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Atenção

Neste Caderno de Questões, você encontra:

! 40 questões de Clínica Médica - de 01 a 40;

! 09 questões de Língua Portuguesa - de 41 a 49;

! 11 questões de Direito Administrativo - de 50 a 60;

! Tema de Redação.

Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

Duração da prova: 4 horas e 30 minutos.

Saída dos candidatos da sala: após 1 hora do início. 

Liberação do Caderno de Questões: quando faltar 1 hora para o término da 

prova, (Edital, item 6.13). 

Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar qualquer esclarecimento 

sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação exclusiva do 

candidato.

. Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida 

também a utilização de equipamentos eletrônicos.

Em cada questão só há uma opção correta de resposta, portanto evite 

rasurar seu Cartão de Respostas, pois em hipótese alguma ele será 

substituído.

 Não dobre, amasse ou escreva em seu Cartão de Respostas; apenas confira 

seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assine no local 

indicado. É obrigatória sua assinatura no Cartão de Respostas.

 O gabarito desta prova estará disponível nos locais de divulgação e no site 

www.fundec.org.br, a partir de 03/06/03.

Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato 

deve seguir as orientações constantes no item 9 do Edital.
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CLÍNICA MÉDICA
01) Das opções abaixo a que relaciona dois critérios 
maiores para o diagnóstico de Insuficiência Cardíaca 
Congestiva é:
A) dispnéia de esforço e taquicardia (≥ 120bpm);
B) dispnéia paroxística noturna e pressão venosa 

aumentada (> 16cmH2O);
C) cardiomegalia e hepatomegalia;
D) tosse noturna e galope B3;
E) cardite e artrite.

02) Homem de 30 anos deu entrada no Serviço de 
Cardiologia com dispnéia e taquipnéia angustiante a 
pequenos esforços e mesmo em repouso. 
Apresentava tosse, dor torácica anterior e discreta 
cianose. O diagnóstico provável é:
A) infarto agudo do miocárdio;
B) baixo débito cardíaco;
C) endocardite;
D) cor pulmonale crônico;
E) bronquite crônica.

03) Jovem de 24 anos apresentou abruptamente 
hipertensão grave. Tinha história de cefaléia, 
palpitações, ataques de ansiedade, sudorese 
incomum, hiperglicemia e perda  ponderal, o que 
sugere diagnóstico de: 
A) síndrome de Cushing;
B) diabetes melito;
C) feocromocitoma;
D) hipertireoidismo;
E) anorexia.

04) Um exame de urina de 24 horas para cortisol e 
creatinina e o teste de supressão pela dexametazona 
são indicados para avaliar a síndrome de:
A) Cushing;
B) Morris;
C) Meigs;
D) Klinefelter;
E) Takayasu.

05) Senhora de 36 anos tem as seguintes queixas 
clinicas: ressecamento da pele, prisão de ventre, 
ganho de peso, apesar da inapetência, e 
oligomenorréia, o que sugere:
A) amenorréia;
B) hipertireoidismo;
C) síndrome de Cushing;
D) tireotoxicose;
E) hipotireoidismo.

06) Jovem de 18 anos procurou clínico porque 
apresentava os seguintes sintomas: tosse 
improdutiva, sensação de constrição no tórax, 
respiração ruidosa, sibilante com taquipnéia, 
taquicardia e hipertensão sistólica branda, o que o 
levou ao diagnóstico de:
A) asma;
B) hipertensão;
C) insuficiência cardíaca;
D) pneumonia;
E) cor pumonale.

07) Paciente apresenta tosse seca, dispnéia, cefaléia, 
mialgia, fadiga, dor de garganta, náusea, vômitos e 
diarréia. Exame físico mostra ausculta com alguns 
sibilos. Este quadro sugere:
A) influenza;
B) bronquiectasia;
C) asma;
D) tuberculose;
E) pneumonia atípica. 

08) Dispnéia, taquipnéia, dor torácica e hipotensão 
sugerem:
A) pneumotórax;
B) derrame pleural;
C) embolia pulmonar;
D) hemotórax;
E) asma.

09) Desconforto abdominal, que alivia com a 
evacuação, alterações na freqüência e consistência 
das evacuações, sensação de evacuação incompleta 
fazem parte dos critérios para o diagnóstico da 
síndrome do:
A) hipotireoidismo;
B) leite-álcali;
C) cólon irritável;
D) intestino curto;
E) crescimento.

10) Homem de 45 anos, desnutrido e ictérico, é levado 
pela família ao médico, com história de anorexia, 
equimoses, fadiga e ingesta abusiva de derivados 
etílicos. O diagnóstico é de:
A) pancreatite;
B) cirrose;
C) hepatite;
D) colangite;
E) gastrite.

11) “Alça sentinela” e “sinal do corte” são sinais 
radiológicos nos pacientes com:
A) pancreatite aguda;
B) hepatite viral;
C) cirrose alcoólica;
D) gastrite;
E) úlcera péptica.

12) No diagnóstico diferencial entre Infecção Renal 
Aguda e Infecção Renal Crônica os elementos 
indicadores desta última são:
A) anemia, rins aumentados e uréia elevada;
B) retinopatia hipertensiva, acidose metabólica e 

hipercalcemia;
C) hiperpotassemia , anemia e ácido úrico duas vezes 

maior que o valor normal;
D) rins diminuídos de tamanho, hiperfosfatemia e 

hipocalcemia;
E) rins aumentados, acidose metabólica e creatinina 

muito elevada.
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13) As três principais causas de Insuficiência Renal 
Crônica são:
A) diabetes insípido, pielonefrite crônica, doença renal 

policística;
B) hipertensão arterial, doença renal policística, lupus 

eritematoso sistêmico;
C) infecção do trato urinário, lupus eritematoso sistêmico,  

glomerulonefrite crônica;
D) insuficiência renal aguda, hipertensão arterial, 

pielonefrite crônica;
E) diabetes melito, hipertensão arterial, glomerulonefrite 

crônica.

14) Quadro clínico de sede, tontura ortostática, 
taquicardia, diminuição do turgor cutâneo, mucosas 
secas, redução da sudorese axilar, sugere 
insuficiência:
A) nefrotóxica;
B) isquêmica;
C) intrínseca;
D) pós-renal;
E) pré-renal.

15) Joana chegou ao ambulatório taquicárdica, com 
febre, calafrios e mialgia generalizada. O exame físico 
revelou dor à compressão do ângulo costo vertebral 
esquerdo. O hemograma mostrou leucocitose 
significativa e o exame de urina, cilindros leucocitários 
e hematúria. O diagnóstico foi:
A) cistite;
B) uretrite;
C) pielonefrite aguda;
D) insuficiência renal aguda;
E) colicistite aguda.

16) A paciente portadora do quadro clínico acima 
respondeu bem ao tratamento da infecção, porém, 
passada a crise aguda, permaneceu a hematúria. Entre 
as opções abaixo a que deve ser considerada é:
A) cálculo, recidiva da infecção, lupus;
B) cálculo, tumor, tuberculose;
C) tumor, cistite, cálculo;
D) tuberculose, DST, cistite;
E) lupus, I.R.A., tuberculose.

17) A indicação de anti-hipertensivo para um paciente 
diabético com microalbuminúria deve recair sobre:
A) inibidor da ECA;
B) diurético;
C) antagonista do cálcio;
D) beta-bloqueador;
E) ansiolíticos.

18) Secreção reduzida de insulina, resistência 
periférica a insulina e produção hepática excessiva de 
glicose são características de:
A) diabetes melito tipo I; 
B) diabetes melito tipo II;
C) hipertensão arterial sistêmica;
D) hipoglicemia;
E) glicemia de jejum alterada.

19) Talassemias, doença inflamatória crônica e 
s índromes mielodisplásicas precisam ser  
consideradas no diagnóstico diferencial de anemia:
A) hemolítica;
B) megaloblástica;
C) falciformes;
D) microcítica, hipocrômica;
E) alcoólica.

20) Uma contagem elevada de reticulócitos nos 
pacientes com anemia é o indicador mais útil de:
A) hemólise;
B) anemia ferro priva;
C) talassemia;
D) anemia megaloblástica;
E) policitemia vera.

21) Homem de 65 anos se aposentou após ter 
trabalhado em uma fábrica de plástico, e há três meses 
está investigando anemia, fadiga e perda ponderal. 
Sente dores ósseas generalizadas e cefaléia intensa, o 
que sugere o diagnóstico de:
A) distúrbios dos plamócitos;
B) policitemia vera;
C) púrpura trombocitopênica;
D) processo maligno linfóide;
E) leucemia mielóide aguda.

22) O relato de “comprometimento de duas ou mais 
regiões de linfonodos no mesmo lado do diafragma, os 
linfonodos hilares devem ser considerados 
lateralizados e estão acometidos em ambos os lados” 
refere-se à doença de Hodgkin em estadiamento:
A) I;
B) II;
C) III;
D) III1;
E) III2.

23) Paciente transfundido em apenas alguns mililitros 
de componente sanguíneo apresentou dificuldade 
respiratória, tosse, hipotensão, broncoespasmo, que 
evoluiu para perda da consciência, parada respiratória 
e choque, configurando uma reação grave:
A) infecciosa;
B) transfusional febril não hemolítica;
C) anafilática;
D) transfusional hemolítica;
E) de doença obstrutiva crônica.

24) Esplenomegalia, neutropenia e anemia com títulos 
elevados de fator reumatóide e nódulos cutâneos, com 
episódios recorrentes de infecção, sugerem a 
síndrome de :
A) Cushing;
B) Asherman;
C) Balint;
D) Felty;
E) Crest.

25) As articulações do joelho, punho, ombro, 
tornozelo,  cotovelo e mãos são as mais 
freqüentemente acometidas pela:
A) artropatia associada a depósito de Diidrato de 

Pirofosfato de Cálcio;
B) policondrite  recidivante;
C) doença articular neuropática;
D) artrite psoriática;
E) doença gastrintestinal com repercussão cutânea.
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26) A DST mais comumente associada à artralgia, à 
artrite simétrica dos joelhos e tornozelos e à sacroileíte 
é a:
A) herpes genital;
B) gonorréia;
C) cancro mole;
D) donovanose;
E) sífilis.
  
27) A artrite gotosa acomete mais freqüentemente a 
articulação:
A) do quadril;
B) sacro-ilíaca;
C) carpometacárpica;
D) metatarso falangeana;
E) interfalângica.

28) Criança com tríade de convulsões tônico-clônicas 
generalizadas, um EEG com descargas em ponta-onda 
lentas (< 3Hz) e disfunção cognitiva é portadora da 
síndrome de:
A) Charcot-Marie-Tooth; 
B) Caplan;
C) Lennox Gastaut;
D) desinibição frontal;
E) Gilles De La Tourette.

29) Um estado de “encarceramento” com preservação 
da consciência e tetraplegia sugere:
A) infarto no subtálamo e tálamo medial;
B) oclusão ateromatosa das artérias talâmicas ;
C) infarto completo da ponte e mesencéfalo inferior;
D) oclusão da artéria cerebral média;
E) dissecção da artéria carótida.

30) O local mais freqüentemente afetado na oclusão da 
artéria carótida interna é o:
A) globo pálido;
B) córtex irrigado pelo território cerebral médio;
C) tálamo;
D) núcleo rubro;
E) corpo subtalâmico.

31) A oclusão bilateral da artéria carótida comum em 
sua origem pode ocorrer na:
A) artrite reumatóide;
B) arterite de Takayasu;
C) policondrite recidivante;
D) doença de Kawasaki;
E) granulomatose de Wegener.

32) Oftalmoparesia, ataxia e encefalopatia são próprias 
da síndrome de:
A) Wernicke;
B) Korsakoff;
C) Takayasu;
D) Reiter;
E) Kallmann.

33) Um paciente com quadro de insônia, agitação 
psicomotora, diminuição acentuada no interesse para 
fazer as atividades do dia, sentimentos de desvalia 
parecendo choroso, há mais de duas semanas, terá o 
diagnóstico de:
A) esquizofrenia;
B) mania;
C) agitação;
D) depressão maior;
E) ansiedade.

34) O exame laboratorial geralmente aceito como o 
melhor indicador do estado de competência 
imunológica imediata do paciente com infecção pelo 
HIV é:
A) interferon endógeno ácido-lábil;
B) determinação do RNA-HIV;
C) teste de resistência do HIV;
D) hemograma com VHS;
E) contagem de células TCD4+.

35) As bactérias que mais comumente causam 
meningite, são:
A) S.Pneumoniae e N.Meningitides;
B) H.Influenzae e S.Áureus;
C) Listeria e S.Pneumoniae;
D) H.Influenzae e N.Meningitides;
E) Clamídia e N.Meningitides.

36) “Coceira do inverno” é o termo que em 
dermatologia se refere ao eczema:
A) simples;
B) numular;
C) asteatótico;
D) crônico;
E) de estase.

37) Uma paciente com tumor de mama primário de 
mais ou menos 2cm, com metástases para os 
linfonodos ipsolaterais móveis, sem metástases à 
distância, tem o estadiamento T1, N1, M0 classificado 
como:
A) III B;
B) II B;
C) I;
D) III A;
E) II A.

38) Classicamente descrito como massas ovarianas 
de câncer gastrointestinal metastático secretores de 
mucina é o tumor de :
A) Muller;
B) Rokitanski;
C) Meigs;
D) Krukenberg;
E) Hodgkin.

39) As pacientes com carcinoma endometrial são 
tratadas eficazmente com:
A) radioterapia;
B) histerectomia total abdominal e salpingooforectomia 

bilateral;
C) quimioterapia;
D) agentes progestacionais;
E) histerectomia subtotal.

40) Pode ser um prenúncio ou sinal de doença 
inflamatória pélvica (DIP):
A) cervicite muco purulenta;
B) mácula rubra;
C) corrimento em placas brancas;
D) sinusiorragia;
E) ectopia cervical.
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Leia o texto abaixo e responda às questões a seguir.

      A análise da genealogia das famílias dos 
cortadores de cana, considerando pelo menos três a 
quatro gerações, demonstra que a reprodução social 
deste segmento da força de trabalho se orienta por três 
perspectivas.

Uma negativa, fatalista e majoritária, dos que não 
têm condições de migrar e escolher outros modos de 
inserção nos mercados de trabalho locais. Expressa-
se na reprodução da mesma posição de cortador de 
cana para homens e mulheres, a estas restando ainda a 
alternativa do emprego doméstico informal e de baixo 
valor salarial. Os trabalhadores se submetem a formas 
mais ou menos intensas de desvalorização da força de 
trabalho, conforme enfrentem período da safra ou da 
entressafra ou o trabalho no corte de cana e o trabalho 
de enxada ou de limpa da cana. Nesta variante, o 
período da entressafra pode representar o tempo de 
investimento em outras formas de atividades, 
especialmente a construção civil. Um outro itinerário, 
derivante da manutenção no sistema de trabalho 
estruturado em torno da cultura da cana, valorizado 
segundo referências internas a este sistema, mas cada 
vez mais restrito, sustenta-se no reconhecimento do 
vínculo empregatício formal com as usinas ou 
fornecedores de cana, com acesso aos direitos 
trabalhistas e ao amparo na velhice através da 
aposentadoria.

Uma positiva, valorizando os percursos 
considerados de sucesso, assegurados pela 
migração, especialmente se ela propicia o exercício de 
uma profissão ou saber-fazer reconhecido. A 
conquista desta posição expressa-se mais 
evidentemente na aquisição da casa própria e no 
trabalho autônomo. Neste percurso, as alternativas 
mais viáveis para os homens têm sido a inserção na 
construção civil e, para as mulheres, no emprego 
doméstico remunerado. 

Por fim, uma terceira alternativa, amálgama ou 
combinação das duas primeiras, funda-se na 
articulação dos mercados de trabalho internos e 
externos ao sistema de produção da cana-de-açúcar, 
equilibrando os momentos de baixa e alta demanda de 
força de trabalho. A situação inversa também pode ser 
possível, os trabalhadores migrando para se inserir em 
outros mercados de trabalho e se amparando no 
processo produtivo da cana, quando as possibilidades 
de vinculação nos mercados externos se tornam mais 
difíceis.

(Adaptado de NEVES, Delma Pessanha. A perversão do trabalho 
infantil: lógicas sociais e alternativas de prevenção. Niterói, 
Intertexto, 1999, p. 109.)

41) No que tange ao segmento majoritário dos 
cortadores de cana-de-açúcar, o fatalismo a que se 
refere o autor aplica-se:
A) de maneira mais acentuada nos homens do que nas 

mulheres;
B) de modo mais intenso nas mulheres do que nos 

homens;
C) isonomicamente tanto para as mulheres quanto para 

os homens;
D) proporcionalmente entre as mulheres e os homens;
E) de forma igualmente intensa tanto para os homens 

quanto para as mulheres.

42) Com relação à construção civil, este ramo de 
alocação da mão-de-obra é citado no texto como:
A) forma de captação da  mão-de-obra ociosa no setor 

canavieiro;
B) atividade coercitiva em época de entressafra na 

cultura de cana-de-açúcar;
C) investimento empresarial mais lucrativo do que o da 

colheita de cana-de-açúcar;
D) contrapartida ao desemprego no setor da agricultura 

canavieira;
E) expressão da pujança do emprego em áreas da 

economia não relacionadas à agroindústria.  

43) Dentre as três perspectivas que se apresentam à 
força de trabalho no setor canavieiro, a denominada 
positiva só NÃO se caracteriza por:
A) constituição de patrimônio por parte do trabalhador;
B) oferta de postos de trabalho alternativos para o 

trabalhador;
C) reconhecimento social em face de determinada 

habilidade para o trabalho;
D) possibilidade de substituição do emprego doméstico 

pelo trabalho autônomo;
E) relativo sucesso em face do exercício da profissão em 

área econômica produtiva.

44) A frase INCORRETA quanto à concordância verbal, 
de acordo com as normas da língua escrita 
contemporânea, é:
A) Mais de um sindicato de trabalhadores rurais sugeriu o 

estado de greve como reivindicação de perdas 
salariais.

B) Decerto que aos cortadores de cana caberia a procura 
de alternativas de emprego no período de entressafra.

C) O plantio da cana de açúcar é um dos segmentos da 
agricultura que mais prospera em nosso país.

D) Poderiam haver dois ou três meses de desemprego 
entre os períodos de colheita e industrialização da 
cana.

E) Cerca de sessenta por cento da cana colhida seguem 
para a produção de açúcar refinado.

45) Os prefixos das palavras entressafra (linha 15) e 
internacional são sinônimos. Idêntica relação 
semântica pode ser depreendida entre os prefixos das 
palavras:
A) anti-higiênico e suboficial;
B) co-redator e contra-regra;
C) arquiinimigo e hiper-humano;
D) vice-diretor e sobreloja;
E) ante-histórico e recém-chegado.

46) As palavras três, itinerário e autônomo, presentes 
no texto, são assinaladas com o acento gráfico em face 
das mesmas regras que justificam o acento, 
respectivamente, em:
A) mês, contrário, caído;
B) pá, íeis, átimo;
C) lês, temerário, pôde;
D) só, mútuo, ímpar;
E) véu, início, cômodo.

LÍNGUA PORTUGUESA
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47) Se fosse dada ao trecho “...internos e externos ao 
sistema de produção da cana-de-açúcar...” (linhas 40-
41) a redação “...internos e externos à estrutura de 
produção da cana-de-açúcar...”, haveria necessidade 
de usar-se o acento indicativo da crase. Nas frases 
abaixo o acento da crase também foi usado 
corretamente, EXCETO em:
A) Decerto que à falta de investimento foram criadas 

novas formas de alocação da mão-de-obra no campo.
B) Já não se atribui à inflação a principal causa dos 

problemas econômicos no campo.
C) A pauta do Congresso aludia tanto à redução das horas 

de trabalho no campo quanto à nova sistemática de 
reajuste do salário mínimo.

D) Cumpre à Câmara dos Deputados editar leis que 
regulamentem o trabalho braçal no campo.

E) Os trabalhadores rurais desempregados viviam à 
expensas da solidariedade humana.

48) Dentre as mudanças feitas abaixo na oração 
sublinhada no período “A análise da genealogia das 
famílias dos cortadores de cana, considerando pelo 
menos três a quatro gerações, demonstra que a 
reprodução social deste segmento da força de 
trabalho se orienta por três perspectivas” (linhas 1-5), 
aquela em que se alterou o seu sentido original é:
A) consideradas pelo menos três a quatro gerações;
B) desde que se considerem pelo menos três a quatro 

gerações;
C) quando se consideram pelo menos três a quatro 

gerações;
D) caso sejam consideradas pelo menos três a quatro 

gerações;
E) por serem consideradas pelo menos três a quatro 

gerações.

49) Considere a flexão do verbo sublinhado no trecho 
"Os trabalhadores se submetem a formas mais ou 
menos intensas de desvalorização da força de 
trabalho..." (linhas 12-14) e, em seguida, analise o 
mesmo verbo flexionado nas frases abaixo. Pode-se 
afirmar que o referido verbo está flexionado de forma 
INCORRETA na opção:
A) Trabalhador, jamais te submeta a formas mais ou 

menos intensas de desvalorização da força de 
trabalho.

B) Trabalhadores, não se submetam a formas mais ou 
menos intensas de desvalorização da força de 
trabalho.

C) Não somos trabalhadores que nos submetamos a 
formas mais ou menos intensas de desvalorização da 
força de trabalho.

D) Jamais como trabalhador se submetera a formas mais 
ou menos intensas de desvalorização da força de 
trabalho.

E) Constantemente submetemo-nos a formas mais ou 
menos intensas de desvalorização da força de 
trabalho.

DIREITO ADMINISTRATIVO

50) A absolvição criminal só afastará o ato punitivo, no 
âmbito da Administração:
A) se ficar demonstrado, na ação penal, que as provas da 

participação do acusado são inconsistentes a ponto de 
possibilitar um juízo de condenação;

B) se for feita a prova inequívoca de que o acusado, 
embora autor do fato incriminado, não foi 
responsabilizado, dada a aplicação da suspensão do 
processo proposta pelo Ministério Público;

C) se ficar provada, na ação penal, que está prescrita a 
pretensão punitiva do Estado;

D) se ficar provada, na ação penal, a inexistência do fato 
ou que o acusado não foi seu autor;

E) se for o acusado absolvido por falta de provas.

51) Quando a valoração da conveniência e 
oportunidade fica ao talante da Administração, para 
decidir sobre a prática de determinado ato, 
consubstancia-se em sua essência:
A) a sua eficácia;
B) a sua executoriedade;
C) a sua motivação;
D) o poder vinculado;
E) o mérito administrativo.

52) Um ato administrativo estará caracterizando 
desvio de poder, por faltar-lhe o elemento relativo à 
finalidade de interesse público, quando quem o 
praticou violou o principio básico da:
A) economicidade;
B) eficiência;
C) impessoalidade;
D) legalidade;
E) moralidade.

53) A nomeação de ministro do Superior Tribunal de 
Justiça, porque a escolha está sujeita a uma lista 
tríplice e aprovação pelo Senado Federal, contando 
assim com a participação de órgãos independentes 
entre si, configura a hipótese específica de um ato 
administrativo:
A) complexo;
B) composto;
C) bilateral;
D) discricionário;
E) multilateral.
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54) O ato administrativo a que falte um dos elementos 
essenciais de validade:
A) é considerado inexistente, independente de qualquer 

decisão administrativa ou judicial;
B) goza da presunção de legalidade, até decisão em 

contrário;
C) deve por isso ser revogado pela própria Administração;
D) só pode ser anulado por decisão judicial;
E) não pode ser anulado pela própria Administração.

55) As penalidades disciplinares incluem a:

I - exoneração;
II - demissão;
III - dispensa;
IV - destituição de função comissionada;
V - advertência.

A quantidade de itens certos é de:
A) 1;
B) 2;
C) 3;
D) 4;
E) 5.

56) Considere que o servidor público Francisco de 
Assis Aguiar Alves praticou atos de improbidade 
administrativa. Nesse caso, com base nas regras 
constantes da Lei nº 8.112/90, acerca do processo 
administrativo disciplinar, é correto dizer que:
A) caberá à autoridade competente a escolha da sanção 

administrativa a ser aplicada;
B) a autoridade competente deverá instaurar sindicância 

para a apuração dos fatos;
C) ficará a critério da autoridade competente escolher 

entre a instauração de sindicância ou de processo 
disciplinar;

D) a autoridade administrativa, tomando conhecimento 
direto dos fatos, poderá aplicar o processo da verdade 
sabida para imediata punição do servidor;

E) deverá ser designada comissão, pela autoridade 
competente, para conduzir o processo disciplinar.

57) A Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, alterou 
diversos dispositivos do Regime Jurídico Único dos 
servidores públicos civis da União - Lei nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990. Considerando o texto 
atualmente em vigor, é correto dizer que:
A) a transferência e a ascensão funcional são formas de 

provimento de cargo público;
B) publicado o ato de provimento, a posse deverá ocorrer 

no prazo improrrogável de trinta dias;
C) é vedada a acumulação de qualquer cargo, emprego 

ou função pública;
D) após o cumprimento de estágio probatório de 30 

meses, o servidor adquirirá estabilidade no serviço 
público;

E) um servidor estável poderá perder o cargo apenas em 
virtude de sentença judicial ou de processo 
administrativo disciplinar.

58) Das afirmativas abaixo, a única correta é:
A) ato administrativo nulo é aquele que, por vício 

essencial, não produz o efeito jurídico correspondente;
B) a revogação do ato administrativo ocorre por 

manifestação bilateral de vontade da Administração e 
do administrado;

C) o ato administrativo nulo é sanável, podendo ser 
corrigido pela Administração;

D) a faculdade da Administração de anular seus próprios 
atos não é ampla, somente ocorrendo por força;

E) O ato administrativo nulo gera anulabilidade, enquanto 
o ato administrativo anulável gera nulidade ex tunc.

59) Sobre os conceitos de Administração Pública, é 
correto afirmar que:
A) em seu sentido material, a Administração Pública 

manifesta-se exclusivamente no Poder Executivo;
B) o conjunto de órgãos e entidades integrantes da 

Administração é compreendido no conceito funcional 
de Administração Pública;

C) a Administração Pública, em seu sentido objetivo, não 
se manifesta no Poder Legislativo;

D) no sentido orgânico, Administração Pública confunde-
se com a atividade administrativa;

E) a Administração Pública materialmente expressa uma 
das funções tripartites do Estado.

60) São direitos trabalhistas estendidos aos 
servidores públicos, EXCETO:
A) repouso semanal remunerado;
B) férias anuais remuneradas, com acréscimo de 1/3;
C) remuneração do serviço extraordinário superior, no 

mínimo, em 50% à do normal;
D) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
E) licença à gestante.
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TEMA DE REDAÇÃO PARA O CARGO AO4

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) foi a primeira 
instituição pública a adotar o princípio da reserva da vagas para 
estudantes oriundos de escolas públicas e para pessoas de cor negra e 
parda. A medida, determinada por lei estadual, gerou enorme 
polêmica e vem sendo questionada na Justiça por pessoas que se 
sentiram prejudicadas.

Redija um texto dissertativo sobre este tema, apresentando com 
objetividade argumentos acerca de sua posição a favor ou contra o 
referido princípio.


