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EDITAL PROGEP Nº 27/2021 

  CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO 

TIPO 1 

PROVA OBJETIVA 
1. Esta prova é composta de 40 questões objetivas de múltipla escolha. 

2. Para se dirigir aos fiscais, levante o braço e aguarde ser atendido, sentado em sua carteira. 

3. O candidato não poderá fazer qualquer anotação na Folha de Respostas ou no Caderno de Questões até que 

seja autorizado o início da prova pelo fiscal. 

4. Após ser autorizado, abra o caderno, verifique o seu conteúdo e solicite imediatamente a troca caso faltem folhas 

ou haja falhas na impressão. 

5. Assine seu nome conforme o documento de identificação na declaração da capa do Caderno de Questões e na 

Folha de Respostas. 

6. Transfira suas respostas para a Folha de Respostas, conforme as instruções lá contidas. 

7. O preenchimento correto da Folha de Respostas é de responsabilidade do candidato e deverá ser realizado 

durante o período de realização da prova. Não haverá substituição dessa folha. 

8. É de responsabilidade do candidato a entrega de sua Folha de Respostas. 

9. O candidato que for flagrado, portando quaisquer aparelhos eletrônicos ou de telecomunicações, mesmo 

desligados - inclusive telefone celular - terá sua prova anulada. 

10. O candidato que deixar aparelhos eletrônicos emitirem qualquer tipo de som durante a prova será eliminado do 

processo. 

11. O uso da máscara, cobrindo simultaneamente o nariz e a boca, é obrigatório durante todo o tempo de prova, sob 

pena de eliminação. 

12. O lanche e a água deverão ser consumidos fora da sala em local determinado pela equipe de aplicação de provas 

para que o candidato não precise retirar a máscara dentro do setor. 

13. Ao término da prova, este caderno deverá ser levado pelo candidato. 
 

      

 
DECLARAÇÃO 

Declaro que li e estou ciente das informações que constam na capa deste Caderno de Questões, na Folha de 
Respostas, bem como dos avisos que foram transmitidos pelos fiscais de sala. 

 

      

ASSINATURA 

 

MÉDICO / NEUROLOGISTA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 01 a 06. 

O futuro é uma ideia nova na humanidade. Nós nunca tivemos futuro.[...] 
O tempo é um conceito que se declina de várias formas. Física, biológica — envelhecimento celular —, 

cosmológica, histórica, mitológica, estética, a duração da autopercepção subjetiva — o tempo existencial —, 
social, enfim, muitas formas. 

Aqui me interessa apenas uma dessas formas: o tempo sociológico, aquele que nasce das interações 
sociais e materiais que vão submetendo o cotidiano a esse processo.[...] 

Durante milênios, “nada” aconteceu em termos de tempo sociológico porque o tempo social era parado. 
Nenhuma grande mudança tirava o homo sapiens da sua condição prioritariamente natural. 

Para o tempo social acontecer, se fazem necessárias transformações relevantes nos âmbitos da técnica 
e da gestão da vida, da sobrevivência e da reprodução. E isso demorou muito a ocorrer em nossa pré-história 
e história. Sem o fogo de Prometeu, não teríamos o tempo social de fato. [...] 

Mas, mesmo nossa experiência concreta da natureza hoje é mediada pelo tempo social. O debate sobre 
sustentabilidade e sofrimento do planeta é um debate sobre nossa natureza social e técnica em interação com 
a natureza do planeta. Aquilo que os estoicos chamavam de logos. 

Nunca tivemos futuro. Caçávamos, plantávamos, nos reproduzíamos, adorávamos divindades, mas 
nada disso implica um futuro concreto como pensamos hoje. [...] 

O tempo social só passa quando se impõe como cotidiano. Na modernidade, esse processo se acelerou. 
Nos últimos anos, mais ainda. 

Isso nos causa vertigem e abre o mercado para todo tipo de picaretagem: inovação, quebra de 
paradigmas, dirupção, como se tudo isso ocorresse no plano de um encontro corporativo num resort. 

Não. A aceleração social da vida, fruto da agressividade crescente da técnica, nos faz sangrar. 
Dito de forma metafórica, o futuro é o resultado da técnica socialmente engajada, como um avião, um 

celular, uma vacina, um projeto de democracia. 
A clássica divisão de história e pré-história, marcada pelo surgimento da escrita e da possibilidade de 

ler o que nossos antepassados escreviam, e, portanto, saber como viviam no sentido mais largo da expressão 
anuncia o nascimento do tempo histórico — porque nos apropriamos do que já foi vivido, ou seja, do passado 
—, mas isso, por si só, não é suficiente para entendermos de modo mais claro o nascimento do futuro. 

O futuro só nasce quando a ideia de progresso se impõe como mais significativa do que a de passado. 
E isso é moderno, não é bíblico ou milenarista. 

Não evoluímos num ambiente em que existisse futuro à vista. Quem fazia guerra faria guerra sempre, 
quem dava à luz daria à luz sempre, quem caçava caçaria sempre. Nesse ambiente, não existe futuro. 

O futuro é uma ideia nova na experiência do sapiens. Tão nova que não temos clareza de que ela só 
existe quando existe a possibilidade mesma do progresso técnico. 

Ainda que esse progresso não seja o controle absoluto do nosso destino, tampouco da natureza, da 
contingência, nem do Sistema Solar, nosso tempo contemporâneo é devorado pela crença de que o futuro nos 
espera no horizonte como um dado da própria natureza das coisas. 

O ser do universo é indiferente ao nosso tempo e para ele não existe o nosso futuro. O futuro da natureza 
das coisas não é o mesmo que o nosso futuro. O nosso é efêmero como tudo o que criamos ao longo de um 
tempo maior que, de certa forma, nunca passa porque nos ultrapassa. 

PONDÉ, Luiz Felipe. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luizfelipeponde/2021/02/o-futuro-e-uma-ideia-nova-e-a-
eternidade-e-indiferente-ao-sofrimento-humano.shtml>. Acesso em: 17 maio 2021. (Fragmento) 

QUESTÃO 01 
 De acordo com as informações do texto, é correto afirmar que seu principal objetivo é 
 
A) defender a relação entre a ideia de futuro e a noção de tempo social. 
B) explicar as variadas formas de declinação do conceito tempo. 
C) questionar o futuro da humanidade em relação ao tempo social. 
D) refutar a existência da ideia de futuro sob qualquer tempo. 
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QUESTÃO 02 
 Assinale a alternativa cujo termo negritado apresenta diferença de sentido com o termo destacado no 
trecho “Dito de forma metafórica, o futuro é o resultado da técnica socialmente engajada, como um avião, um 
celular, uma vacina, um projeto de democracia.”. 
 
A) “O nosso é efêmero como tudo o que criamos ao longo de um tempo maior que, de certa forma, nunca 

passa porque nos ultrapassa.” 
B) “Caçávamos, plantávamos, nos reproduzíamos, adorávamos divindades, mas nada disso implica num futuro 

concreto como pensamos hoje.” 
C) “Isso nos causa vertigem e abre o mercado para todo tipo de picaretagem: inovação, quebra de paradigmas, 

disrupção, como se tudo isso ocorresse no plano de um encontro corporativo num resort.”  
D) “A clássica divisão de história e pré-história, marcada pelo surgimento da escrita e da possibilidade de ler o 

que nossos antepassados escreviam, e, portanto, saber como viviam no sentido mais largo da expressão 
[...].” 

 
QUESTÃO 03 

  Em “Durante milênios, ‘nada’ aconteceu em termos de tempo sociológico porque o tempo social era 
parado.”, as aspas no termo negritado indiciam sentido 
 
A) pejorativo, pois o sentido da palavra denota depreciação. 
B) comparativo, pois o sentido da palavra pode ser comparado a outro sentido. 
C) figurado, pois o sentido da palavra foge ao sentido literal. 
D) incomum, pois o sentido da palavra é extraordinário ao texto. 
 

QUESTÃO 04 
  De acordo com o texto, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Em “Tão nova que não temos clareza de que ela só existe quando existe a possibilidade mesma do 

progresso técnico.”, o termo negritado expressa restrição de sentido. 
B) Em “O tempo social só passa quando se impõe como cotidiano.”, o termo negritado estabelece relação de 

condicionalidade. 
C) Em “Ainda que esse progresso não seja o controle absoluto do nosso destino, tampouco da natureza, da 

contingência, nem do Sistema Solar, nosso tempo contemporâneo é devorado pela crença de que o futuro 
nos espera no horizonte[...]”, a expressão negritada estabelece relação de concessão.  

D) Em “O nosso é efêmero como tudo o que criamos ao longo de um tempo maior que, de certa forma, nunca 
passa porque nos ultrapassa.”, o termo negritado estabelece relação de explicação. 

 
QUESTÃO 05 

  Em “Aqui me interessa apenas uma dessas formas: o tempo sociológico, aquele que nasce das 
interações sociais e materiais que vão submetendo o cotidiano a esse processo.”, o uso dos dois pontos tem 
por função 
 
A) introduzir uma nova forma do tempo que não foi citada previamente. 
B) substituir uma expressão alternativa para indicar uma das formas do tempo. 
C) enumerar as variadas formas do tempo apresentadas pelo autor. 
D) propor esclarecimento sobre uma das formas do tempo citadas.  
 

QUESTÃO 06 
“O ser do universo é indiferente ao nosso tempo e para ele não existe o nosso futuro.” 

 
 Assinale a alternativa em que parafraseia o trecho acima sem prejuízo de sentido ao trecho original. 
 
A) Como para o ser do universo a indiferença prevalece sobre nosso tempo, o nosso futuro não existe.  
B) Para o ser do universo, o tempo é indiferente do que é para nós, visto que ele não acredita no tempo. 
C) O tempo, para o ser do universo, é indiferente da mesma forma que nosso futuro.  
D) Não existe para o ser do universo nosso futuro, assim como não existe tempo.  
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QUESTÃO 07 
Este ___________ debate as dicotomias entre mobilidades físicas e imagéticas ocorridas na pandemia 

da COVID-19, considerando as restrições de fluxos de turistas contidos nas barreiras sanitárias e das 
comunicações turísticas que, ao mesmo tempo em que alertam para a necessidade de restrição ao turismo, 
promovem seus atrativos na perspectiva de retomada da atividade. Para tal, fez-se uma análise de contexto a 
partir dos conteúdos (tipologia, representação e discurso/interpretação) presentes nos materiais difundidos pela 
imprensa e pelos órgãos locais das Rotas Turísticas Costa do Sol/Região dos Lagos e São Paulo/Litoral 
Norte. Os conteúdos empíricos são expostos como exemplos, pois a essência do trabalho está nas dinâmicas 
e nos processos das mobilidades que os caracterizam e transmutam. Os resultados corroboram o argumento 
que as dimensões física e imagética do turismo ilustram dois elementos principais para se (re)pensar o conceito 
e as práticas mobilidades turísticas. Assim, as contribuições deste trabalho se colocam em duas vertentes: 
primeiro, no campo teórico-metodológico das mobilidades, ao ampliar a discussão sobre turismo para além da 
mobilidade física de corpos, orientados pelo Paradigma das Novas Mobilidades; segundo, coloca em discussão 
vertentes contraditórias sobre as práticas turísticas no presente, podendo orientar a gestão da atividade em 
função dos desdobramentos da pandemia. 

COSTA, J. C. da; ALLIS, Thiago. Disponível em: https://www.rbtur.org.br/rbtur/article/view/2212. Acesso em: 31 ago. 2021 

 
 A palavra que corretamente preenche a lacuna no texto é 
 
A) relato, porque trata-se de uma exposição narrativa de um trabalho científico. 
B) resumo, porque trata-se de uma pequena parte da pesquisa científica. 
C) artigo, pois trata-se da explicitação dos resultados de uma pesquisa científica. 
D) relatório, pois trata-se de um compilado pormenorizado do trabalho científico. 
 

QUESTÃO 08 
Alfabetizar todas as crianças na idade certa já era um desafio gigantesco e urgente para o Brasil, mas 

a pandemia do novo coronavírus tornou os obstáculos ainda maiores. 
O cenário pré-Covid-19 já revelava uma tragédia silenciosa, uma vez que apenas 49% dos estudantes 

no 2º ano do ensino fundamental possuíam níveis suficientes de alfabetização em 2019, data do último 
levantamento realizado pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) — e este percentual foi muito 
menor em alguns estados, onde menos de 25% dos alunos tinham os conhecimentos esperados para essa 
etapa de aprendizagem. 

Os números já eram alarmantes e devem piorar. É o que mostra a pesquisa realizada pelo Datafolha, a 
pedido da Fundação Lemann, do Itaú Social e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), sobre o 
processo de alfabetização durante a pandemia de estudantes matriculados nos 1º, 2º ou 3º anos do ensino 
fundamental. Os dados revelam uma estagnação ou até possíveis retrocessos: 51% dos estudantes ficaram no 
mesmo estágio de aprendizado, segundo a percepção de pais e de responsáveis entrevistados na pesquisa. A 
ausência de aulas presenciais e, por vezes, falta de capacidade técnica dos familiares para ensinar são alguns 
fatores apontados como as maiores dificuldades no processo de alfabetização durante este período de escolas 
fechadas. [...] 

 
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2021/08/os-desafios-da-alfabetizacao-na-pandemia.shtml. Acesso em: 01 

set. 2021. (Fragmento) 

 
 No texto acima, há alternância de tempos verbais no pretérito e no presente. Essa alternância ocorre 
para  
 
A) indicar que houve mudança na forma de relatar o que vem  ocorrendo no Brasil durante a pandemia da 

Covi-19.  
B) validar o que é afirmado, pois o tempo presente aparece sempre acompanhado de um argumento 

estatístico. 
C) questionar o desafio da alfabetização em época de pandemia por meio do uso de verbos no presente, 

instigando o leitor a tomar uma posição. 
D) marcar a distinção entre o que acontecia antes da pandemia e o que ocorre no momento em que o texto foi 

produzido. 
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QUESTÃO 09 
Feijões brancos que parecem pintados à mão. Espigas de milho de grãos negros, vermelhos ou 

coloridos. Arroz basmati de tom avermelhado, que solta um perfume irresistível ao ser cozido. Essas são 
algumas das variedades de grãos nativos, também chamados crioulos, que começam a ser resgatadas do 
esquecimento por agricultores obstinados – em parceria com chefs de cozinha, eles lutam para preservar a 
diversidade no prato do brasileiro. Muito antes que o arroz branco, o feijão preto e o milho amarelo imperassem 
no mercado, as lavouras do país eram coloridas e variadíssimas. O que aconteceu depois é resultado de uma 
conjunção de fatores. 

Há quem ponha toda a culpa no agronegócio, que elegeu as variedades mais produtivas (e lucrativas), 
sufocando a concorrência dos pequenos produtores. “O modelo industrial não apenas escanteou os agricultores 
como massificou o modo produtivo […]. A produção agrícola foi então progressivamente orientada para um 
número cada vez mais restrito de espécies e variedades cultivadas, criando dependência de insumos agrícolas 
industriais (sementes, agrotóxicos e fertilizantes) e respondendo ao insaciável mercado global”, afirma 
o documento de posicionamento sobre sementes, organismos geneticamente modificados e novas 
biotecnologias, publicado pelo movimento Slow Food em outubro de 2020. 

PINHO, Flávia G. Disponível em: https://gamarevista.uol.com.br/estilo-de-vida/comida-bebida/o-resgate-dos-graos-nativos/. 
Acesso em: 31 ago. 2021. (Fragmento) 

 

 De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar que 
 
A) em “O modelo industrial não apenas escanteou os agricultores como massificou o modo produtivo […].”, 

a expressão negritada apresenta a somatória do que o modelo industrial causou. 
B) em “Essas são algumas das variedades de grãos nativos, também chamados crioulos [...]”, a parte 

negritada evidencia opinião do produtor textual. 
C) em “Arroz basmati de tom avermelhado, que solta um perfume irresistível ao ser cozido.”, a parte 

negritada acrescenta uma qualidade acessória, ou seja, dispensável, ao antecedente. 
D) em “Muito antes que o arroz branco, o feijão preto e o milho amarelo imperassem no mercado, as lavouras 

do país eram coloridas e variadíssimas.”, o termo destacado indica um fato determinado por outro. 
 

QUESTÃO 10 
A pandemia obrigou muitas pessoas a transformar a casa em escritório. E quanto mais horas dentro do 

lar, mais barulho. Isso pode parecer até contraditório em um primeiro momento, mas o barulho que vem dos 
alto-falantes está afetando você lentamente.  

E se você usa fones de ouvido ou um headset completo por muitas horas, o problema pode começar a 
se agravar mais rápido do que você imagina. 

“O barulho em excesso, ao longo do tempo, pode causar prejuízos cada vez maiores à audição. 
Dependendo da intensidade, o ruído pode provocar, inclusive, como primeiro sintoma, o zumbido nas orelhas”, 
explica a fonoaudióloga Marcella Vidal, da empresa de soluções auditivas Telex. 

As reuniões virtuais e as aulas on-line já surgem como parte do problema, juntamente com ouvir música 
alto ― considere que muita gente trabalha no home office, ouvindo música em um volume mais intenso. [...] 

SOUSA FILHO, Fernando. Disponível em: https://www.terra.com.br/economia/home-office-e-aula-online-afetam-audicao-sem-voce-
saber,53aba6a87547382f9a64eb85b78e568azz7zkpr6.html. Acesso em: 21 set. 2021. (Fragmento) 

 
De acordo com o texto, assinale a alternativa correta. 

 
A) Em “Isso pode parecer até contraditório em um primeiro momento [...]”, a expressão negritada indica a 

necessidade de uma conclusão contrária à esperada. 
B) Em “E quanto mais horas dentro do lar, mais barulho.”, a expressão e o termo negritados expressam 

relação de adição entre as proposições. 
C) Em “‘Dependendo da intensidade, o ruído pode provocar, inclusive, como primeiro sintoma, o zumbido nas 

orelhas’ [...]”, o termo negritado pode ser substituído sem prejuízo de sentido por “mesmo”. 
D) Em “As reuniões virtuais e as aulas on-line já surgem como parte do problema [...]”, o termo negritado indica 

tempo posterior à enunciação. 
 
 
 
 
 

https://www.terra.com.br/economia/home-office-e-aula-online-afetam-audicao-sem-voce-saber,53aba6a87547382f9a64eb85b78e568azz7zkpr6.html
https://www.terra.com.br/economia/home-office-e-aula-online-afetam-audicao-sem-voce-saber,53aba6a87547382f9a64eb85b78e568azz7zkpr6.html
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 11 
O navegador de internet Google Chrome, em sua configuração padrão e sendo executado no sistema 

operacional Microsoft Windows 10, apresenta diversos atalhos úteis ao dia a dia.  
Considerando-se essa informação, marque (V) para as afirmativas Verdadeiras e (F) para as Falsas. 
 

(     ) A tecla de atalho “Ctrl” + “T” é responsável por abrir uma nova janela do Google Chrome. 
(     ) A tecla de atalho “Ctrl” + “Shift” + “N” é responsável por abrir uma nova janela anônima. 
(     ) A tecla de atalho “Ctrl” + “R é responsável por recarregar a guia atualmente selecionada. 
(     ) A tecla de atalho “Ctrl” + “W” é responsável por fechar a guia atualmente selecionada. 
(     ) A tecla de atalho “Shift” + “Esc” é responsável por fechar a janela atualmente selecionada. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

A) F, F, F, V, F. 
B) F, V, V, V, F. 
C) V, V, V, F, V. 
D) V, F, F, F, V. 

 
QUESTÃO 12 

O Google Busca é um serviço da empresa Google em que é possível fazer pesquisas na internet sobre 
qualquer tipo de assunto ou de conteúdo.  

Supondo-se que um usuário queira procurar apenas arquivos do tipo PDF sobre espécies de 
cachorros, assinale a alternativa que apresenta essa busca. 
 
A) espécies de cachorros type:pdf 
B) “espécies de cachorros" -pdf 
C) espécies de cachorros in:pdf 
D) "espécies de cachorros" filetype:pdf 
 

QUESTÃO 13 
Em uma planilha do Microsoft Excel 2013, na sua configuração padrão e no idioma Português do Brasil, 

foi criado um controle de investimentos. Observe a tabela abaixo. 
 

 
 

O usuário deseja saber o rendimento mensal de cada investimento, considerando-se a taxa de juros 
descrita na célula B7.  

Levando-se em consideração essas informações, assinale a alternativa que apresenta corretamente 
como a fórmula presente na célula C2 deve ficar para que seja possível utilizar o recurso de expandir (arrastar) 
a fórmula presente na célula C2 para as células do intervalo C3:C5, sem que a referência a célula B7 seja 
perdida. 
 
A) =MULT(B2; $B7) 
B) =MULT(B2; B#7) 
C) =MULT(B2; B$7) 
D) =MULT(B2; #B7) 
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QUESTÃO 14 
O sistema operacional Windows 10 trouxe um novo assistente virtual inteligente responsável por auxiliar 

o usuário em atividades cotidianas.  
Assinale a alternativa que apresenta o nome desse software. 

 
A) Alexa. 
B) Siri. 
C) BixBy. 
D) Cortana. 
 

QUESTÃO 15 
Considerando-se o Mozilla Thunderbird, em sua configuração padrão e no idioma Português do Brasil, 

marque (V) para as afirmativas Verdadeiras e (F) para as Falsas. 
 

(     ) Não é possível utilizar Linguagem de Marcação de Hipertexto (HTML) na criação de assinaturas. 
(     ) É possível acessar apenas uma conta de e-mail, utilizando o Mozilla Thunderbird, sendo necessário 

a exclusão da anterior para adicionar novas. 
(     ) O atalho “Ctrl” + “N” cria uma mensagem. 
(     ) Não é possível configurar uma nova conta de e-mail, usando o protocolo POP3 para recebimento. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 

 
A) F, F, V, F. 
B) V, F, V, F. 
C) V, V, F, F. 
D) F, V, F, V. 

 
 

LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 16 
Quanto à posse e ao exercício em cargo público, de acordo com a Lei nº 8.112/90, é INCORRETO 

afirmar que 
 
A) os prazos para os servidores públicos nomeados para cargo efetivo tomarem posse e entrarem em exercício 

são, respectivamente, de 30 e 15 dias.  
B) a posse poder-se-á dar mediante procuração, onde deverão constar o cargo a ser provido e todos os dados 

da pessoa a ser empossada.  
C) a posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar, dentre outros, os deveres 

e as responsabilidades inerentes ao cargo ocupado, que poderão ser alterados unilateralmente, por 
qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício exarados por autoridade administrativa. 

D) em se tratando de servidor, que esteja na data de publicação do ato de provimento, gozando de férias, o 
prazo será contado a partir do término dessas.  

 
QUESTÃO 17 

Com relação aos ocupantes de cargo em comissão ou em função de confiança, nos termos da Lei nº 
8.112/90, é correto afirmar que 
 
A) os ocupantes de cargo em comissão ou em função de confiança têm, por disposição legal, a jornada laboral 

reduzida. 
B) mesmo havendo o chamado “interesse da Administração”, os ocupantes de cargo em confiança, de acordo 

com a norma pertinente, não poderão ser convocados em casos emergenciais, devendo, neste caso, a 
convocação ocorrer dentre os servidores não ocupantes da mencionada função.  

C) o servidor em estágio probatório não poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou em 
funções de direção, de chefia ou de assessoramento no órgão ou na entidade de lotação.  

D) na hipótese de acumularem licitamente dois cargos efetivos, quando investidos em cargo de provimento em 
comissão, ficarão afastados de ambos os cargos efetivos, salvo havendo constatação, por parte da 
Administração, de que existe compatibilidade de horário e de local com o exercício de um deles. 
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QUESTÃO 18  
 De acordo com o Código de Ética Profissional dos Servidores Públicos do Poder Executivo Federal, é 
correto afirmar que 
 
A) a moralidade do ato administrativo consolida-se pelo equilíbrio entre finalidade e legalidade, que deve existir 

na conduta do servidor público. 
B) tratar mal uma pessoa que paga seus tributos implica causar-lhe assédio moral. 
C) no exercício de greve, deve-se zelar  pela defesa da vida e da segurança individual. 
D) os servidores deverão apresentar-se ao trabalho com vestimentas que lhe proporcionem bem-estar.  

 
QUESTÃO 19 

No que concerne à Lei de Improbidade Administrativa, é correto afirmar que 
 
A) dentre as penalidades aplicadas ao agente público, que vier a praticar atos, que sejam caracterizados como 

“improbidade administrativa”, tem-se a perda ou a cassação dos direitos políticos.  
B) o artigo 1º da Lei nº 8.429/92 faz saber, em seu texto, aqueles que são  considerados vítimas diretas dos 

chamados atos ímprobos, praticados por empresa incorporada ao patrimônio público ou entidade cuja 
criação ou custeio o erário tenha concorrido ou concorra com mais de 30% (trinta por cento) do patrimônio 
ou da receita anual. 

C) ocorrendo lesão ao patrimônio público, ainda que exclusivamente por ação ou por omissão culposa, por 
parte do agente público, este é obrigado a ressarcir integralmente o dano a que deu causa.  

D) o particular, em qualquer circunstância, poderá ser considerado sujeito ativo do ato de improbidade 
administrativa.  

 
QUESTÃO 20 

Em relação ao processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, é correto afirmar 
que 
 
A) em hipótese alguma, é permitida a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente 

inferior. 
B) aquele que esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou com o respectivo cônjuge 

ou companheiro é considerado suspeito em um processo administrativo. 
C) mediante comprovada justificativa e inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou da autoridade 

responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 30 
dias, salvo força maior, cujo prazo não poderá ser dilatado.  

D) o ato de delegação, uma vez ocorrendo no âmbito da Administração Pública Federal, pode ser revogado a 
qualquer tempo por aquele que, por disposição legal, delegou a competência a outro para execução do ato 
administrativo. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 
 Paciente sexo feminino, 50 anos, com história de paralisia facial periférica à esquerda, ocorrida no ano 
anterior, ano em que apresentou boa recuperação, procura o consultório, queixando-se de lacrimejamento 
excessivo do olho direito, principalmente ao alimentar-se.  
 Baseando-se nessas informações, assinale a alternativa que apresenta a causa mais provável dessa 
situação. 
 
A) Reinervação das glândulas lacrimais por axônios do nervo trigêmeo após lesão do nervo facial. 
B) Reinervação das glândulas lacrimais por axônios mal direcionados do nervo facial. 
C) Ausência de inibição normal da hiperatividade do nervo facial em consequência de dano prévio da paralisia 

de Bell. 
D) Reinervação das glândulas lacrimais pelos axônios do nervo glossofaríngeo após lesão do nervo facial. 
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QUESTÃO 22 
 Paciente sexo masculino, 48 anos, com hipertensão leve, chega ao pronto-socorro com queixas de 
vertigem rotatórias, de instabilidade postural, de náuseas e de vômitos. Os sintomas iniciaram-se pela manhã 
com várias exacerbações, com duração de cerca de um minuto ou mais, especialmente durante a extensão do 
pescoço. Seu exame neurológico é normal com exceção de nistagmo e de náuseas, provocados por certos 
movimentos da cabeça.  
 Com base nesse relato, você está tentando decidir se a vertigem desse paciente é de origem central ou 
periférica. Para dar continuidade ao diagnóstico, qual seria o próximo passo para a avaliação desse paciente? 
 
A) RM encéfalo para avaliar a possibilidade de schwannoma acústico. 
B) RM encéfalo para avaliar a possibilidade de acidente vascular cerebral. 
C) Evitar a rotação do pescoço e a manobra de Dix-Hallpike até que tenha sido descartada dissecção da artéria 

vertebral por RM com saturação de gordura da região cervical. 
D) Manobra de Dix-Hallpike. 
 

QUESTÃO 23 
 Paciente sexo masculino, 36 anos, apresenta dor cervical e vertigem depois de uma cavalgada muito 
longa, no dia anterior. O exame neurológico apresentou anisocoria, ptose suave no lado esquerdo, nistagmo, 
sensação reduzida no lado esquerdo da face e ataxia lateral esquerda.  
 Assinale a alternativa que apresenta o teste mais indicado para diagnosticar a causa dessa condição. 
 
A) Ultrassonografia Doppler transcraniano. 
B) Ecocardiograma transtorácico com estudo de bolhas. 
C) Angio-RM das artérias cervicais e intracranianas. 
D) Ultrassom carotídeo. 
 

QUESTÃO 24 
 Paciente sexo masculino, 62 anos, apresenta início súbito de hemiparesia direita e afasia motora. A 
pontuação na escala do National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) é de 19. Foi realizada uma 
tomografia computadorizada de crânio e calculado o escore Alberta Stroke Program Early CT (ASPECTS).  
 Com relação à escala utilizada, é correto afirmar que 
 
A) são necessários três cortes de tomografia computadorizada para calcular esse escore. 
B) uma pontuação de 7 ou inferior está associada ao aumento da dependência e de morte. 
C) a pontuação máxima é 20. 
D) uma pontuação de 3 suporta o uso de ativador de plasminogênio de tecido intravenoso (rtPA). 
 

QUESTÃO 25 
 Paciente, sexo feminino, 45 anos, queixa-se de cefaleia repentina e severa com pico em segundos, 
melhorando em algumas horas. Refere náuseas e vômitos, mas nenhum outro déficit neurológico. Ela relatou 
tomar metilfenidato para controle de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. A TC de crânio 
demonstrou uma pequena hemorragia subaracnóidea cortical na convexidade hemisférica direita. Uma 
angiografia cerebral foi obtida, mostrando lesão vascular em "colar de contas" nos ramos da ACM, ACA, ACP 
bilateralmente, mas sem aneurismas ou malformações vasculares. A análise liquórica não mostrou evidência 
de inflamação. Sua dor de cabeça persistiu, mas, na semana seguinte, seus sintomas desapareceram. No 
acompanhamento após 3 meses, ela estava bem, sem recorrência.  
 De acordo com o relato, assinale a alternativa que apresenta corretamente essa condição.  
 
A) Os achados na angiografia cerebral se resolveram dentro de 12 semanas. 
B) Esteroides foram recomendados a fim de seu uso melhorar o resultado vascular. 
C) A doença é sempre benigna e não está associada a AVE ou à hemorragia intraparenquimatosa. 
D) A doença é mais comum nos homens do que nas mulheres. 
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QUESTÃO 26 
 Em relação às terapias de revascularização para estenose carotídea, assinale a alternativa correta. 
 
A) EAC é o tratamento de escolha em pacientes com estenose carotídea após cirurgia radical cervical com 

radiação prévia.  
B) O risco de acidente vascular encefálico durante o procedimento é menor com o stent carotídeo comparado 

à EAC. 
C) O stent carotídeo está associado a taxas mais baixas de infarto do miocárdio em relação à Endarterectomia 

Carotídea (EAC). 
D) EAC é o tratamento de escolha em pacientes com estenose carotídea e oclusão carotídea contralateral. 
 

QUESTÃO 27 
 Paciente sexo feminino, 38 anos, que não utiliza medicamentos, é submetida a uma colecistectomia 
aberta de 60 minutos. Após o início da cirurgia, a pressão parcial de dióxido de carbono está aumentada, apesar 
do aumento da frequência respiratória. Sua frequência cardíaca também está elevada e a pressão arterial torna-
se lábil. Sua temperatura aumenta, atingindo 40°C, observando-se rigidez muscular generalizada.  
 De acordo com o relato da paciente, assinale a alternativa correta. 
 
A) A bromocriptina é o tratamento de escolha. 
B) A paciente provavelmente apresenta síndrome neuroléptica maligna. 
C) A paciente provavelmente apresenta síndrome serotoninérgica. 
D) Dantrolene é o correto tratamento de escolha.  
  

QUESTÃO 28 
 Paciente sexo masculino, 30 anos, apresenta diagnóstico de enxaqueca frequente com aura e com 
história de frequentes AITs. A história familiar revela que seu pai também apresentava episódios de enxaqueca 
com aura e, posteriormente, desenvolveu doença neurológica desconhecida. Quando questionado, o paciente 
diz que seu pai desenvolveu demência a partir dos 50 anos de idade, múltiplos acidentes vasculares encefálicos 
e AITs e perdeu a capacidade de deambular, com uso de cadeira de rodas pouco antes de sua morte aos 61 
anos.  
 Considerando-se o relato acima, qual é o diagnóstico provável do paciente? 
 
A) Arteriopatia autossômica dominante cerebral com infartos subcorticais e leucoencefalopatia (CADASIL). 
B) Infarto cerebral enxaquecoso recorrente. 
C) Doença de Moyamoya. 
D) Angeíte primária do sistema nervoso central. 
 

QUESTÃO 29 
 Você, como neurologista, é chamado para avaliar um paciente no pronto-socorro com crises epilépticas 
recorrentes apesar da medicação. O médico plantonista pergunta se pode ser acrescentada lamotrigina como 
um agente antiepiléptico adicional ao ácido valproico.  
 Qual das opções melhor descreve a interação entre esses dois medicamentos? 
 

A) O ácido valproico diminui significativamente a meia-vida da lamotrigina. 
B) Lamotrigina aumenta significativamente a meia-vida do ácido valproico. 
C) O ácido valproico aumenta significativamente a meia-vida da lamotrigina. 
D) Lamotrigina diminui significativamente a meia-vida do ácido valproico. 

 
QUESTÃO 30 

 Paciente, sexo feminino, 28 anos, queixa-se de dormência e formigamento nos pés de início recente. 
Ela foi avaliada  em um pronto-socorro, e como nenhuma anormalidade neurológica foi encontrada, ficou 
tranquila e voltou para casa. Quatro dias depois, ela retorna com incapacidade para deambular. Queixa-se de 
dormência e de formigamento dos dedos dos pés até um nível acima joelhos, também afetando as mãos. Ao 
exame, apresenta fraqueza distal maior do que proximal nas extremidades inferiores e leve fraqueza das mãos. 
Os reflexos aquileu e patelar estavam abolidos. Ela se lembra de uma doença viral há algumas semanas.  
 Considerando-se esse relato, qual é o diagnóstico mais provável? 
 
A) Esclerose múltipla. 
B) Mielopatia. 
C) Miastenia gravis. 
D) Síndrome de Guillain-Barré. 
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QUESTÃO 31 
 Paciente, sexo feminino, 42 anos, procura o consultório por causa de dificuldades para deambular. 
Refere que há muitos anos sentia câimbras em seus braços e pernas e que, durante o ano anterior, observou 
que suas pernas estavam muito tensas e rígidas. Relata problemas para deambular e caiu várias vezes, refere 
dificuldade para inclinar o tronco à frente para pegar as coisas no chão. Ela informa que se sente "tensa e rígida 
por todo o corpo". Ao exame, apresenta aumento significativo do tônus nas extremidades superiores e 
inferiores, contração visível da musculatura paravertebral, aumento da lordose lombar e resposta de sobressalto 
exagerada.  
 Em relação ao relato acima, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Existe uma associação entre esse transtorno e o diabetes insulinodependente. 
B) Levodopa é uma terapia útil em pacientes com esse transtorno.   
C) Esse distúrbio pode ser autoimune ou paraneoplásico. 
D) Anticorpos de descarboxilase do ácido antiglutâmico estão presentes na maioria dos pacientes com esse 

transtorno. 
 

QUESTÃO 32 
 Paciente, sexo feminino, 45 anos, apresenta há 8 semanas quadro de disartria gradualmente 
progressiva, desequilíbrio e quedas frequentes. Relata perda de peso nos últimos 4 meses. Ao exame, 
apresenta nistagmo proeminente em todas as direções, com disartria acentuada. Ela também apresenta ataxia 
do tronco e dismetria, mais proeminente nas extremidades superiores do que nas inferiores. A RM demonstra 
atrofia cerebelar difusa, mas nenhuma evidência de massa intracraniana. O rastreamento completo detecta 
uma massa pélvica originada no ovário.  
 Considerando-se o relato acima, assinale a alternativa que apresenta corretamente essa condição. 
 
A) Os anticorpos anti-Yo provavelmente são positivos nessa paciente. 
B) A citologia do LCR e a citometria de fluxo são muito específicas para o diagnóstico dessa condição.  
C) Os anticorpos anti-Tr provavelmente são positivos nessa paciente. 
D) Os anticorpos anti-Hu são a causa mais comum dessa condição, especialmente na presença de carcinomas 

de mama. 
 

QUESTÃO 33 
 Paciente, sexo masculino, 65 anos, com diabetes mellitus tipo 2, queixa-se de dor e de fraqueza da 
extremidade inferior direita. Refere que os sintomas começaram na forma de dor lombar forte e com irradiação 
para quadril e coxa direitos. Ele evolui com dificuldade para flexionar o quadril e estender o joelho direito. Ao 
exame, apresentou atrofia dos músculos da coxa direita e fraqueza grave dos flexores do quadril, adutores, 
quadríceps e músculos isquiotibiais no lado direito. Observam-se déficits sensitivos na face anteromedial da 
coxa direita. O reflexo patelar está abolido do mesmo lado. Ele perdeu por volta de 14 quilos, involuntariamente, 
no ano passado.  
 Considerando-se o relato descrito, qual é o diagnóstico mais provável? 
 
A) Neuropatia diabética de fibras finas. 
B) Amiotrofia diabética. 
C) Neuropatia diabética de fibras grossas. 
D) Mononeuropatia diabética. 

 
QUESTÃO 34 

 Paciente, sexo masculino, 75 anos, é levado ao consultório pela esposa. Ela informa que, desde o início 
da doença, há uns 10 meses, o paciente está cada vez mais confuso e seus períodos de confusão parecem 
flutuar. Ele parece melhor em alguns dias mais do que em outros. Muitas vezes, ele informa que existem cobras 
e ratos em seu quarto. Ao exame neurológico, foi observado leve bradicinesia e um leve tremor de repouso em 
ambas as mãos.  
 De acordo com o relato, qual é a suspeita diagnóstica? 
 
A) Doença de Alzheimer. 
B) Doença de Pick. 
C) Doença de Parkinson. 
D) Demência com corpos de Lewy. 
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QUESTÃO 35 
 Há dois meses, paciente do sexo masculino, 45 anos, desenvolveu perda de visão quase completa no 
olho esquerdo, que não se resolveu apesar do uso de pulsoterapia com solumedrol, acompanhado por um ciclo 
de esteroides orais que foram progressivamente retirados. Duas semanas atrás, ele desenvolveu perda visual 
no olho direito, que persistiu. Relata parestesias com queimação em ambos os pés e alguma urgência urinária, 
ambas presentes há 1 ano. A RM da medula cervical é apresentada abaixo. Seu líquido cefalorraquidiano 
demonstra 50 leucócitos/mm3, com 45% de neutrófilos, 55% de linfócitos, proteína de 75 mg/dL e bandas 
oligoclonais negativas. O VDRL no LCR é negativo, HTLV I e II são negativos e o nível de vitamina B12 é 
normal. A ANA é moderadamente elevada em um título de 1:128.  
 

 
 

 De acordo com o exposto, qual seria o diagnóstico mais provável? 
 
A) Transtorno do espectro de Neuromielite óptica. 
B) Esclerose múltipla. 
C) Mielite lúpica. 
D) Degeneração combinada subaguda. 
 

QUESTÃO 36 
 Paciente, sexo feminino, 21 anos, apresenta história prévia de sinusite recorrente. Refere febre, diplopia 
e dor facial. Ao exame, apresenta proptose do olho direito com edema periorbitário, limitação dos movimentos 
extraoculares do olho direito e redução da sensibilidade na região superior direita da face e na bochecha. O 
exame de fundoscopia demonstra papiledema e hemorragias retinianas.  
 De acordo com o relato, qual é o diagnóstico mais provável? 
 
A) Meningite. 
B) Trombose do seio sagital superior. 
C) Trombose do seio cavernoso. 
D) Trombose do seio transverso. 
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QUESTÃO 37 
 Paciente, sexo masculino, realizou uma ressonância magnética de encéfalo, mostrada na figura abaixo, 
e o exame histopatológico demonstra neoplasia glial com necrose e hiperplasia endotelial.  
 

 
RM axial ponderada em T1 pôs-contraste. 

 
 Qual das opções abaixo de tratamento serão potencialmente benéficas? 
 
A) Uso combinado de radioterapia e metotrexato. 
B) Ressecção cirúrgica completa. 
C) Uso de quimioterapia intravenosa.  
D) Radioterapia e/ou temozolomida e ressecção cirúrgica. 
 
 

QUESTÃO 38 
 Paciente sexo feminino, 36 anos, queixa-se de sonolência excessiva diurna, de longa data, que a 
obrigava a rápidos períodos de sono durante o dia, nos quais chegava a sonhar, segundo relato. Refere também 
que já ocorreram vários episódios, logo após acordar, de paralisia momentânea dos movimentos. Questionada, 
negou episódios de perdas súbitas de força associada a emoções, negando roncos durante o sono. Foi 
realizada RM de encéfalo com resultado normal. Exames laboratoriais não demonstraram alterações 
significativas. Exame físico: Mallampati modificado grau 1, orofaringe sem alterações significativas, exame 
neurológico sem déficit sensitivo motor ou alteração focal neurológica.   
 Assinale a alternativa que apresenta a causa mais provável da queixa da paciente. 
 
A) Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono. 
B) Narcolepsia tipo 2. 
C) Narcolepsia tipo 1. 
D) Sonilóquio. 
 

QUESTÃO 39 
 Atualmente, a utilização de biomarcadores para auxiliarem no diagnóstico de síndromes demenciais já 
podem ser utilizados como auxiliares na rotina de consultório, além de pesquisa direta de beta amiloide (AB 
42), Tau e fosfo-Tau em amostras de líquor por método imunoenzimático (ELISA).  
  
 Amyloid Tau Index: Relação entre quantidade de proteína b amiloide e quantidade de tau no líquor.  
 
 Qual dos resultados liquóricos abaixo representa biomarcadores mais indicados para a doença de 
Alzheimer?  
 
A) Amyloid Tau Index >1,0 em associação com redução de Aß42 e a elevação da proteína Tau e Fosfo-Tau. 
B) Amyloid Tau Index <1,0 em associação com elevação de Aß42 e a elevação da proteína Tau e Fosfo-Tau. 
C) Amyloid Tau Index >1,0 em associação com redução de Aß42 e a redução da proteína Tau e Fosfo-Tau. 
D) Relação Tau/ β-amiloide não tem relevância. 
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QUESTÃO 40 

 Paciente, sexo feminino, 16 anos, com história recente (4 dias) de cefaleia inédita, associada a distúrbios 
comportamentais (períodos de embotamento psíquico e períodos de agitação). Hoje, ao acordar, ocorreu uma 
crise convulsiva tipo TCG, com lenta recuperação, sendo trazida para o plantão no PS. Refere tratamento 
hormonal para teratoma ovariano. Foi realizado Rm de encéfalo, exames laboratoriais e punção liquórica. A 
ressonância estava normal.  LCR com pleocitose leve, predomínio linfomononuclear e presença de aumento 
do índice de IgG e bandas oligoclonais.   
 De acordo com o relato, qual é o diagnóstico mais provável? 
 
A) Encefalite anti-NMDA. 
B) Surto psicótico. 
C) Meningite bacteriana. 
D) Surto de doença desmielinizante. 
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