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01  Considerando-se a relação autor e leitor do texto abaixo,  
 

    “O local de trabalho não deve ser apenas o lugar onde os indivíduos cumprem tarefas e recebem suas 
remunerações. Mais do que isso, o trabalho deve ser o local onde eles têm a oportunidade de se desenvolver 
profissionalmente, estabelecer ligações interpessoais e cultivar um espírito colaborativo – afinal é lá que 
passamos boa parte do nosso dia. 

     A ideia de pertencer ou fazer parte de uma organização contribui para melhorar o engajamento de 
funcionários, a produtividade e o alcance dos resultados desejados. Aumento da satisfação, maior dinamismo 
nas atividades e equilíbrio das necessidades da empresa e do funcionário também são benefícios que o 
sentimento de pertencimento no trabalho produz.”   
 

(Equipe da Viva!Experiências. Disponível em http://www.vivaexperiencias.com.br/blog/sentimento-de-pertencimento-no-trabalho/ Acesso 
em 13/7/19, com adaptações) 

 

destacam-se na sua construção critérios de situacionalidade, intencionalidade e aceitabilidade, tendo em vista que 

 

a) o autor e o leitor reagem a esse texto, reconhecendo e aceitando a situação de empregabilidade da empresa, 
esperando retorno do funcionário. 

b) o leitor situa o local de publicação e o autor do texto e identifica o objetivo desse texto, que o convence a fazer 
parte de uma instituição. 

c) o autor apresenta o ambiente de trabalho, buscando aceitação e reconhecimento do leitor pela coerência com 
que escreveu o texto. 

d) o leitor identifica o local de trabalho como lugar propício para a demonstração de aceitação mútua entre 
empresa e funcionários. 

e) o autor situa o tema de seu texto, com a intenção de ter a adesão do leitor, a respeito da ideia de pertença, que 
é o foco desse texto. 

 

 

02  O texto abaixo faz considerações sobre a seleção feminina de futebol.   
 

   “Encerrada a participação da seleção brasileira na Copa do Mundo, eliminada apenas na prorrogação pela 
dona da casa, a França, duas constatações sobre o futebol feminino se impõem. Se olharmos para o que 
acabou de ocorrer, poderemos comemorar a mobilização popular em torno de um time de mulheres jogando 
um esporte historicamente tachado como masculino. (...) Mas, se vislumbrarmos o que está por vir, o cenário é 
alarmante: após o Mundial, as grandes protagonistas do time ficaram mais próximas da aposentadoria.” 

(PELLEGRINO, A. Veja, 3/7/19, p.80) 
 

O uso de SE e MAS, nesse texto, permite ao leitor compreender que: 
 

a) Há uma relação de comparação entre o estado atual da seleção e seu futuro, causada pela aposentadoria de 
umas atletas e não preparação de outras. 

b) Ocorre uma relação de causa e efeito entre o apoio dos brasileiros e a atuação da seleção, donde se conclui 
que é necessária mais mobilização popular. 

c) Há uma relação de disjunção entre o passado e o futuro da seleção de futebol, condicionada pelo ponto de vista 
pelo qual ela é considerada. 

d) Estabelece-se uma relação de exemplificação entre a participação da seleção na Copa do Mundo e o futuro das 
atletas, tendo em vista a aposentadoria. 

e) É possível perceber uma relação de contraposição entre a participação da seleção e sua eliminação da Copa, 
dado o empenho com que ela jogou. 
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03  Escrever em registro linguístico formal exige observância a normas estabelecidas. Qual dos enunciados a 
seguir está adequado a esse registro? 

 

a) Pesquisa publicada em The Lancet, há dois anos, mostrou que 86% dos pacientes que tinham diabetes e 
seguiram uma dieta radical tiveram remissão da doença. Ou seja, todos os sinais do problema desapareceram e 
eles não precisariam tomar mais remédios. (G.V.06/2019) 

b) [o conhecimento] advém de vários outros estudos relacionados tanto aos sociolinguísticos mas também 
fonéticos. Onde têm por questão principal observar que mesmo numa determinada região, haverá diversas 
formas da língua ser utilizada. (E.F. 06/2019) 

c) Percebemos que há variações pois cada indivíduo, mesmo morando em um mesmo ambiente, participa de 
outros ambientes no qual consegue se apropriar de mais informações sobre a língua. (H.S. 06/2019) 

d) Há juristas que entendem ser obrigatória a presença do representante do MP na eleição e há juristas que 
entende ser obrigatório a convocação desse representante, independente de ele comparecer ou não. (C.P. 
06/2019) 

e) O método de ensino mais utilizado em disciplinas de programação introdutória, é a proposição de problemas que 
apresenta-se um enunciado com um problema descrito e os estudantes elaboram um algoritmo para solucionar.
(L.P. 2018) 

 

 

04 Um texto pode ser construído de formas variadas sem que sua informação principal seja alterada. Nesse 
sentido, qual dos escritos abaixo parafraseia o texto a seguir? 

  

  “O conceito de serviço público sofre transformações no tempo e no espaço, de acordo com a dinâmica do 
contexto social, político e econômico em que se insere, mas há um ponto comum em todos os contextos 
históricos: serviço público é a prestação de serviço ao público toda ocasião em que o Estado assuma 
obrigatoriamente a incumbência de satisfazer determinadas necessidades coletivas.” (S.M.P.L.2009) 

 

a) Conforme as mudanças do contexto social, político e econômico em que o serviço público se localize, seu 
conceito se altera no tempo e no espaço, porquanto seu significado básico permanece sem alteração, já que se 
caracteriza como servir ao público nas atividades coletivas que o Estado estabeleceu como obrigatórias para si. 

b) Mesmo que o conceito de serviço público se modifique no tempo e no espaço, conforme o contexto social, 
político e econômico em que se encontre, ele não perde sua característica principal, que é a de servir ao público, 
sempre que o Estado tome para si, obrigatoriamente, a responsabilidade de atender necessidades especificadas 
da população. 

c) Independentemente do tempo, do espaço e do contexto social, político e econômico em que o serviço público se 
encontre, seu conceito básico não varia, porque as transformações que ocorrem dizem respeito às obrigações 
que o Estado assume perante as necessidades da população. 

d) A característica essencial de serviço público é prestar serviço à população, se o Estado estabelecer como 
obrigatório o atendimento das necessidades da coletividade; o que pode causar alterações no conceito de 
serviço público, de acordo com a dinâmica do contexto social, político e econômico em que esse serviço se 
encontre. 

e) Ainda que haja um ponto comum nos conceitos de serviço público ao longo do tempo e do espaço, a dinâmica 
dos contextos social, político e econômico em que o serviço público se insere provoca alteração nesse conceito 
sempre que o Estado se responsabilize, obrigatoriamente, pelo atendimento de certas necessidades da 
população. 
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05  Novas palavras são incorporadas ao português por meio de vários processos linguísticos. Lendo o texto 
abaixo,  
 

“Tinder? WhatsApp? Jovens agora curtem bater papo escondidos no Google Docs 

 

Recentemente,  a  Google  encerrou  uma  de  suas  tentativas  para  se  inserir  no  mercado de mensageiros,  
o Allo. (...) 

 

   
 9 Bits • há 3 meses 

 

 

 

eu e meus amigos conversávamos pelo chat do Minecraft q não precisava de internet para ser utilizado, era só 
uma pessoa rotear o wifi dela (msm sem ela ter internet ou sinal de celular), ninguém supera os jovens. 
1 Responder Partilhar › » 

 

(18/3/19 Disponível em https://www.tecmundo.com.br/internet/139582-tinder-whatsapp-jovens-curtem-bater-papo-escondidos-google-docs.htm) 

 

é possível identificar-se, dada a área de conhecimento em questão,  
 

a) o neologismo, com mais destaque, e o estrangeirismo, menos recorrente, visto o uso desse último se restringir 
a um determinado grupo de pessoas. 

b) o neologismo, como predominante, visto que os falantes de português se adaptam às palavras novas que são 
incorporadas à língua. 

c) o estrangeirismo, com menos contribuição, e o neologismo, como mais produtivo, dada a quantidade das 
novas palavras no português. 

d) o estrangeirismo, como o principal processo de ampliação lexical, tendo em vista o rápido desenvolvimento da 
área. 

e) ambos os processos, como produtivos, de forma equilibrada, pois as palavras introduzidas são usadas pela 
sociedade. 

 

 

06  O que causa estranhamento no interlocutor, ao ler o texto abaixo (excerto de palestra dirigida a servidores 
técnico-administrativos e a gestores de universidade pública brasileira)? 

 

        Inicio, apresentando meu conceito de servidor público: são servidores públicos, em sentido amplo, as 
pessoas físicas que prestam serviços ao Estado e às entidades da Administração indireta, com vínculo 
empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos (di PIETRO, 1996). Assim, vocês são 
servidores públicos. E como trabalham nesta universidade, que é pública, com finalidades sociais, porque 
possibilita, entre outras ações, a profissionalização de tantos jovens, vocês precisam desenvolver o 
sentimento de pertença a esta instituição. 

         Sei que é um desafio para a organização criar atmosfera adequada e salutar para todos, mas o sucesso 
desse desafio depende de estratégias que possam manter vocês, colaboradores, na empresa; que envolvam 
ações de valorização de funcionários pelas metas alcançadas, pelos contratos assinados; que criem bom 
relacionamento com a liderança. Com isso, os serviços prestados pela universidade, visando ao atendimento 
de ações sociais, são realizados a contento. (T.S. 2017) 

 

a) Uso de verbos na primeira pessoa do singular, tornando o texto inadequado à formalidade de uma palestra. 
b) Início de palestra com definição, dando característica de aula a um evento universitário formal. 
c) Utilização de apelo emocional, almejando credibilidade, por parte da plateia, para o que é dito. 
d) Inclusão de informações sobre trabalhadores privados, eliminando o desnível entre público e privado. 
e) Inclusão de argumentos relacionados à empresa privada, provocando contradição no texto da palestra. 
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07 O novo acordo ortográfico do português está em uso desde 2009, mas muitos brasileiros ainda estão escrevendo 
de acordo com a grafia antiga. Qual das sequências de palavras abaixo está conforme o novo acordo? 

 

a) Pré-universitário; (ele) entretém; heroico; dia-a-dia; (ele) pára. 
b) Suprarrenal; ex-diretor; pôr (verbo); perdoo; papéis. 
c) Mal-humorado; (elas) descrêem; acriano (do Acre); fórum; imã. 
d) Além-mar; ciêntifico; faisca; (tu) deténs; espontânea. 
e) Sobrehumano; copo-d’água; tipóia; Sauipe; amiúde. 
 

 

08  Segundo a gramática normativa do português, o texto abaixo desconsiderou normas de que tipo? 

 

 “O advogado HT disse que ‘o conjunto da obra é grandioso’. Que o mecanismo do Empreender foi feito para 
permitir seu uso político (...). O relator, JRP rejeitou todas as preliminares da defesa e foi seguido pelo Tribunal. A 
sessão foi suspensa e os votos dos demais integrantes ficou para a próxima sessão.” (L.G. 12/7/19) 

 

a) Estruturação de período, concordância nominal e regência verbal. 
b) Uso de pronomes, acentuação gráfica e pontuação. 
c) Pontuação, estruturação de período e concordância verbal. 
d) Concordância verbal, acentuação gráfica e uso de pronomes. 
e) Concordância nominal, regência verbal e concordância verbal.  
 

 

09  Observando a redação do enunciado abaixo,  
 

     “Há imóveis que foram abandonados pelas empresas de construção pela metade do serviço, sem ao menos 
concluir.” (CP, 07/19) 
 

o leitor chega à conclusão de que seu autor recorre a (à): 
 

a) Paráfrase, objetivando tornar o texto claro, ao afirmar que a obra não foi concluída. 
b) Dubiedade de sentido, deixando o texto ambíguo, ao se referir a imóveis abandonados. 
c) Polissemia, buscando esclarecer o leitor, quando faz alusão ao significado de metade do serviço. 
d) Informações óbvias, representando perda de informatividade, quando se refere ao sentido de obra inacabada. 
e) Retomadas de informações, tornando o texto mais detalhado, quando faz referência à não-conclusão da obra. 
 

 

10  O uso do acento grave, indicador de crase, em textos escritos no âmbito universitário, nem sempre segue os 
princípios estabelecidos. Como as lacunas do texto abaixo são preenchidas de forma adequada, considerando-se 
esse sinal indicador de crase? 

 

 

       Dada ____ necessidade de padronizar ____ solicitações de estudantes, seguem abaixo algumas exigências  
____ serem cumpridas. 

    
  1) O pedido de auxílio financeiro ____ estudantes deverá ser solicitado via formulário específico e   
      encaminhado ____ Pró-reitoria X; 
      
       2) O formulário de pedido de auxílio coletivo só deverá ser utilizado quando ____  solicitação tratar de um   
       mesmo evento e referente ____ atividades próprias do curso; 
      
       3) O pedido de atendimento especial ____ estudantes grávidas deverá vir em formulário próprio, com  
       comprovações médicas. 
           Solicitamos ____ Senhora Coordenadora  ____ divulgação dessas medidas. (...) 
 

 

a) À – as – à – à – a – à – as – as – a – a. 
b) A – às – a – a – a – à – as – às – à – à. 
c) À – as – à – a – à  - a – às – as – a – a. 
d) A – as – a – a – à – a – às – às – à – a. 
e) A – às – à – à – a – à – as – às – à – à. 
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11   O WhatsApp não é só um mensageiro, como também se tornou repositório de informações valiosas — visto que 
muita gente confia na criptografia de ponta a ponta do software para bater papos sigilosos. Por isso, cuidar bem da 
sua conta se tornou ainda mais importante. A plataforma acaba de anunciar novas dicas e alerta para proteger seus 
dados. 

Fonte: https://www.tecmundo.com.br/software/141536-whatsapp-cria-novo-alerta-proteger-melhor-conta.htm 

 

No texto, o termo “criptografia de ponta a ponta” tem relevante aplicação para quais princípios da segurança da 
informação? 

 

a) Confidencialidade e Integridade.   

b) Autenticidade e Legalidade. 
c) Integridade e Legalidade. 
d) Legalidade e Confidencialidade.  
e) Disponibilidade e Integridade. 
 

 

12   Sobre componentes de computador, trata-se de equipamento para armazenamento, EXCETO: 
 

a) Solid State Drive. 
b) Hard Disk Drive.  
c) Serial AT Attachment. 
d) Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory. 
e) Digital Versatile Disc. 
 

 

13   Sobre o comando pwd no Linux, sua execução em terminal informará: 
 

a) Senha do usuário logado. 
b) Lista do conteúdo de um diretório. 
c) Total de linhas, palavras e mesmo caracteres num arquivo. 
d) Exibe arquivos ps e pdf. 
e) Caminho completo do diretório local.  
 

 

14   O uso de software livre é mais comum nos órgãos públicos federais (93%) do que nos estaduais (78%). Em 85% 
dos órgãos federais e 57% dos estaduais houve desenvolvimento de software novos para atender às suas 
necessidades específicas. Aproximadamente metade dos órgãos da esfera federal (52%) que desenvolveram 
software na própria organização ou para atender necessidades específicas do órgão também compartilhou ou cedeu 
esses software para outros órgãos públicos. 

Fonte: TIC governo eletrônico 2017 

 

Sobre o Software livre e Software proprietário, analise as afirmativas abaixo: 
 

I -   O software livre se baseia no modelo de SaaS (Software as a Service). 

II – Uma diferença entre os tipos de software está na gratuidade, software livres são gratuitos e softwares 
proprietários são pagos. 

III - O Telegram, aplicativo de comunicação, é um exemplo de software livre. 

IV - Software com copyleft é um software livre. 

 

Estão corretas: 
 

a) I e II, apenas. 
b) I, II e III, apenas. 
c) III e IV, apenas. 
d) I, III e IV, apenas.  
e) I, II, III e IV.  
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15 Cookies são arquivos criados pelos websites que você visita. São usados para manter as informações de estado 
conforme você navega por diferentes páginas em um site ou retorna ao site posteriormente. 
 

Sobre cookies, analise as afirmativas abaixo: 
 

I - Os cookies  podem ser usados para executar código 

II - Cookies primários são cookies associados com o domínio do host 
III - Os cookies de sessão são armazenados na memória e não são gravados no disco 

IV - Os dados são enviados pelo servidor da Web na forma de um cabeçalho HTTP chamado "Set-Cookie" 
 

Estão corretas: 
 

a) I e II  
b) apenas II 
c)  II, III e IV 

d) I, II e III 
e) I, II, III e IV 
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16  De acordo com a Constituição Federal de 1988, argumenta-se que em suas relações internacionais a República 
Federativa do Brasil rege-se pelos seguintes princípios: 
 

a) Independência nacional; prevalência dos direitos humanos e intervenção nos estados estrangeiros. 
b) Defesa da paz; solução pacífica dos conflitos; e cooperação ao terrorismo e ao racismo. 
c) Independência nacional; prevalência dos direitos humanos e não-intervenção. 
d) Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; não concessão de asilo político e repúdio ao 

terrorismo e ao racismo. 
e) Autodeterminação dos povos; igualdade entre os Estados; e prevalência dos direitos não humanos. 
 

 

17  Considerando os direitos individuais e coletivos presentes na Constituição Federal de 1988, marque a alternativa 
INCORRETA: 
 

a) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 
estabelecer.  

b) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, dependendo de censura ou 
licença. 

c) É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 
profissional. 

d) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização 
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 

e) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. 

 

 

18   São bens da União, de acordo com o artigo 20 da Constituição Federal de 1988: 
 

a) Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos e os recursos minerais, sem contar os do 
subsolo. 

b) O mar territorial, as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos, mas não os pré-históricos. 

c) As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu 
domínio. 

d) Os potenciais de energia hidráulica e as ilhas fluviais e lacustres localizadas depois da fronteira com outros países. 

e) O mar territorial e os potenciais de energia solar. 

 

 

19  Segundo o artigo 40, § 1º, da CF/88, os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo 
serão aposentados: 
 

I -   Por invalidez permanente, sendo os proventos pagos integralmente; 

II -  Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 
75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar; 

III - Voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco 
anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria; observadas as condições estabelecidas na EC n° 20; 

IV - Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de 
acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;  

V -  Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 60 (sessenta) anos de idade, ou 
aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar; 

 

Está correto apenas o que se indica em: 
 

a) I, II e V.  b) I, II e IV.  c) II, IV e V.  d) III, IV e V.   e) II, III e IV.  
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20   De acordo com o Título IV – Da organização dos Poderes, da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar: 
 

a) O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara de Vereadores e do Senado 
Federal. 

b) O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio 
proporcional. 

c) Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Superior 
Tribunal de Justiça.  

d) A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de 
Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, 
pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a 
ausência sem justificação adequada. 

e) Compete privativamente ao Senado Federal aprovar previamente, por voto aberto, após arguição pública, a escolha 
de Promotores de Justiça, nos casos estabelecidos nesta Constituição; 

 

 

21  Segundo o artigo 33 da Lei nº 8.112/90, a vacância do cargo público decorrerá de: 
 

a) Exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. 
b) Exoneração, demissão, promoção, ascensão, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. 
c) Exoneração, demissão, promoção, transferência, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. 
d) Exoneração, demissão, promoção, ascensão, transferência, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e 

falecimento. 
e) Exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, ascensão e transferência. 
 

 

22  Segundo a doutrina vigente, considera-se atributos dos atos administrativos: 
 

a) Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos; competência; tipicidade e imperatividade. 
b) Presunção de ilegitimidade e veracidade dos atos administrativos; autoexecutoriedade; tipicidade e imperatividade. 
c) competência, autoexecutoriedade; tipicidade e imperatividade. 
d) Presunção de ilegitimidade e veracidade dos atos administrativos; autoexecutoriedade; finalidade e forma. 
e) Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos; autoexecutoriedade; tipicidade e imperatividade. 
 

 

23  Sobre a formalização dos contratos administrativos, marque a alternativa correta: 
 

I - Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo 
cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre 
imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo 
que lhe deu origem. 

II - É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto 
pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) 

III – Nos contratos não há a necessidade de mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, 
o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a 
sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais. 

IV - A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição 
indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o décimo dia útil do mês seguinte ao de 
sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem 
ônus. 

 

 

a) I, II e III. 
b) I e III. 
c) I e II. 
d) II e IV. 
e) I, III e IV. 
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24   Sobre as modalidades de licitação presentes na Lei n º 8.666/93, é correto afirmar: 
 

a) Concorrência é a modalidade de licitação em que pessoas predeterminadas, na fase inicial de habilitação preliminar, 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. 

b)  Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a 
todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, 
observada a necessária qualificação. 

c) Convite é a modalidade de licitação entre interessados de qualquer ramo, cadastrados, convidados em número 
mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento 
convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu 
interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 

d) Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho científico ou artístico, 
mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital 
publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 90 (noventa) dias. 

e) Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a 
administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, a quem oferecer o menor lance da 
avaliação.  

 

 

25  Segundo o que estabelece o Regimento Interno e o Estatuto da Universidade Federal de Campina Grande, são 
órgão deliberativos da Administração Superior da UFCG: 
 

a) Colegiado Pleno, Câmara Superior de Ensino, Câmara Superior de Pós-Graduação, Câmara Superior de Pesquisa e 
Extensão, Câmara Superior de Gestão Administrativo-Financeira e Conselho Curador. 

b) Reitoria, Câmara Superior de Ensino, Câmara Superior de Pós-Graduação, Câmara Superior de Pesquisa e 
Extensão, Câmara Superior de Gestão Administrativo-Financeira e Conselho Curador. 

c) Colegiado Pleno, Câmara Superior de Ensino, Câmara Superior de Pós-Graduação, Conselho de Pesquisa, Ensino e 
Extensão, Câmara Superior de Gestão Administrativo-Financeira e Conselho Curador. 

d) Colegiado Pleno, Câmara Superior de Ensino, Câmara Superior de Pós-Graduação, Conselho de Pesquisa, Ensino e 
Extensão e Câmara Superior de Gestão Administrativo-Financeira. 

e) Colegiado Pleno, Pró-reitoria de Ensino, Câmara Superior de Pós-Graduação, Conselho de Pesquisa, Ensino e 
Extensão, Câmara Superior de Gestão Administrativo-Financeira. 
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26  O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8069/90) prevê que a criança e o adolescente têm direito à 
educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para 
o trabalho, assegurando-lhes:  
 

I -   igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  
II -  direito de ser respeitado por seus educadores;  
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores;  
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;  
V -  acesso a escola pública e gratuita próxima de sua residência.  
 

É correto o que se afirma em:  
 

a) I, II e V. 
b) II, III e IV. 
c) III, IV e V. 
d) I, II, IV e V. 
e) I, II, III, IV e V. 
 

 

27  Levando em consideração os direitos e deveres previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8069/90), 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os 
que a ele não tiveram acesso na idade própria;  

b) Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino; 

c) É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz; 

d) As famílias têm o direito de educar seus filhos em casa, para protegê-los de más influências ou manipulações do 
ambiente escolar; 

e) Os dirigentes de estabelecimentos de ensino comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus-tratos envolvendo 
seus alunos, reiteração de faltas injustificadas, evasão escolar e elevados níveis de repetência. 

 

 

28  Com base no que está previsto na legislação acerca do financiamento da educação, julgue os itens a seguir: 
 

(   ) A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e 
cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 
manutenção e desenvolvimento do ensino. 

(   ) A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, 
no que se refere a universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de 
educação.  

(    ) Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no art. 208, VII, serão financiados 
com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.  

(    ) A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, 
recolhida pelas empresas na forma da lei.   

(    ) Os recursos públicos deverão ser obrigatoriamente aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino 
público. 

 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) V, V, V, V, F. 
b) F, V, V, F, V. 
c) V, F, F, V, F. 
d) F, V, F, V, V. 
e) V, V, F, F, F. 
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29  Com relação às competências previstas na legislação para a União no campo da educação, analise as afirmações a 
seguir:  
 

I  -  Elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

II -  Prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o desenvolvimento 
de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função 
redistributiva e supletiva. 

III - Arcar com o financiamento, manutenção e desenvolvimento de todo sistema de ensino superior no país. 

IV - Estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a 
educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, 
de modo a assegurar formação básica comum. 

V -  Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em 
colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do 
ensino. 

 

São corretas as seguintes alternativas: 
 

a) I, II e III. 
b) II, III e IV. 
c) I, III e V. 
d) I, II e V. 
e) I, II, IV e V. 
 

 

30  Considerando as metas e estratégias previstas no PNE (Lei n. 13.005/14) para valorização dos profissionais da 
educação, pode-se afirmar que: 
 

I -   Está prevista a valorização dos (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a 
equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto 
ano de vigência do mesmo. 

II-   Indica-se a constituição de um fórum permanente para acompanhamento da atualização progressiva do valor do 
piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. 

III – Está previsto a implantação de planos de Carreira para os (as) profissionais do magistério das redes públicas de 
educação básica, com implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho em um único estabelecimento 
escolar. 

IV – Será preciso também ampliar a assistência financeira específica da União aos entes federados para 
implementação de políticas de valorização dos (as) profissionais do magistério, em particular o piso salarial nacional 
profissional. 

 

São corretas as seguintes afirmações: 
 

a) I, II e III. 
b) II, III e IV. 
c) III e IV. 
d) I, II, III e IV. 
e) II e IV. 
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31  De acordo com a 7ª. Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, o tratamento para hipertensão estágio I com risco 
cardiovascular moderado deve-se considerar tratamento não medicamentoso (redução da ingesta de sal, atividade 
física, etc) associado a monoterapia com anti-hipertensivo. Considera-se classes de anti-hipertensivos preferenciais 
para o controle da PA em monoterapia inicial, EXCETO: 
 

a) Bloqueadores dos canais de cálcio. 
b) Diuréticos tiazídicos. 
c) Inibidores da enzima conversora de angiotensina. 
d) Diuréticos poupadores de potássio. 
e) Bloqueadores dos receptores AT1 da angiotensina II. 
  

 

32  A Hipertensão Arterial Secundária (HAS) tem prevalência de 3-5%. O tratamento da causa pode curar ou melhorar 
o controle da PA. Considera-se causa de HAS: 
 

a) Insuficiência Adrenal.   b) Hiponatremia.     c) Hiperparatireoidismo primário. 
d) Cirrose hepática.   e) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. 
 

 

33  Paciente do sexo feminino, 30 anos de idade, com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) evolui com 
dispneia progressiva, tosse seca, febre e hipoxemia. Apresenta contagem de linfócitos, cujo resultado foi CD4 < 200. 
No exame de escarro foi identificado Pneumocystis jirovecii. Qual o tratamento ideal para esse quadro pneumônico?  
 

a) Azitromicina.    

b) Amoxacilina associado a clavulanato. 
c) Sulfametoxazol com trimetoprin e corticoide. 
d) Ceftriaxone e claritromicina. 
e) Sulfadiazina. 
 

 

34  Qual dos itens abaixo é considerado critério diagnóstico para o Diabetes mellitus? 

 

a) Glicemia de jejum de 110mg/dL. 
b) Duas medidas de glicemia de jejum ≤ 126 mg/dL. 
c) Glicemia capilar ao acaso de 150mg/dL em paciente assintomático. 
d) Glicemia de jejum de 120 mg/dL mais teste oral de tolerância à glicose de 180mg/dL. 
e) Glicemia capilar de 220 mg/dL em paciente com nictúria e polidipsia mais glicemia de jejum de 129mg/dL. 
 

 

35  Bacteriúria assintomática é definida como presença de duas culturas de urina com mais de 105 unidades 
formadoras de colônias (UFC)/mL do mesmo agente na ausência de sintomas irritativos. Recomenda-se o 
antibioticoterapia para: 
 

a) Paciente que irá realizar ressecção prostática por via transuretral. 
b) Idosos assintomáticos. 
c) Pacientes que realizam cateterismo intermitente. 
d) Mulher com vida sexual ativa. 
e) Mulheres na pós-menopausa. 
 

 

36  Qual a opção que indica os grupos de medicamentos que têm estudos comprovados que atuam no tratamento atual 
da insuficiência cardíaca com disfunção ventricular sistólica e redução da fração de ejeção, sendo capazes de 
estabilizar ou reverter o remodelamento cardíaco? 

 

a) Diuréticos poupadores de potássio e digitálicos. 
b) Inibidores da Enzima conversora de angiotensina e diuréticos de alça. 
c) Betabloqueadores e bloqueadores dos canais de cálcio. 
d) Betabloqueadores e inibidores da enzima de conversão da angiotensina. 
e) Bloqueadores do receptor da angiotensina II e digitálicos. 
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37  O principal agente etiológico responsável por diarreia aguda nosocomial é o Clostridium difficile, geralmente 
associada a uso de antibióticos. Os antibióticos mais frequentemente envolvidos nesses casos são as cefalosporinas, 
ampicilina e clindamicina. Sobre o tratamento adequado para este tipo de diarreia, assinale a alternativa correta. 
 

a) Ciprofloxacino oral é a primeira escolha para casos leves. 
b) Metronidazol venoso é a primeira escolha em todos os casos. 
c) Tetraciclina oral é efetiva nos casos intolerantes a terapêutica de primeira linha. 
d) Para pacientes gestantes, a vancomicina endovenosa é o antibiótico mais indicado. 
e) Dieta constipante é o suficiente para resolução do quadro diarreico. 
 

 

38  Paciente masculino, 59 anos com diagnóstico de diabetes e hipertensão arterial de longa data, com mau controle 
glicêmico e pressórico. É atendido com queixa de cansaço, adinamia, náuseas, vômitos. Ao exame : PA=170 x 110 
mmHg; edema de membros inferiores. Trazia os seguintes exames: Hemoglobina: 8,3g; ureia= 192mg/dL; 
creatinina=9,5mg/dL; PTH = 245pg/mL. Na insuficiência renal crônica, espera-se também os seguintes distúrbios 
metabólicos: 
 

a) Hipocalcemia, hiperfosfatemia, hipercalemia e acidose metabólica. 
b) Hipercalcemia, hipofosfatemia, hipercalemia e alcalose metabólica. 
c) Hipocalcemia, hiperfosfatemia, hipercalemia e alcalose metabólica. 
d) Hipocalcemia, hiperfosfatemia, hipocalemia e acidose metabólica. 
e) Hipercalcemia, hipofosfatemia, hipocalemia e acidose metabólica. 
 

 

39  Paciente do sexo feminino, 62 anos é trazida à emergência com quadro de rebaixamento do nível de consciência, 
hipotermia, infiltração da pele e apatia. O acompanhante relata que a paciente morava sozinha, estava depressiva e 
havia parado por conta própria suas medicações para tratar hipertensão e hipotireoidismo. Qual das medidas abaixo 
NÃO faz parte do tratamento para o quadro atual?  
 

a) Buscar outros fatores precipitantes, como infecção urinária e pulmonar. 
b) Tratar complicações metabólicas, como a hiponatremia.  
c) Aquecimento da paciente e assistência ventilatória adequada.  
d) Reposição hormonal com glicocorticóides e hormônios tireoidianos. 
e) Administração de antidepressivo tricíclico para tratamento da depressão e diminuição do metabolismo periférico dos 

hormônios tireoidianos. 
 

 

40  Paciente de 22 anos com diagnóstico de Diabetes mellitus tipo 1 há 8 anos, deu entrada em serviço de emergência 
com queixa de dor abdominal e vômitos. Ao exame físico: afebril, desidratado, hálito cetônico. Auscultas cardíaca e 
pulmonar sem alterações. Frequência cardíaca= 106 bpm e FR= 35 irpm. Ao exame abdominal, apresentava dor à 
palpação profunda. Apresentava glicemia capilar: 325mg/dL. Exames laboratoriais: 15.600 leucócitos/mm3 com 2% de 
bastonetes; amilase = 120U/L (VR: 28-100); AST=56U/L; ALT= 72U/L; creatinina =1,5mg/dl; uréia=84mg/dl; K=4,0mEq/
L; pH sanguíneo= 7,1, cetonúria +3/ 4. Pode-se afirmar: 
 

a) Antibioticoterapia de amplo espectro deve ser administrada devido ao aparente grave quadro infeccioso. 
b) O paciente deve ser avaliado de imediato pelo cirurgião. 
c) Iniciar reposição de potássio e só administrar insulina quando paciente apresentar diurese e potássio acima de 

4,5mEq/L. 
d) Hidratação vigorosa e insulina regular por via endovenosa devem ser iniciadas de imediato. 
e) Bicarbonato de sódio é necessário neste caso para resolução da acidose metabólica. 
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41  Uma mulher de 40 anos de idade com insuficiência renal crônica faz hemodiálise três vezes por semana. Sua 
adesão tem sido pobre e perdeu sua última sessão de diálise. Procura o serviço de emergência por causa de fraqueza 
e náuseas. Apresenta um eletrocardiograma com ondas T apiculadas e complexos QRS alargados. Exames 
laboratoriais: Sódio sérico =130mEq/l; Potássio sérico = 7,5mEq/l; Cloro sérico = 98mEq/l; Bicarbonato sérico = 12mEq/
l, pH = 7,0. As medidas iniciais realizadas foram: infusão de gluconato de cálcio, bicarbonato de sódio, glicose e 
insulina. Foram administrados também inalação com fenoterol e sulfonato poliestireno sódico diluído em manitol por via 
oral. Todas as medidas citadas reduzirão o potássio, EXCETO: 
 

a) Gluconato de cálcio.   b) Bicarbonato de sódio.    c) Fenoterol. 
d) Sulfonato poliestireno sódico. e) Glicose e insulina. 
 

 

42  Paciente apresentando os seguintes parâmetros na gasometria arterial: pH = 7,2 pCO2 = 38mmHg e HCO3 = 18 
mEq/L. Considera-se como distúrbio primário: 
 

a) Alcalose metabólica. 
b) Alcalose respiratória. 
c) Acidose metabólica. 
d) Acidose respiratória. 
e) Alcalose mista. 
 

 

43  Os arbovírus são vírus transmitidos pela picada de artrópodes hematófagos.  As manifestações clínicas das 
arboviroses em seres humanos podem variar desde doença febril, indiferenciada, moderada ou grave, erupções 
cutâneas e artralgia, a síndrome neurológica e síndrome hemorrágica. Deve-se estar atento para causas 
potencialmente fatais e que exijam uma conduta intervencionista imediata, como a dengue com sinais de choque. 
Consideram-se sinais de alerta em uma pessoa com diagnóstico de dengue confirmado, EXCETO: 
 

a) Hipotensão arterial. 
b) Dor abdominal. 
c) Vômitos persistentes. 
d) Cãibras.  

e) Hepatomegalia dolorosa. 
 

 

44  Paciente de 56 anos, com hipertensão arterial apresentando eletrocardiograma (ECG) com as seguintes 
características: ritmo irregular, frequência cardíaca de 120bpm, irregularidade do intervalo R-R, ausência de onda P e 
complexo QRS estreito. De acordo com a descrição deste ECG trata-se de: 
 

a) Fibrilação ventricular. 
b) Taquicardia sinusal. 
c) Fibrilação atrial. 
d) Bloqueio átrio-ventricular. 
e) Bloqueio de ramo esquerdo. 
 

 

45  O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica que pode acometer vários órgãos ou 
sistemas simultânea ou isoladamente. Caracteriza-se pela produção de autoanticorpos e deposição de complexos 
imunes nos tecidos ou órgãos, apresentando uma grande variedade de manifestações clínicas. Assinale a alternativa 
que representa um autoanticorpo e seu  significado clínico: 
 

a) Anti – histona: relaciona-se a doença mista do colágeno. 
b) Anti – centrômero: específico no LES e associado a derrame pleural. 
c) Anti – DNA: não é específico para LES e associa-se a miocardite. 
d) Anti – Scl 70 é o mais específico para diagnóstico de  LES. 
e) Anti- β glicoproteína 1 – está associado a um risco aumentado de tromboses. 
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46  Paciente de 24 anos, sexo feminino procura ambulatório de clínica médica queixando-se de astenia, palpitações, 
dispneia aos esforços e parestesias tipo dormência e formigamento em pernas há 1 mês. Nega uso de medicações. 
Refere que há 3 anos tornou-se vegetariana. Para a principal hipótese diagnóstica deve-se iniciar a investigação com: 
 

a) Hemograma e dosagem de vitamina B12. 
b) Hemograma , ferro sérico e ferritina. 
c) Hemograma , cobre e ceruloplasmina. 
d) Eletroforese de hemoglobina. 
e) Eletroforese de proteínas. 
 

 

47  Paciente do sexo feminino de 26 anos, relata que há 2 anos vem apresentando dor em região frontotemporal, tipo 
pulsátil, com duração de 1 hora. Refere, ainda, antes da dor, apresenta fonofobia, fotofobia e náusea.  A dor tem 
intensidade alta e, atualmente, tem apresentado uma frequência de 2 a 3 crises por semana. Assinale a alternativa que 
aponta corretamente a classe de medicação indicada para a profilaxia das crises nessa paciente. 
 

a) Corticóides.      

b) Triptanos.   

c) Antidepressivos tricíclicos. 
d) Anti-inflamatórios não hormonal.   

e) Derivados da ergotamina. 
 

 

48    Sobre a doença inflamatória intestinal, marque a alternativa correta: 
 

a) O termo doença inflamatória intestinal (DII) engloba a doença de Cronh, a retocolite ulcerativa e a síndrome do 
intestino irritável que apresentam uma série de características clínicas, laboratoriais e histopatológicas típicas. 

b) A retocolite ulcerativa é uma doença restrita à mucosa do cólon, iniciando no reto e se estendendo de modo contínuo 
a segmentos variáveis do intestino grosso, o que configura as diversas formas clínicas: proctite, colite distal, colite 
esquerda e pancolite. 

c) O sintoma mais comum da retocolite ulcerativa é a diarreia crônica sem a presença de sangue. 

d) A doença de Cronh se caracteriza por processo inflamatório da mucosa superficial que pode acometer qualquer 
segmento do trato digestivo, da boca ao ânus, de modo contínuo. 

e) As manifestações extraintestinais estão presentes apenas na Doença de Crohn. 

 

 

49  A demência é uma síndrome caracterizada por múltiplos déficits cognitivos adquiridos, em geral acompanhados de 
alterações comportamentais, que cursam com prejuízo funcional significativo. Sabe-se que as duas principais causas 
de demências são: 
 

a) Doença de Alzheimer e demência vascular.  
b) Depressão e intoxicação por metais pesados. 
c) Demência com corpúsculos de Lewy e doença de Alzheimer. 
d) Demência frontotemporal e demência vascular. 
e) Demência associada a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida e Alcoolismo. 
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50  Paciente de 75 anos, sexo masculino. Com histórico de tabagismo desde os 10 anos, cerca de 20 cigarros ao dia. 
Cessou tabagismo há cerca de 3 meses. Teve diagnóstico recente de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) feito 
pelo pneumologista assistente e está em uso de medicações para controle crônico da doença. Sobre o tratamento da 
DPOC, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) As bactérias implicadas comumente nas exacerbações da DPOC são Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 
influenzae e Moraxella catarrhalis. 

b) O oxigênio suplementar deve ser administrado para manter saturações arteriais maiores que 93%. 

c) A associação de um β2 agonista de longa duração e um anticolinérgico de longa duração está indicada para 
pacientes com DPOC de moderada a muito grave, sintomáticos e nos exacerbadores. 

d) O roflumilaste está indicado para o tratamento de pacientes com DPOC grave e muito grave (VEF1< 50% do 
previsto) e que persistem com exacerbações do DPOC, tosse e catarro mesmo em uso do tratamento inalatório 
máximo. 

e) O tratamento farmacológico da DPOC deve ser complementado por medidas como cessação do tabagismo, 
incentivo à atividade física, reabilitação pulmonar e vacinação para prevenção de infecções virais e pneumonia. 
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