: Ateliê Editorial, 2010.) 
 

 

Consideradas as sequências numéricas abaixo, a que responde CORRETAMENTE à questão é: 
 
A) 2, 7, 3, 5, 1, 4, 6. 

B) 1, 3, 5, 2, 4, 6, 7. 

C) 3, 5, 7, 4, 2, 1, 6. 

D) 4, 7, 2, 5, 6, 3, 1. 

E) 5, 2, 3, 6, 7, 4, 1. 
 

Leia com atenção o texto a seguir para responder à 4ª questão. 
 

 

1 
  
 
 

 
5 
 

 

 

Entre os costumes da elite imperial na segunda metade do século XIX estavam as compras na Rua do 
Ouvidor, os chás na Confeitaria Colombo, os passeios a Petrópolis e o hábito de consumir fotografias. 

Cada vez mais popular, a fotografia oitocentista se apresentou de duas formas principais: as imagens de 
paisagens e os retratos. As primeiras eram enviadas para exposições no velho continente, entendidas 
como uma representação fiel da única monarquia das Américas. Já os retratos circulavam num ambiente 
mais intimista, sendo trocados entre parentes e amigos, e viraram uma grande sensação graças à 
invenção das cartes-de-visite pelo francês Eugène Disdéri (1819-1889). Com uma câmera de quatro 
objetivas, produzia-se de uma só vez uma série de oito imagens, o que barateava os custos. 

 
  (MUAZE, Mariana. Álbum de família. Revista de História da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, n. 30, p. 82-3, mar. 2008.) 

  

4ª QUESTÃO. Com base no texto, é INCORRETO afirmar: 

A)  “As primeiras” (linha 4) tem relação coesiva com “imagens de paisagens” (linhas 3 e 4), que por 
sua vez tem como referente mais próximo “duas formas” (linha 3). 

B) As palavras “imperial” (linha 1), “monarquia” (linha 5) e “retratos” (linhas 4 e 5) pertencem a um 
mesmo campo semântico. 

C) As palavras “compras”, “chás” e “passeios” (linhas 1 e 2) e “hábito” (linha 2) se encontram em 
ambiente de relação sintática coordenada. 

D) As unidades linguísticas “século XIX” (linha 1) e “oitocentista” (linha 3) apresentam relação estreita 
de sentido, e uma retoma a outra. 

E) A palavra “o” em “o que barateava os custos” (linha 8) é de natureza pronominal, por isso se 
constitui elemento núcleo de oração. 
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Leia com atenção o texto a seguir para responder à 5ª questão. 
  

 

Sabemos que as rosas modernas pouco lembram suas ancestrais, nascidas nos campos persas há 35 milhões 
de anos e dali perpetuadas para o resto do mundo. Se as singelas espécies cultivadas, e adoradas, por nossos 
antepassados apresentavam cor pálida, fragrância imperceptível e apenas cinco pétalas, a geração atual floresce 
com até cem pétalas, exibe matizes os mais variados e perfuma o ar com seu aroma marcante. Essa 
exuberância, da qual até Flora, deusa grega das flores, se orgulharia, é fruto exclusivo das mãos do homem que, 
num momento de rara inspiração, interferiu na natureza, não para destruir, mas para aperfeiçoar a rosa, 
intensificando sua beleza por meio de um processo que talvez demorasse séculos para se desenvolver 

naturalmente. 
 
(Revista Geográfica Universal, Rio de Janeiro, n. 113, p. 20-5, abr., 1984, p. 21.) 
 

 
5ª QUESTÃO. O uso do verbo “lembrar” está INCORRETO em: 

A) Lembram-nos, nascidas e cultivadas nos campos persas, as singelas espécies de rosas das quais 
até Flora, deusa grega, se orgulharia. 

B) Lembra-nos quão interfere o homem na natureza e que, num momento de rara inspiração, 
aperfeiçoou a rosa nascida nos campos persas. 

C) Lembramo-nos de que as rosas têm matizes os mais variados e seu perfume alcança o ar com 
aroma marcante. 

D) Lembra-nos as rosas cultivadas nos campos persas de sua cor pálida e sua fragrância 
imperceptível. 

E) Lembra-nos bem que as rosas modernas pouco nos trazem à memória as ancestrais. 

 
 
Leia com atenção o texto a seguir para responder à 6ª questão. 
 

 

1 
 
 
 
5 

 

 
 

Inspire pelo nariz lenta e profundamente. Imaginar seu tórax em três partes. Comece a inspiração dilatando 
primeiro a região do abdômen (sinta seu diafragma descer); em seguida encha de ar a parte central e infle a 
alta. Solte o ar bem devagar, descendo primeiro a parte alta do tórax, a central e a região do abdômen. 
Expire pela boca, deixando-a um pouquinho aberta. O ideal é fazer a respiração diafragmática deitado, mas 
pode ser sentado, em casa, dirigindo ou no escritório. 

(DOMÊNICO, Cláudio. Te cuida: guia para uma vida saudável. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2012. p. 63.) 
 

 
6ª QUESTÃO. Com base no texto, é CORRETO afirmar: 

A) As frases estão encadeadas ordenadamente, ou seja, a sequência em que se organizam obedece 
ao que se denomina paralelismo sintático. 

B) As formas verbais “encha” (linha 2) e “infle” (linha 2) têm como referente “tu”, e a forma “a”, “em 
deixando-a” (linha 4), remete a “boca” (linha 4). 

C) A palavra “abdome” substitui adequadamente “abdômen” (linha 2), sem que haja mudança de 
sentido.  

D) O fragmento de frase “seu tórax” (linha 1) pode ser substituído por “sua caixa toráxica”, e o texto se 
mantém com o mesmo valor de uso formal. 

E) A forma “a” em “Comece a inspiração” (linha 1) recebe a mesma classificação morfossintática que 
tem “a” em “Comece a inspirar”. 
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Leia com atenção o texto a seguir para responder à 7ª questão. 
 
 

Deixe-os fora da geladeira. 
 
DICA  Confira lista de alimentos que muita gente guarda no refrigerador, só que não deveria. O frio pode provocar 
perda de sabor e textura de alguns deles. 

 
(Notícia Agora, Vitória, p. 6, 12 jan. 2016.) 

 

 
7ª QUESTÃO. A estrutura sintática está CORRETA em: 

A) Convém que os alimentos que não estragam rápido deixemo-los fora da geladeira. 

B) Conservarei-os fora da geladeira, para os alimentos não perderem o sabor. 

C) A umidade da geladeira deixa a cebola mofada, por isso que guardem-na em local seco.    

D) O mel, na geladeira, perde sua textura ideal, daí não acondicione-o nesse eletrodoméstico.  

E) Alimentos que estragam rápido, é adequado que se mantenham eles na geladeira. 

 

 

8ª QUESTÃO. O uso da forma grifada está INCORRETO em: 

A) Estou lhe dando este conselho, porque quero o seu bem. 

B) Fazer, na atual situação, um evento desse porte, por quê? 

C) Eu ainda não descobri porque ela não quis ir ao cinema ontem. 

D) Você está chateado porque ela conseguiu o cargo? 

E) É o porquê de tanta miséria no mundo a ganância do ser humano.  

 
 
9ª QUESTÃO. O uso da forma grifada está INCORRETO em: 

A) Tal como a conhecemos hoje, a omeleta é uma receita proveniente da França. 

B) Há relação entre zica e microcefalia. As pesquisas retificam esse resultado. 

C) Em torno de 1960, o esqueite surgiu nos EUA e logo virou uma febre no mundo.  

D) A Academia Brasileira de Letras não atesta a existência da forma cincoenta. 

E) Assim como a abelha, o maribondo atua na polinização das plantas. 

 

 

10ª QUESTÃO. A definição CORRETA acerca dos documentos oficiais está apresentada em: 

A) Ofício é utilizado para comunicação entre unidades independentes e distintas, e memorando é 
utilizado para comunicação entre órgãos de uma mesma unidade administrativa. 

B) Ofício e memorando são modalidades de comunicação que têm exatamente o mesmo fim e a 
mesma estrutura textual. 

C) Memorando é utilizado para comunicação entre unidades públicas distintas ou em níveis diferentes 
de um mesmo órgão. 

D) Memorando e ofício são documentos de uso restrito ao espaço da administração pública. 

E) Ofício segue a mesma estrutura e organização textual de memorando. Enquanto, no memorando, o 
destinatário é identificado pelo nome e pelo cargo que ocupa; no ofício, o destinatário deve ser 
identificado apenas pelo cargo que ocupa. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 10 QUESTÕES 

 
 

11ª QUESTÃO. Deve-se distribuir   caneta,   lapiseira e   borracha em   caixas, sendo que em cada 

caixa pode ficar nenhum objeto ou um único objeto ou mais de um objeto. O número de possíveis 

distribuições é igual a 

A)     

B)     

C)     

D)     

E)     

 

 

12ª QUESTÃO. Uma loja de produtos esportivos vende todas as bolas de basquetebol pelo mesmo 

preço unitário igual a   reais, todas as bolas de handebol pelo mesmo preço unitário igual a   reais, e 

todas as bolas de futebol pelo mesmo preço unitário igual a   reais. João comprou na loja   bolas de 

basquetebol,   bolas de handebol e   bolas de futebol, pagando um total de          . Carlos comprou 

na loja   bolas de basquetebol,   bolas de handebol e   bolas de futebol, pagando um total de 

         . O valor da soma (     ) é igual a 

A)        

B)        

C)        

D)       

E)       

 

 

13ª QUESTÃO. Em um grupo de pessoas, 

    pessoas falam inglês; 

    pessoas falam espanhol; 

    pessoas falam francês; 

   pessoas falam inglês e espanhol; 

   pessoas falam inglês e francês; 

   pessoas falam espanhol e francês; 

   pessoas não falam nenhum dos três idiomas; 

 nenhuma pessoa fala os três idiomas. 

 

O total de pessoas do grupo é igual a 

 

A)    

B)    

C)    

D)    

E)    
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14ª QUESTÃO. Numa escola, a mesma prova foi aplicada para as turmas A e B. A média aritmética 

das notas dos alunos da turma A foi igual a     e a dos alunos da turma B foi igual a    . O número de 

alunos da turma B é igual ao quádruplo do número de alunos da turma A. A média aritmética das notas 

de todos os alunos das turmas A e B foi igual a 

A)     

B)     

C)     

D)     

E)     

 

 

15ª QUESTÃO. Uma grandeza positiva   é inversamente proporcional à raiz quadrada de uma 

grandeza positiva  . Para que a grandeza   aumente   %, a grandeza   deve sofrer uma redução 

percentual de 

A) 
   

  
% 

B) 
   

 
% 

C) 
   

  
% 

D) 
   

  
% 

E) 
   

  
% 

 

 

16ª QUESTÃO. Uma loja vende um fogão cujo preço à vista é            , em   prestações mensais 

iguais, sendo a primeira prestação paga no ato da compra. Devem ser pagos juros compostos de   % 

sobre o saldo devedor. O valor de cada prestação é igual a 

A)             

B)             

C) R$ 1.211,00 

D)             

E)             

 

 

17ª QUESTÃO. A função quadrática  ( )         , com    , tem valor mínimo igual a  . Então, 

 (  ) é igual a 

A)   

B)   

C)   

D)   

E)   
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18ª QUESTÃO. Uma loja vendeu       unidades de certo produto no primeiro semestre de 2015. Em 

cada mês daquele semestre, o número de unidades do produto vendidas pela loja foi igual ao triplo do 

número de unidades vendidas no mês anterior. O número de unidades do produto vendidas pela loja em 

fevereiro de 2015 foi igual a 

A)     

B)     

C)     

D)    

E)    

 

 

19ª QUESTÃO. Dizemos que uma moeda é honesta quando, ao ser lançada, a probabilidade de se 

obter cara na face voltada para cima é igual à probabilidade de se obter coroa. Cinco moedas honestas 

são lançadas simultaneamente. A probabilidade de se obter exatamente   moedas com caras nas faces 

voltadas para cima é igual a 

A)        

B)        

C)        

D)        

E)        

 

 

20ª QUESTÃO. Sejam     ,      e      valores assumidos por uma variável quantitativa 

discreta. Se a variância de   ,    e    é igual a    ⁄ , então a soma dos possíveis valores para   é igual 

a 

A)      

B)    

C)      

D)    

E)      
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INFORMÁTICA – 5 QUESTÕES 

 
 

As questões abaixo assumem que se está usando Microsoft Windows 7 Professional com Microsoft 

Office Professional Edição 2013 ou então Ubuntu Linux 14.04.1 LTS com LibreOffice 4.2, todos em suas 

versões em Português do Brasil. As configurações do mouse (botões esquerdo e direito) são as usadas 

para usuários destros (configuração padrão). Clicar significa pressionar o botão esquerdo do mouse. 

Clicar sobre um ícone significa pressionar o botão esquerdo do mouse quando o cursor estiver sobre a 

área desse ícone na tela. No caso do Excel e do Calc, as configurações para linguagem e números são  

as definidas como padrão para as versões em Português do Brasil. 

 

21ª QUESTÃO. O termo bit é a simplificação em inglês de “dígito binário” (binary digit). Ele representa 

a menor unidade de informação usada na computação e pode assumir apenas dois valores: 0 ou 1, 

corte ou passagem de energia, respectivamente. Outra unidade muito utilizada na computação é o byte. 

Essa unidade equivale geralmente a: 

A) 10 bits. 

B) 8 bits. 

C) 5 bits. 

D) 2 bits. 

E) 1 bit. 

 
 
22ª QUESTÃO. Esquemas de codificação, ou codificação de caracteres, possibilitam uma maneira 

comum para representar um caractere de dados na computação. A alternativa que NÃO apresenta um 

esquema de codificação é: 

A) ASCII. 

B) EBCDIC. 

C) ISO 8859. 

D) ABC. 

E) Unicode. 

 
 

23ª QUESTÃO. O PDF (Portable Document Format) é um formato de arquivo desenvolvido para 

representar documentos de maneira independente do aplicativo, do hardware e do sistema operacional 

usados para criá-los. Sobre o formato PDF e os editores de texto Microsoft Word e LibreOffice Writer, é 

CORRETO afirmar que, em sua configuração original, 

A) ambos os editores possuem a funcionalidade de exportar um arquivo para o formato PDF. 

B) ambos os editores não possuem a funcionalidade de exportar um arquivo para o formato PDF. 

C) ambos os editores possuem a funcionalidade de exportar um arquivo para o formato PDF, mas o 
arquivo exportado não exibe as imagens do documento original. 

D) apenas o LibreOffice Writer possui a funcionalidade de exportar um arquivo para o formato PDF. 

E) apenas o Microsoft Word possui a funcionalidade de exportar um arquivo para o formato PDF. 
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24ª QUESTÃO. Sobre as funções nativas no LibreOffice Calc, é INCORRETO afirmar: 

A) ABS(Número) – Retorna o valor absoluto de um número. 

B) E(ValorLógico1; ValorLógico2 ...ValorLógico30) – Retorna o valor VERDADEIRO, se todos os 
argumentos forem VERDADEIROS. Se um dos elementos for FALSO, essa função retornará o 
valor FALSO. 

C) LINHA(Referência) – Retorna o número da linha de uma referência de célula. 

D) POTÊNCIA(Base; Expoente) – Retorna um número elevado a outro número. 

E) ÍMPAR(Número) – Retorna o valor VERDADEIRO, se o valor do número for ímpar, ou FALSO, se o 
número for par. 

 

 

25ª QUESTÃO. Nas planilhas eletrônicas Microsoft Excel e LibreOffice Calc há o uso de alguns termos 

básicos. Um deles é “célula”. A definição CORRETA desse termo é: 

A) Campo disponibilizado nas planilhas eletrônicas, como operadores aritméticos, funções 
trigonométricas e funções estatísticas. 

B) Instrução dada ao computador para calcular um resultado tendo como base resultados aritméticos e 
referências a outras planilhas. 

C) Representação de toda faixa horizontal da planilha identificada por números que vão de 1 a 65516. 

D) Elemento básico e identificado como sendo a interseção entre dois vetores (linha e coluna). 

E) Uma representação, como gráficos simples, grafos ou histogramas, que é recriada dinamicamente 
em caso de mudança no conteúdo. 
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LEGISLAÇÃO – 5 QUESTÕES 

 

 
26ª QUESTÃO. Um técnico do Núcleo de Tecnologia da Informação da UFES (NTI), após ter sido 

aprovado no estágio probatório, recusava-se a cumprir ordens do Diretor do Núcleo para a prática de 

atos inerentes à sua função. Dizia que outras pessoas deveriam realizar a atividade determinada. Sobre 

as consequências dessa atitude do servidor, é CORRETO afirmar: 

A) O Diretor do NTI deverá aplicar uma advertência privada, mas como o técnico possui estabilidade 
não poderá ser demitido. 

B) O técnico terá sua estabilidade revogada conforme a Lei nº 9.784/99 (Processo Administrativo no 
âmbito da Administração Pública Federal). 

C) O técnico poderá ser demitido por insubordinação grave. 

D) A recusa do servidor não ensejará sua demissão, pois somente haverá insubordinação grave se o 
técnico se recusar a cumprir ordens do Reitor da UFES.   

E) O técnico poderá continuar no cargo, porque o servidor pode recusar-se a cumprir ordens quando 
outros servidores também podem praticar o ato ordenado.  

 
 

27ª QUESTÃO. De acordo com a Lei nº 9.784/99, o agente público que praticar ato administrativo que 

negue, limite ou afete direitos ou interesses de alguém deverá 

A) motivar sua decisão. 

B) submeter o ato à homologação do seu chefe imediato. 

C) notificar o Ministério Público da sua decisão. 

D) instaurar processo administrativo. 

E) submeter o ato a uma comissão de recurso administrativo, antes de comunicar ao interessado a 
sua decisão. 

 
 

28ª QUESTÃO. De acordo com o Regime Jurídico Único (Lei nº 8.112/90), NÃO é caso de demissão 

do servidor: 

A) Insubordinação grave em serviço. 

B) Crime punido com pena de prisão. 

C) Ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular. 

D) Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. 

E) Improbidade administrativa. 

 
 

29ª QUESTÃO. Sobre a improbidade administrativa, é CORRETO afirmar: 

A) A lei exige que o ato, cumulativamente, importe em enriquecimento ilícito do agente público, cause 
lesão ao patrimônio público e atente contra os princípios da Administração Pública.  

B) A improbidade administrativa é exclusiva dos agentes públicos. 

C) O administrador da pessoa jurídica de direito privado que receber verba pública ou participar do seu 
desvio também fica sujeito às sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. 

D) A Lei nº 8.429/92, além da perda da função pública, faz previsão de quais atos de improbidade 
administrativa também serão punidos com a prisão do agente público ímprobo.  

E) O agente público somente perderá seu cargo se cumulativamente for condenado à suspensão dos 
direitos políticos por período superior a 10 anos. 
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Leia com atenção o texto a seguir para responder à 30ª questão. 
 

 

Juiz que dirigiu carro de Eike é afastado do cargo e será investigado 
 
Flávio Roberto de Souza foi flagrado dirigindo carro apreendido de Eike. Investigação vai apurar indícios de 
irregularidades do magistrado. 
 

O Órgão Especial do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro (TRF2) decidiu nesta quinta-feira (5), por 
unanimidade, pelo afastamento do juiz federal Flávio Roberto de Souza das funções do cargo, bem como 
decidiu abrir investigação para apurar os indícios de irregularidades na atuação do magistrado. 
 

O afastamento aconteceu porque o juiz foi flagrado dirigindo um dos carros do empresário Eike Batista que 
estavam apreendidos. Também estavam no prédio onde ele vive, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, um outro 
automóvel e um piano. 
 
Licença médica 
 

Na terça-feira (3), uma junta médica formada por três médicos, reunida pelo TRF2, concedeu licença para o 
juiz até o dia 8 de abril. O magistrado foi afastado do caso Eike Batista por decisões do Conselho Nacional de 
Justiça e do próprio TRF-RJ. 
 

O problema de saúde que obrigou o afastamento do juiz não foi divulgado. Porém, o laudo afirma que “a 
concessão da licença médica não é impeditiva para que o juiz responda por seus atos em uma apuração 
disciplinar”. 
 

Também na terça, a 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro decidiu afastar o 
juiz Flávio Roberto de Souza do processo que tem o empresário Eike Batista como réu, por manipulação do 
mercado e uso indevido de informações privilegiadas. Todas as decisões tomadas pelo magistrado foram 
anuladas, com exceção do bloqueio dos bens do empresário. 
 

Os bens de Eike Batista seguem apreendidos. Após a sindicância contra Flávio Roberto ter sido aberta, o juiz 
substituto determinou a devolução de alguns bens que estavam em posse do magistrado, dois carros e um 
piano. Ele é o fiel depositário, o que significa que eles ficam em sua posse, mas que não pode utilizá-los. O 
dinheiro de contas, outros carros, incluindo o Porshe que o juiz foi flagrado dirigindo, e outro bens seguem com 
a Justiça Federal. 
 
(Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/03/juiz-que-dirigiu-carro-de-eike-e-afastado-do-cargo-e-
sera-investigado.html>. Acesso em: jan. 2016.) 

 

 
 

30ª QUESTÃO. Se constatada a veracidade dos fatos descritos no texto acima, de acordo com o 

Código Penal Brasileiro, o juiz praticou, em tese, o crime de: 

A) Corrupção passiva. 

B) Peculato. 

C) Facilitação de contrabando ou descaminho. 

D) Prevaricação. 

E) Violação de sigilo funcional. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 30 QUESTÕES 

 
31ª QUESTÃO. WZM, 17 anos, queixa de amenorreia primária. No exame físico, apresenta 

distribuição normal de pelos axilares e genitais, mamas e vulva de aspectos habituais para a idade, 

porém, no exame ginecológico, observou-se ausência de vagina. Foi, então, solicitado o cariótipo que 

foi: 46, XX. O diagnóstico, nesse caso, é: 

A) Síndrome de Asherman. 

B) Síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser. 

C) Síndrome de Morris. 

D) Síndrome de Turner. 

E) Síndrome de Kalman. 

 
 
32ª QUESTÃO. MFZ, 20 anos, traz resultado de exame citopatológico do colo uterino: HSIL (lesão 

intra-epitelial escamosa de alto grau). É nuligesta, coitarca há 3 anos, teve 3 parceiros no último ano, 

assintomática. A conduta apropriada para essa paciente é 

A) repetir a citologia em 6 meses. 

B) realizar pesquisa de HPV (biologia molecular). 

C) realizar eletrocauterização com bisturi de alta frequência. 

D) encaminhá-la para ambulatório de patologia cervical para realização de exérese de zona de 
transformação do colo uterino pelo método ver e tratar. 

E) encaminhá-la para colposcopia e, tendo lesão sugestiva de lesão de alto grau, proceder à biópsia. 

 
 
33ª QUESTÃO. Com relação a métodos anticoncepcionais, é INCORRETO afirmar: 

A) Pacientes tabagistas têm risco aumentado de trombose e não devem escolher como método a 
pílula combinada (estrogênio + progesterona). 

B) O anticoncepcional, contendo apenas progestagenos, pode ser uma boa opção para os primeiros 
06 (seis) meses após o parto. 

C) O Etinilestriol é o principal estrógeno contido nos anticoncepcionais orais combinados. 

D) Eficácia e segurança são os critérios mais importantes para a escolha de um método 
anticoncepcional. 

E) O condom, ou camisinha feminina, tem como vantagens a maior proteção às DST e a liberdade 
feminina, podendo ser introduzido antes do ato sexual e retirado não imediatamente. 
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34ª QUESTÃO. O câncer de mama constitui um grave problema de saúde pública e, no Brasil, é o 

câncer que mais mata mulheres, por isso é muito importante o diagnóstico precoce. Com relação ao 

câncer de mama, é CORRETO afirmar: 

A) Os tumores malignos da mama, geralmente sintomáticos, são diagnosticados por exame físico e 
mamografia. 

B) A ressonância magnética é usada para rastreamento para aumentar a detecção precoce do câncer 
de mama. 

C) A quimioterapia adjuvante é tratamento complementar obrigatório para carcinoma ductal infiltrante 
com linfonodo sentinela negativo e tumor com margens livres. 

D) A mamografia de alta resolução é o principal exame de auxílio ao exame clínico do câncer de 
mama e possibilita a identificação de lesões muito pequenas com um mínimo de radiação. Deve ser 
realizada, segundo o Ministério da Saúde, em mulheres de 50 a 69 anos, salvo em grupo de risco, 
que deve fazer o exame abaixo dessa idade. 

E) Uma das vantagens da Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF) é que, além de fazer o 
diagnóstico entre carcinoma in situ e invasor, o material também poderá ser enviado para análise 
imuno-histoquímica. 

 
 
35ª QUESTÃO. Com relação à adenomiose, é INCORRETO afirmar: 

A) Tem o mesmo padrão e localização da endometriose. 

B) Ocorre a presença de tecido endometrial entre as fibras musculares do endométrio. 

C) É frequente o sangramento uterino anormal cíclico, abundante e prolongado. 

D) O diagnóstico de certeza é o histopatológico. 

E) Na histerossalpingografia ocorre o sinal de Dionisi que corresponde a uma irregularidade da 
superfície endometrial. 

 
 
36ª QUESTÃO. Os principais estrogênios circulantes durante a gestação e após a menopausa são, 

respectivamente, 

A) etinilestradiol e estrona. 

B) estriol e estradiol. 

C) estradiol e estriol. 

D) estriol e estrona. 

E) estrona e estradiol. 

 
 
37ª QUESTÃO. Uma paciente apresentando episódios recorrentes de vesículas agrupadas em região 

genital, dolorosas e com linfoadenopatias em região inguinal, teria o diagnóstico confirmado, se o 

exame citológico tivesse a presença de 

A) corpúsculo de Donovan. 

B) clue Cells. 

C) inclusões citoplasmáticas. 

D) multinucleação e balonização celular. 

E) hifas. 
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38ª QUESTÃO. O tratamento adequado para paciente menopausada de 52 anos, sem fator de risco 

cardiovascular, sem uso de medicamentos, com prolapso uterino total, cistocele e retocele seria 

A) histerectomia vaginal com correção do assoalho pélvico. 

B) correção da cistocele por cirurgia de Kelly Kenedy e da retocele com colporrafia posterior. 

C) estrogenioterapia tópica para melhora do trofismo genital. 

D) uso de pessários vaginais. 

E) fisioterapia uroginecológica para reforçar o assoalho pélvico. 

 

 
39ª QUESTÃO. Com relação à candidíase vaginal, é CORRETO afirmar: 

A) O PH vaginal é > 4,5. 

B) A visualização das pseudo-hifas é possível no exame direto a fresco. 

C) O teste das aminas é frequentemente positivo. 

D) O uso do Tinidazol 2 g, por via oral em dose única, é recomendável. 

E) A cultura em meio Diamond é recomendável, se a microscopia for negativa. 

 
 

40ª QUESTÃO. A paciente HJG, 32 anos, apresenta irregularidade menstrual após ligadura tubária. De 

acordo com a bibliografia do concurso, uma das hipóteses para isso seria 

A) hiperprolactinemia, pois estava amamentando. 

B) irregularidade pós-parada da pílula por adaptação. 

C) ligadura das artérias uterinas. 

D) pólipo endometrial. 

E) lesão inadvertida das artérias ovarianas e ramos ovarianos das artérias uterinas bilateralmente. 
 

 
41ª QUESTÃO. Em relação à vaginose bacteriana, é INCORRETO afirmar: 

A) Quase metade das mulheres são assintomáticas, embora o corrimento seja o sintoma mais 
frequente. 

B) O teste das aminas é positivo em 70 a 80% dos casos. 

C) A infecção é sexualmente transmissível e o parceiro deve ser tratado para acabar com a cadeia de 
transmissão. 

D) O desequilíbrio da flora vaginal normal pode aumentar exageradamente as bactérias, causando a 
doença. 

E) Corrimento branco-acinzentado, homogêneo, fino e de odor fétido é um sintoma da doença. 

 
 

42ª QUESTÃO. A melhor indicação de tratamento no caso de puberdade precoce, quando ocorre o 

desenvolvimento das características sexuais secundárias antes dos 8 anos de idade, seria 

A) agonistas de GnRH ou acetato de medroxiprogesterona. 

B) pílulas anticoncepcionais para evitar também uma gestação precoce. 

C) psicoterapia para prevenção de distúrbios emocionais. 

D) danazol ou metformina. 

E) estradiol e noretisterona. 
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43ª QUESTÃO. Para osteoporose, NÃO se constitui fator de risco: 

A) Tabagismo. 

B) Insuficiência renal. 

C) Alcoolismo. 

D) Obesidade. 

E) Uso de drogas como glicocorticoides, metrotexate e heparina. 

 
44ª QUESTÃO. O uso de Metrotexate, em caso de prenhez ectópica, NÃO é indicado quando 

A) a dosagem sérica do Beta HCG for menor que 4.000. 

B) a USG mostrar líquido livre em cavidade. 

C) o BCF for negativo. 

D) a massa for menor que 3,5 cm. 

E) a prenhez ectópica for íntegra com estabilidade hemodinâmica. 

 
 
45ª QUESTÃO. Em relação ao abortamento, é CORRETO afirmar: 

A) A incompetência istmo-cervical é um abortamento precoce de repetição doloroso e a cerclagem 
deve ocorrer entre 8 e 10 semanas. 

B) O abortamento legal, no Brasil, pode ser realizado em casos de anomalias genéticas como a 
Síndrome de Turner ou Síndrome de Edwards. 

C) No abortamento completo com USG, sem evidências de gestação, deve-se proceder ao 
esvaziamento uterino pelo risco de discrasias. 

D) No abortamento infectado devemos apenas fazer a antibioticoterapia e não o esvaziamento uterino, 
pelo risco de perfuração uterina. 

E) A trissomia autossômica é o achado mais frequente nos abortamentos espontâneos, precoces e 
esporádicos. 

 
 
46ª QUESTÃO. Com relação ao diagnóstico da gravidez, é CORRETO afirmar: 

A) A ausculta fetal se dá com 10 a 12 semanas, com o sonar Doppler, e com 18 a 20 semanas, com o 
estestocópio de Pinard. 

B) As modificações uterinas, vulvares e vaginais e o atraso menstrual após 10-14 dias são sinais de 
confirmação da gravidez. 

C) A presença de movimentos fetais percebida pela paciente é um diagnóstico de certeza. 

D) O sinal de Kluge diz respeito ao pulso da artéria vaginal percebido pelo toque vaginal. 

E) O pico de secreção do Beta HCG é de 5 a 7 semanas. 



 
 

16 
 

 
47ª QUESTÃO. A tríade fetal composta de coriorretinite, calcificações intracerebrais e hidrocefalia diz 

respeito à infecção materna denominada 

A) Zica vírus. 

B) Rubéola. 

C) Toxoplasmose. 

D) Citomegalovírus. 

E) Parvovirose. 

 
 

48ª QUESTÃO. A principal malformação congênita fetal grave em decorrência do diabetes gestacional 

descontrolado é: 

A) Microcefalia. 

B) Espinha bífida. 

C) Síndrome de regressão caudal. 

D) Fechamento prematuro do ducto arterioso. 

E) Hidropsia fetal. 

 
 

49ª QUESTÃO. Com relação ao aborto legal, é INCORRETO afirmar: 

A) A autorização judicial ou processo contra o autor do crime sexual é necessário para a prática do 
abortamento legal. 

B) O procedimento deve ser feito em serviço de saúde estruturado para acolher a vítima de crime 
sexual e, mediante condutas adequadas de consulta com médicos e de entrevista com psicólogos e 
assistentes sociais, deve-se convencê-la sobre a ocorrência. 

C) O objetivo do serviço de referência de assistência à vítima de violência sexual é garantir o exercício 
do seu direito à assistência médica integral e segura. 

D) A análise da palavra da mulher é de responsabilidade do serviço médico no âmbito exclusivo e 
específico de atendimento à vítima. Se não houver elementos hábeis para afastar a presunção do 
crime sexual, prevalece a palavra da mulher (presunção de veracidade). 

E) O aborto legal pode ser realizado, de acordo com a estrita legalidade, mesmo que não seja feito o 
boletim de ocorrência e não seja realizado o exame pelo Instituto Médico Legal (IML). 

 

 
50ª QUESTÃO.  Com relação às recomendações para profilaxia da transmissão vertical do HIV e 

terapia antirretroviral em gestantes, é INCORRETO afirmar: 

A) A cesárea eletiva deve ser realizada na 38ª semana de gestação, a fim de se evitar a 
prematuridade e/ou o trabalho de parto e a ruptura de membranas. 

B) Havendo condições favoráveis para o parto vaginal e estando esse indicado, não há necessidade 
de se indicar o AZT venoso, pois a carga viral sendo baixa não há risco de transmissão vertical. 

C) A ordenha do cordão umbilical não deve ser realizada. O cordão deve ser ligado imediatamente 
após a retirada do recém-nascido. 

D) O obstetra deve iniciar a infusão venosa de AZT e realizar a cesárea, se possível após 3 horas de 
infusão, no caso de cesárea eletiva. 

E) O uso de antibiótico profilático materno, logo após a expulsão fetal, sendo parto normal ou cesárea, 
é necessário. 
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51ª QUESTÃO. GMC, 23 anos, GIP0A0, 36 semanas de gestação, procura maternidade de alto risco 

por apresentar: cefaleia, epigastralgia e escotomas. Ao exame: PA=150/110 mmHg, AFU=35 cm, 

apresentação cefálica, BCF=144 bpm, colo = grosso, posterior, fechado. Cardiotocografia mostrou feto 

ativo, BCF com padrão normal e sem contrações uterinas. Exames laboratoriais com creatinina de 1,3 

mg/dl e ácido úrico de 7mg/dl. A conduta CORRETA, nesse caso, é 

A) iniciar sulfato de magnésio e indução do parto com misoprostol. 

B) iniciar sulfato de magnésio e indução do parto com ocitocina. 

C) iniciar com resolução imediata por cesárea, pois não há tempo para o sulfato de magnésio. 

D) iniciar dose de ataque do sulfato de magnésio e proceder à cesárea. 

E) fazer anti-hipertensivo Hidralazina para estabilizar a pressão e aguardar o termo da gestação. 

 
 
52ª QUESTÃO. Com relação à vacinação da gestante, é INCORRETO afirmar: 

A) A vacina contra Hepatie B deve ser feita de rotina em toda gestante com sorologia negativa. 

B) A vacina de rubéola não deve ser realizada na gestação e mulheres que fizeram a vacina devem 
esperar 30 dias após a última dose para engravidar. 

C) A vacina da febre amarela deve ser evitada na gravidez, mas em situações inevitáveis, como 
viagens para áreas endêmicas, pode ser utilizada. 

D) A vacina contra tétano e difteria deve ser feita na gestante em esquema de 3 doses e, se o 
esquema já tiver sido feito há mais de 5 anos, uma dose de reforço deve ser feita. 

E) A vacina contra gripe (influenza, H1N1) é vacina de vírus inativados e não deve ser feita em 
gestantes. 

 
 
53ª QUESTÃO. A gestante BGT, primigesta, assintomática, com história de conização cervical por ca 

in situ há 3 anos, realizou USG com 23 semanas de gestação. A USG apresenta-se normal do ponto de 

vista morfológico, porém, o comprimento do colo uterino encontra-se com 18 mm. A conduta adequada 

nessa paciente é 

A) manter vida normal, pois não existe risco de prematuridade. 

B) internar a paciente e iniciar tocolítico imediatamente. 

C) iniciar progesterona micronizada, de preferência via vaginal e até 36 semanas de gestação, e 
orientar repouso absoluto (físico e sexual). 

D) indicar cerclagem uterina imediatamente. 

E) proceder conduta expectante, fazer cerclagem e tocolíticos, somente, em caso de trabalho de parto 
prematuro. 
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54ª QUESTÃO. A gestante GHU, 30 semanas, apresenta febre, dor lombar, Sinal de Giordano 

positivo, hemograma com 15.000 leucócitos, 4% de bastões, EAS com nitrito positivo, albumina ++, 

1.000 leucócitos e urocultura em andamento. O diagnóstico e conduta adequados são, respectivamente, 

A) cistite. Iniciar antibioticoterapia oral domiciliar. 

B) bacteriúria. Esperar resultado da urocultura e iniciar tratamento somente se ela for positiva. 

C) pielonefrite. Iniciar antibioticoterapia intramuscular em nível ambulatorial. 

D) pielonefrite. Internar e iniciar antibioticoterapia endovenosa. 

E) cistite. Fazer apenas medicação sintomática para dor e febre, enquanto aguarda o resultado da 
urocultura. 

 
 
55ª QUESTÃO. Uma gestante chega à consulta de pré-natal, referindo que a DUM (data da última 

menstruação) foi 12/09/2015. Considerando que a consulta foi realizada no dia 20/02/2016, seu médico 

assistente fez os cálculos e concluiu que sua DPP (data provável do parto) e sua idade gestacional, em 

semanas, seriam, respectivamente, 

A) 19/06/2016 e 23 semanas. 

B) 20/06/2016 e 24 semanas. 

C) 19/07/2016 e 20 semanas. 

D) 20/07/2016 e 14 semanas. 

E) 20/06/2016 e 22 semanas. 

 
 
56ª QUESTÃO. O Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal (SIASS) 

NÃO tem por objetivo coordenar e integrar ações e programas na área de 

A) promoção de saúde. 

B) acompanhamento da saúde. 

C) perícia oficial. 

D) assistência à saúde. 

E) formação de equipe multiprofissional. 

 
 
57ª QUESTÃO. O exame médico periódico dos servidores da Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional está previsto no artigo 206-A da Lei nº 8.112/1990. Em relação a esse exame, 

é INCORRETO afirmar: 

A) Deverá ser realizado anualmente para os servidores com idade acima de 45 anos. 

B) Os servidores expostos a agentes químicos serão submetidos a exames específicos. 

C) Os dados dos exames comporão prontuário eletrônico. 

D) É obrigatório para todos os servidores. 

E) Os servidores que operam raios X ou substâncias radioativas serão submetidos a exames médicos 
complementares a cada seis meses. 
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58ª QUESTÃO. Os exames médicos periódicos NÃO poderão ser prestados 

A) mediante contrato administrativo, observado o disposto na Lei nº 8.666/1993. 

B) diretamente pelo Sistema Único de Saúde. 

C) mediante convênio ou instrumento de cooperação técnica com órgãos ou entidades da 
Administração Pública Federal. 

D) diretamente pelo órgão ou entidade. 

E) por meio de parceria com órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional. 

 
59ª QUESTÃO. Entre os princípios e diretrizes utilizados para a implementação da Política de Atenção 

à Saúde do Servidor (PASS), existem conceitos e procedimentos que devem ser observados pelo 

profissional assistente, pelo perito e pelo servidor. Sobre esses conceitos e procedimentos, é 

INCORRETO afirmar: 

A) O atestado é o documento legal em que o médico ou cirurgião-dentista registram, no âmbito de sua 
responsabilidade profissional, estados mórbidos e outros. 

B) O atestado médico ou odontológico gera a presunção de um direito. 

C) A apresentação do atestado somente é obrigatória nas licenças dispensadas de perícia. 

D) Para fins de justificativa de faltas ao trabalho, nos casos dispensados de perícia, somente serão 
aceitos, pela Administração Pública Federal, os atestados emitidos por médicos ou cirurgiões-
dentistas. 

E) O atestado médico ou odontológico reúne por si só todos os elementos para a concessão de 
licenças motivadas por incapacidade resultante de doença ou lesão. 

 
 
60ª QUESTÃO. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão estabeleceu diretrizes gerais de 

promoção à saúde que devem ser observadas pelos órgãos e entidades que compõem o Sistema de 

Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) quando da elaboração de suas próprias políticas e 

projetos de promoção à saúde. Das opções a seguir, a que NÃO se refere às premissas e princípios 

norteadores para o desenvolvimento de ações de promoção de saúde, de prevenção de doenças, de 

melhoria da qualidade de vida no trabalho e de educação em saúde é:        

A) Interdisciplinaridade e gestão participativa no desenvolvimento de ações. 

B) Prática corporal e atividade física. 

C) Multideterminação da saúde e abordagem biopsicossocial. 

D) Humanização na atenção à saúde e ambiente de trabalho saudável. 

E) Comunicação, formação e capacitação. 

 


