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Leia com atenção as instruções 

• O candidato deve utilizar a máscara de proteção à COVID-19; o uso é OBRIGATÓRIO e de 
responsabilidade do candidato. 

Você receberá do Aplicador de Sala: 

• Um Caderno de Questões contendo 45 (quarenta e cinco) questões objetivas, sendo 10 (dez) de 
Língua Portuguesa, 10 (dez) de Legislação e 25 (vinte e cinco) de Conhecimentos Específicos do 
Cargo. 

• Decorridos cerca de 15min do início da prova, terá início a entrega do CARTÃO-RESPOSTA 
personalizado. É de sua inteira responsabilidade certificar-se que seu nome corresponde ao que está 
impresso no CARTÃO-RESPOSTA. Assine-o assim que recebê-lo do Aplicador de Sala.  

• Transcreva suas respostas para o Cartão-Resposta preenchendo todo o círculo. Após o 
preenchimento não será possível fazer qualquer alteração no CARTÃO-RESPOSTA, pois, se assim 
o fizer, a questão será considerada nula. 

• Não rasure, não amasse, não dobre e/ou rasgue o CARTÃO-RESPOSTA. 

• Utilize apenas caneta esferográfica de cor azul ou preta, com ponta grossa, para assinalar suas 
respostas no CARTÃO-RESPOSTA. 

Assinale assim:  

• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova. Faça-a com tranquilidade e controle o seu tempo 
pelo MARCADOR DE TEMPO afixado no Quadro à sua frente. Esse tempo inclui as respostas 
assinaladas no CARTÃO-RESPOSTA. 

• Somente depois de decorridos 90 (noventa) minutos do início das provas, você poderá retirar-se da 
sala de prova, entregando OBRIGATORIAMENTE, ao Aplicador de Sala, o CADERNO DE 
QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. 

• Verifique se assinou o CARTÃO-RESPOSTA antes de entregá-lo ao Aplicador de Sala. 

• Somente será permitido a você levar o Caderno de Questões, quando estiver faltando 30 (trinta 
minutos) para o término da prova.  

• É terminantemente vedado copiar suas respostas assinaladas no CARTÃO-RESPOSTA. 

• Os 3 (três) últimos candidatos só poderão deixar a sala SIMULTANEAMENTE e deverão assinar a Ata 
de Sala de Prova juntamente com a equipe de fiscalização do Centro de Aplicação. 

• Os Aplicadores de Sala não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o 
conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir sobre a 
alternativa correta. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Antes de responder às questões 01 e 02, leia o artigo 
a seguir, de autoria do escritor amazonense Márcio 
Souza. Foi publicado no jornal “A Crítica” de 14/01/2007, 
na seção “Crônica de domingo”, numa coluna cujo título 
era “Mormaço”. 

Sim, caros leitores, há uma coisa maravilhosa nesta 
terra que ninguém até hoje foi capaz de conspurcar. É o 
rio Negro, a quem Manaus pertence, mas não domina. 
Somos todos filhos deste rio poderoso, caudatário de 
civilizações e muito maior que nossa urbe maltratada e 
orgulhosa. A cidade lança detritos e esgotos nas águas 
escuras e de lá vem a água que nos serve. De vez em 
quando ele se faz presente e invade a cidade sem pedir 
licença. O rio Negro é o nosso portento.  

Mergulhar nas águas desse rio tinto é como regressar 
à placenta materna. Nós, os nativos, sabemos disso há 
séculos. Eis porque, ao longo das margens, há tanta gente 
a banhar-se, o que não é tão natural no Madeira, ou 
Nhamundá, ou Trombetas, muito menos nas solenes 
águas barrentas do Amazonas.  

O afluente magno do Rio-Mar, que expressa o seu 
orgulho numa recusa teimosa em ter suas águas 
misturadas, por muitas e muitas milhas náuticas, 
correnteza abaixo. É o rio Negro que nasce dos mistérios 
minerais das cordilheiras guianenses e desliza-se 
turbilhonando em corredeiras vertiginosas, em diagonal 
ao subcontinente, para confrontar-se com o rio do Rei 
Salomão (Solimões) e formar o rio máximo Amazonas. Rio 
de origem de tantos povos, elo de união deste mundo com 
outras dimensões, o rio Negro é um traço de união 
geográfico a plasmar culturas.  

Talvez seja difícil para as psicologias de litoral 
marítimo, como é a psicologia brasileira, compreender o 
que significa ser ribeirinho, ser filho dos rios poderosos da 
Amazônia e crescer numa cultura baseada no ciclo das 
águas. Esta dificuldade dos litorâneos, provocada pelas 
vertigens marinheiras, faz com que se busque igualar um 
rio ao outro, como se tudo fosse a mesma coisa, a mesma 
correnteza, a mesma água e a mesmice dos rios em seu 
leito. Mas a capacidade de inventar dos rios é infinita, e 
somente a observação detalhada é capaz de dar conta de 
tanta diversidade.  

É por isso que alguns rios se tornam eixos históricos, 
referenciais da experiência humana: berços civilizatórios. 
O mar é vasto demais e convida à dispersão, inimiga do 
processo civilizador. Há, assim, os fulcros civilizatórios do 
Nilo, do Mississipi, do Reno, do Volga... e, no grande 
planeta dos rios que é a Amazônia, a linha sinuosa do rio 
Negro em seu testemunho permanente de tantas 
civilizações que ali se cruzaram, se hostilizaram e se 
esvaíram no tempo, porque de todos os rios do vale 
amazônico o Negro é o mais especial, único. 

Nos tempos heroicos, antes dos europeus, suas 
águas de veludo testemunharam a glória de grandes 
tuxauas. Nações de milhares de habitantes, como a brava 
nação Muhra, viviam na boca do rio Negro, dominando as 
várzeas férteis e os campos de terra firme que se 
estendem entre a margem esquerda, a campina de 
Manacapuru, até as alagadiças barrancas do Careiro e 
Cambixe. Os Muhras, durante séculos, foram os senhores 
daquelas paragens, súditos do reino do encontro das 

águas. Mais acima, no médio Amazonas, os gentis Baré, 
os Passé e os famosos Manaú. E no alto rio Negro, após 
as corredeiras letais, o reino do grande tuxaua Buopé e 
sua amada Kukuy.  

No próximo domingo, enquanto o centro de Manaus 
se enche de imundos carrinhos de churrascos (ó Oswaldo 
Cruz, em que mundo te escondes de vergonha?) e as 
autoridades cruzam os braços, vamos continuar falando 
do rio Negro, o nosso rio amado. 

01. Sobre o texto de Márcio Souza, leia as afirmativas a 
seguir: 

I. Em determinado(s) trecho(s), o rio Negro aparece 
personificado, constituindo isso uma figura de 
linguagem denominada prosopopeia. 

II. Observa-se conotação no seguinte trecho: “suas 
águas de veludo testemunharam a glória de grandes 
tuxauas”. 

III. No início do terceiro parágrafo, a oração principal 
não apresenta sequência após a oração adjetiva 
explicativa. 

IV. Uma ideia do texto é que, quem nasce à beira-mar, 
tem dificuldade para entender o modo de vida de 
populações ribeirinhas. 

V. O rio Negro, em virtude de em suas margens terem 
surgido civilizações indígenas, não é menos 
importante que rios como o Nilo, no Egito. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Somente as afirmativas I, II, IV e V são 
verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas IV e V são verdadeiras. 

e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
02. Os vocábulos “conspurcar”, “portento” e “plasmar” 

(destacados em negrito), de acordo com o texto, 
apresentam, respectivamente, os seguintes sentidos: 

a) alterar, milagre, moldar 

b) macular, monstro, tecer 

c) sujar, prodígio, dar forma a 

d) manchar, destruidor, organizar 

e) desonrar, gigante, desenvolver 
 
03. Leia a frase a seguir, de autoria de Monteiro Lobato, 

extraída e adaptada do livro Ideias de Jeca Tatu (São 
Paulo: Globo, 2008, p. 57): 

Na verdade, ainda não temos uma fisionomia cultural, 
mas, se ainda não a temos, nós a teremos um dia.  

Se transformarmos o sujeito simples da última oração 
em sujeito elíptico (ou oculto), a forma verbal destacada 
em negrito, ficará da seguinte forma: 

a) teremo-la 

b) teríamo-la 

c) teremo-na 

d) tê-la-emos 

e) teremos-ela 
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04. Leia as frases a seguir; depois, coloque nos 
parênteses que as antecedem C, se o emprego ou a 
ausência do acento indicativo de crase estiver 
correto, e E, se estiver errado: 

(   ) Todos se levantaram à uma, para comemorar o gol 
do Palmeiras na Copa Libertadores. 
 

(   ) As argumentações do palestrante ninguém foi 
capaz de contrapor nenhuma outra. 
 

(   ) Os homens sempre foram mais leais à força da 
espada do que à da lei. 
 

(   ) Caía a tarde, quando observei que as duas 
senhoras se dirigiam àquela casa comercial. 

 

 

(   ) A melhor aluna da classe será destinado um prêmio: 
uma viagem à Europa. 
 

(   ) Mário bebeu tanto que cheirava a álcool a três 
metros de distância. 

Assinale e alternativa que preenche 
CORRETAMENTE os parênteses, de cima para baixo: 

a) E – E – C – C – C – E 

b) C – E – C – C – E – C 

c) E – C – E – E – C – E 

d) C – C – C – E – E – C 

e) E – E – C – C – E – C 
 
05. Leia os versos a seguir, constantes de O Livro sobre 

nada, de Manoel de Barros: 

01 É mais fácil fazer da tolice um regalo do que da 
sensatez. 

02 Tudo que não invento é falso. 
03 Há muitas maneiras sérias de não dizer nada, mas 

só a poesia é verdadeira. 
04 Tem mais presença em mim o que me falta. 
05 Melhor jeito que achei pra me conhecer foi 

fazendo o contrário. 
06 Sou muito preparado de conflitos. 
07 Não pode haver ausência de boca nas palavras: 

nenhuma fique desamparada do ser que a 
revelou. 

08 O meu amanhecer vai ser de noite. 
09 Melhor que nomear é aludir. Verso não precisa dar 

noção. 
10 O que sustenta a encantação de um verso (além 

do ritmo) é o ilogismo. 
11 Meu avesso é mais visível do que um poste. 
12 Sábio é o que adivinha. 
13 Para ter mais certezas tenho que saber de 

imperfeições. 
14 A inércia é meu ato principal. 
15 Não saio de dentro de mim nem pra pescar. 

 
Assinale agora a afirmativa que NÃO se refere de 

modo correto aos versos: 

a) A inspiração ocorre através da observação da 
natureza. 

b) Nos versos 04, 08 e 14 observa-se a figura de 
linguagem chamada paradoxo. 

c) O poeta trata de sua relação com o ato de 
escrever poesia. 

d) A escrita ocorre a partir de coisas simples e 
cotidianas. 

e) A razão não deve predominar na escrita da 
poesia. 

 

06. Na questão a seguir, você encontrará um período 
corretamente estruturado, que você deverá 
modificar, iniciando-o de outro modo, conforme se 
sugere, mas sem alterar a ideia contida no primeiro. 
Em consequência, outros elementos do período 
deverão também ser modificados. Construa 
mentalmente (ou em rascunho) o novo período, 
iniciando-o como se determina, e escolha, então, 
entre as alternativas apresentadas, o elemento que 
melhor se encaixa no novo período, conservando-o 
correto e de forma que exprima a mesma ideia. 

É provável que as pousadas estejam sem vagas, 
visto ter aumentado muito, neste verão, o número de 
turistas. 

Comece com: O número de turistas aumentou 
muito... 

Assinale a alternativa que apresenta o elemento que 
melhor se encaixa no novo período: 

a) embora 

b) uma vez que 

c) entretanto 

d) mesmo que 

e) em consequência 
 

07. Leia as frases a seguir, atentando para a 
concordância que apresentam: 

I. Como ela não bebe, ficou meia tonta com apenas 
uma taça de cerveja. 

II. Muito obrigado, disse-me a moça que me indagou o 
horário dos voos. 

III. O trânsito de Manaus apresenta bastantes 
problemas nos horários de pico. 

IV. Nos quadros do novo artista, sobressaem os tons 
cinzento-escuros. 

V. Veem-se nas ruas pouquíssimos carros azuis-
celestes. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Somente as frases I, II e IV apresentam 
concordância correta. 

b) Somente as frases I, III e V apresentam 
concordância correta. 

c) Somente as frases II e V apresentam 
concordância correta. 

d) Somente as frases III e IV apresentam 
concordância correta. 

e) Somente as frases III e V apresentam 
concordância correta. 

 
08. Leia as frases a seguir, atentando para o processo 

de formação das palavras destacadas em negrito: 

I. Os melhores programas de tevê só são exibidos 
durante a madrugada. 

II. O uso de cartões vai eliminando, pouco a pouco, a 
existência do papel-moeda. 

III. Oxalá a pandemia termine, pois não aguento mais 
viver em quarentena. 
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IV. Jonas não é confiável, pois quer enriquecer de 
qualquer maneira. 

V. Uso nas saladas que preparo apenas um tipo de 
vinagre: o de maçã. 

VI. Um livro rasgado – eis tudo o que resta na estante, 
após o saque. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 

a) I – derivação parassintética; II – composição por 
justaposição; III – hibridismo; IV – composição por 
aglutinação; V – derivação sufixal; VI – derivação 
imprópria. 

b) I – redução; II – composição por justaposição; III 
– composição por aglutinação; IV – derivação 
parassintética; V – composição por aglutinação; 
VI – derivação imprópria. 

c) I – derivação parassintética; II – composição por 
aglutinação; III – hibridismo; IV – derivação 
sufixal; V – derivação sufixal; VI – derivação 
parassintética. 

d) I – redução; II – derivação imprópria; III – 
derivação regressiva; IV – derivação 
parassintética; V – composição por aglutinação; 
VI – derivação sufixal. 

e) I – derivação imprópria; II – composição por 
aglutinação; III – derivação parassintética; IV – 
composição por aglutinação; V – derivação 
sufixal; VI – derivação parassintética. 

 

09. O Manual de Redação Oficial da Presidência da 
República dá instruções sobre o uso do idioma nos 
documentos. Essas instruções de modo algum se 
afastam das regras estabelecidas pela gramática 
normativa. A partir dessa informação, leia as 
afirmativas a seguir: 

I. Não devem ser admitidos erros de paralelismo do tipo: 
“O Governo recomendou às secretarias economizar 
energia e que fizessem planos de redução de 
despesas”. 

II. Também construções com falso paralelismo devem 
ser evitadas, tais como: “O presidente visitou Berlim, 
Roma, Moscou e Putin”. 

III. Outra construção frasal a ser evitada é a que contém 
erros de comparação do tipo: “O salário do professor 
é bem mais baixo do que um deputado”. 

IV. As ambiguidades não podem ser evitadas, daí serem 
admissíveis construções como a seguinte: “O ministro 
comunicou a seu secretário que ele seria exonerado 
do cargo”. 

V. O pronome “vós” tem de ser obrigatoriamente 
utilizado em lugar da 3.ª pessoa do plural em 
enunciados como: “Tu e o secretário deveis prestar 
mais atenção”. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras. 

e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 

10. Assinale a alternativa em que a pontuação NÃO se 
apresenta correta: 

a) Os jovens buscam ser felizes no amor; os velhos, 
nas recordações. 

b) Jamílson é assim: cuidadoso, vagaroso, 
dissimulado. 

c) Insultos fortes e amargos, indicam desespero de 
causa. 

d) O trabalho não está completo – disse ele –, pois 
faltam os arremates. 

e) Ninguém mais diz que faz entrega em domicílio, 
preferindo “delivery”. 

 

LEGISLAÇÃO 

11. Conforme a Lei n°. 8.112/1990, a nomeação far-se-
á em: 

a) comissão, inclusive na condição de interino, 
exceto para cargos de confiança vagos. 

b) caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado 
ou cumulativo de provimento efetivo ou de 
carreira. 

c) comissão, inclusive na condição de interino, para 
cargos de confiança vagos. 

d) caráter efetivo, apenas quando se tratar de cargo 
de provimento efetivo ou de carreira. 

e) comissão, para cargos de confiança, de livre 
exoneração. 

 

12. A respeito da Seguridade Social, conforme previsto na 
Lei nº. 8.112/1990, analise as seguintes afirmativas: 

(   ) A União manterá Plano de Seguridade Social 
para o servidor e sua família. 
 
 

(   ) O Plano de Seguridade Social visa a dar 
cobertura aos riscos a que estão sujeitos o 
servidor e sua família, e compreende um conjunto 
de benefícios e ações que atendam às seguintes 
finalidades, dentre outras, de garantir meios de 
subsistência nos eventos de doença, invalidez, 
velhice, acidente em serviço, inatividade, 
falecimento, extradição e deportação. 
 

 

(   ) A aposentadoria compulsória será automática, e 
declarada por ato, com vigência a partir do dia 
imediato àquele em que o servidor atingir a idade-
limite de permanência no serviço ativo. 
 

(   ) A aposentadoria por invalidez será precedida de 
licença para tratamento de saúde, por período 
não excedente a 12 (doze) meses. 

 

 

(   ) O lapso de tempo compreendido entre o término da 
licença e a publicação do ato da aposentadoria será 
considerado como de prorrogação da licença. 
 

Identificando com “V” as afirmativas verdadeiras e 
com “F” as falsas, assinale a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA de cima para baixo: 

a) V – F – F – V – V 

b) F – F – V – F – F 

c) V – F – V – V – V 

d) F – V – V – F – V 

e) V – F – V – F – V 
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13. Nos termos da Lei nº. 8.112/1990, a Redistribuição 
é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, 
ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de 
pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo 
Poder, com prévia apreciação do órgão central do 
SIPEC, observados os seguintes preceitos: 

I. interesse da administração, equivalência de 
vencimentos e manutenção da essência das 
atribuições do cargo. 

II. vinculação entre os graus de responsabilidade e 
complexidade das atividades e mesmo nível de 
escolaridade, especialidade ou habilitação 
profissional. 

III. compatibilidade entre as atribuições do cargo e as 
finalidades institucionais do órgão ou entidade. 

IV. necessidade da unidade de destino e composição 
de força de trabalho. 

V. vinculação dos órgãos à mesma diretoria regional 
e não extinção do cargo de origem. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras. 

 

14. Nos termos do que dispõe a Lei n°. 8.112/1990, na 
Seção sobre o Inquérito, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

a) As testemunhas serão intimadas a depor 
mediante mandado expedido pelo presidente da 
comissão, devendo a segunda via, com o ciente 
do interessado, ser anexada aos autos. 

b) É assegurado ao servidor o direito de 
acompanhar o processo pessoalmente ou por 
intermédio de procurador com poderes 
especiais, arrolar e reinquirir testemunhas, 
requerer depoimento pessoal, produzir provas e 
contraprovas e formular quesitos, quando se 
tratar de prova pericial. 

c) O depoimento será prestado oralmente e 
reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha 
trazê-lo por escrito. 

d) Os autos da sindicância integrarão o processo 
disciplinar, como peça informativa da instrução. 

e) As testemunhas serão inquiridas 
separadamente. Na hipótese de depoimentos 
contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á 
à acareação entre os depoentes. 

 

15. Conforme a Lei nº. 8.112/1990, a vacância do cargo 
público decorrerá dos seguintes fatores, EXCETO 
por: 

a) demissão. 

b) promoção. 

c) exoneração. 

d) transferência. 

e) readaptação. 
 

16. Considere as seguintes assertivas sobre os direitos e 
vantagens, conforme previsto na Lei nº. 8.112/1990: 

I. Constituem indenizações ao servidor a ajuda de 
custo, as diárias, o transporte, o auxílio-moradia e o 
seguro de vida. 

II. A gratificação natalina será considerada para cálculo 
das vantagens pecuniárias. 

III. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor 
as seguintes vantagens: indenizações, gratificações 
adicionais, diárias e férias. 

IV. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das 
vantagens de caráter permanente, pode ser reduzido 
após regular processo que garanta a ampla defesa e 
o contraditório. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Nenhuma assertiva está correta 

b) Existe uma assertiva correta. 

c) Existem duas assertivas corretas. 

d) Existem três assertivas corretas. 

e) Existem quatro assertivas corretas. 
 

17. De acordo com a Lei nº. 8.112/1990, assinale a 
alternativa CORRETA: 

a) O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de 
custo quando, injustificadamente, não se 
apresentar na nova sede no prazo de 15 (quinze) 
dias. 

b) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições 
do cargo público ou da função de confiança. É de 
quinze dias o prazo para o servidor empossado em 
cargo público entrar em exercício, contados da 
data da posse. 

c) Concluído o serviço militar, o servidor terá até 15 
(quinze) dias sem remuneração para reassumir o 
exercício do cargo. 

d) Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e 
disponibilidade a licença para tratamento de saúde 
de pessoal da família do servidor, com 
remuneração, que exceder a 15 (quinze) dias em 
período de 12 (doze) meses. 

e) O prazo para interposição de pedido de 
reconsideração ou de recurso do direito de petição 
é de 15 (quinze) dias, a contar da publicação ou da 
ciência, pelo interessado, da decisão recorrida. 

 
18. Bento Antônio é servidor técnico-administrativo de 

uma Instituição Federal de Ensino e é responsável 
pelo atendimento ao público e atividades internas. 
São deveres fundamentais do servidor, nos exatos 
termos do Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal, o Decreto 
Federal nº 1.171/1994: 

I. ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a 
integridade do seu caráter, escolhendo sempre, 
quando estiver diante de duas opções, a melhor e a 
mais vantajosa para o bem comum. 

II. cumprir, de acordo com as normas do serviço e as 
instruções superiores, as tarefas de seu cargo ou 
função, tanto quanto possível, com critério, segurança 
e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem. 

III. facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por 
quem de direito. 

IV. abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, 
poder ou autoridade com finalidade estranha ao 
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interesse público, mesmo que observando as 
formalidades legais e não cometendo qualquer 
violação expressa à lei. 

V. participar dos movimentos e estudos que se 
relacionem com a melhoria do exercício de suas 
funções, tendo por escopo a realização do bem 
comum. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Somente uma afirmativa é verdadeira. 

b) Somente duas afirmativas são verdadeiras. 

c) Somente três afirmativas são verdadeiras. 

d) Somente quatro afirmativas são verdadeiras. 

e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 

19. Silvio, Sidney e Ronaldo são servidores públicos 
federais. Silvio realizou operação financeira sem 
observância das normas legais e regulamentares. 
Sidney permitiu que chegasse ao conhecimento de 
terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de 
medida política ou econômica capaz de afetar o preço 
da mercadoria. Já o último, Ronaldo, utilizou para 
serviço particular automóvel de propriedade da 
instituição federal a que se encontra vinculado. Os 
mencionados servidores praticaram os seguintes atos 
de improbidade, conforme a Lei nº. 8.429/1992: 

a) Silvio praticou ato que causa prejuízo ao erário; 
Sidney, ato que causa prejuízo ao erário; Ronaldo 
praticou ato que atenta contra os princípios da 
Administração Pública. 

b) Silvio praticou ato que importa em enriquecimento 
ilícito; Sidney, ato que importa em enriquecimento 
ilícito; Ronaldo praticou ato que causa prejuízo ao 
erário. 

c) Silvio praticou ato que causa prejuízo ao erário; 
Sidney praticou ato que atenta contra os princípios 
da Administração Pública; Ronaldo ato que atenta 
contra os princípios da Administração Pública. 

d) Silvio praticou ato que causa prejuízo ao erário; 
Sidney praticou ato que atenta contra os princípios 
da Administração Pública; Ronaldo, ato que 
importa em enriquecimento ilícito. 

e) Os três servidores praticaram ato que causa 
prejuízo ao Erário. 

 

20. A gestão dos cargos do Plano de Carreira observará 
os seguintes princípios e diretrizes, conforme previsto 
na Lei nº. 11.091/2005: 

I. natureza do processo educativo, função social e 
objetivos do Sistema Federal de Ensino. 

II. desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos 
institucionais. 

III. qualidade do processo de trabalho. 

IV. garantia de programas de capacitação que 
contemplem a formação específica e a geral, nesta 
incluída a educação formal. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Todas as assertivas estão corretas. 
b) Existe uma assertiva incorreta. 
c) Existem duas assertivas incorretas. 
d) Existem três assertivas incorretas. 
e) Existem quatro assertivas incorretas. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 

21. Um homem de 35 anos, morador da periferia urbana 
na cidade de Manaus, apresentando febre alta (39-
40ºC) acompanhada de cefaleia e prostração, 
mialgias, artralgias, dores abdominais e diarreia; 
hemograma apresentando anemia discreta 
(Hemácias: 3,9 milhões/mm3, Hb: 11,8g/dL e Ht: 
40%), leucocitose moderada (12.000/mm3) com 
neutrofilia relativa (75%) e plaquetopenia 
(100.000/mm3), VHS elevada (20mm / 30mm) e PCR 
de 2,0mg/L. Este quadro clínico-laboratorial favorece 
qual hipótese diagnóstica? 

a) Malária 

b) Dengue 

c) Febre tifoide 

d) Leptospirose 

e) Doença de Chagas (aguda) 
 

22. Uma mulher de 24 anos, grávida (IG: 17-18 
semanas), com quadro clínico-laboratorial 
confirmado de malária por Plasmodium vivax, sem 
complicações. Qual a droga de escolha para 
tratamento dessa paciente? 

a) Doxiciclina 

b) Primaquina 

c) Cloroquina 

d) Mefloquina 

e) Artemeter + Lumefantrina 
 
23. Uma paciente do sexo feminino, 22 anos, Manaus-AM, 

com queixas de corrimento vaginal, dispareunia e 
disúria, bem como histórico de múltiplas parcerias 
sexuais e antecedentes de ISTs. Ao exame 
ginecológico apresentou dor à mobilização do colo 
uterino, presença de secreção mucopurulenta no 
orifício externo do colo e sangramento ao toque da 
espátula. Diante de um diagnóstico de cervicite 
mucopurulenta, quais os agentes etiológicos mais 
frequentes e, respectivamente, qual o tratamento 
medicamentoso mais adequado (droga de escolha)? 

a) Gardnerella vaginalis e Chlamydia trachomatis; 
Amoxicilina e Azitromicina. 

b) Neisseria gonorrhoeae e Gardnerella vaginalis; 
Azitromicina e Clindamicina. 

c) Candida albicans e Trichomonas vaginalis; 
Miconazol e Metronidazol. 

d) Gardnerella vaginalis e Trichomonas vaginalis; 
Ciprofloxacino e Metronidazol. 

e) Neisseria gonorrhoeae e Chlamydia trachomatis; 
Ciprofloxacino e Azitromicina. 

 

24. De acordo com a Atualização da Diretriz Brasileira de 
Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (2017), 
na avaliação laboratorial de rotina do risco 
cardiovascular (lipidograma) são recomendadas as 
dosagens sanguíneas de diversos componentes 
lipídicos, EXCETO: 

a) Apolipoproteínas A1 e B 

b) Colesterol Total 

c) HDL-colesterol 

d) LDL-colesterol 

e) Triglicérides 
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25. De acordo com as Diretrizes Brasileiras de 
Hipertensão Arterial 2020, podemos classificar a 
hipertensão arterial em 04 (quatro) estágios, de 
acordo com os níveis pressóricos do paciente (PAS 
– pressão arterial sistólica; PAD – pressão arterial 
diastólica): pré-hipertensão, estágio 1, estágio 2 e 
estágio 3. São valores pressóricos correspondentes 
aos estágios 1 e 2, respectivamente: 

a) PAS 140 − 159mmHg e PAD 90 − 99mmHg / PAS 

> 180mmHg e PAD > 110mmHg 

b) PAS 160 − 179mmHg e PAD 100 − 109mmHg / 

PAS > 180mmHg e PAD > 110mmHg 

c) PAS 130 − 139mmHg e PAD 85 − 89mmHg / PAS 

140 − 159mmHg e PAD 90 − 99mmHg 

d) PAS 140 − 159mmHg e PAD 90 − 99mmHg / PAS 

160 − 179mmHg e PAD 100 − 109mmHg 

e) PAS 130 − 139mmHg e PAD 85 − 89mmHg / PAS 

160 − 179mmHg e PAD 100 − 109mmHg 

 

26. Um paciente do sexo masculino, 65 anos, procura 
assistência em uma policlínica com queixa de “olhos 
amarelados e urina escura”, com evolução de 3 
semanas. O paciente refere náuseas após as 
refeições, desconforto em região epigástrica e 
hipocôndrio direito e discreta perda de peso; nega 
febre. No exame físico apresenta: REG, LOTE, 
ictérico 4+/4+, normocorado, eupneico e afebril; 
abdome plano, flácido, depressível, indolor às 
palpações superficial e profunda, vesícula biliar 
palpável e sinal de Murphy negativo. Qual a hipótese 
diagnóstica para o caso descrito? 

a) Cirrose hepática 

b) Colecistite aguda 

c) Neoplasia de fígado 

d) Neoplasia de cabeça de pâncreas 

e) Pancreatite aguda 
 

27. Uma mulher de 25 anos apresenta quadro de fadiga, 
ganho de peso, queda de cabelos, ressecamento da 
pele, intolerância ao frio, diminuição da libido e 
menstruações irregulares. No exame físico 
apresenta: bradicardia (FC: 50bpm) e hiporreflexia 
patelar bilateral. Qual o provável diagnóstico e quais 
os exames complementares essenciais para 
confirmação diagnóstica? 

a) Hipotireoidismo; dosagem de TSH e cintilografia 
da tireoide. 

b) Hipertireoidismo; dosagem de TSH e hormônios 
tireoideanos (T3 e T4). 

c) Hipotireoidismo; dosagem de TSH e hormônios 
tireoideanos (T3 e T4). 

d) Hipertireoidismo; dosagem de TSH e cintilografia 
da tireoide. 

e) Tireotoxicose; dosagem de TSH e cintilografia da 
tireoide. 

 

28. A deficiência de alguns micronutrientes pode estar 
diretamente relacionada com algumas doenças ou 
condições clínicas. Associe de forma CORRETA, 
respectivamente, as doenças/condições clínicas com 
as deficiências de vitamina B1, vitamina B2, vitamina 
B6 e vitamina B12: 

a) Escorbuto, glossite, anemia e infertilidade. 

b) Beribéri, glossite, neuropatia periférica e anemia. 

c) Escorbuto, neuropatia periférica, anemia e 
osteoporose. 

d) Beribéri, raquitismo, osteoporose e neuropatia 
periférica. 

e) Raquitismo, anemia, osteoporose e 
ceratomalácia. 

 

29. Um paciente de 25 anos foi atendido em um SPA 
(Serviço de Pronto Atendimento) com relato de febre 
elevada, congestão nasal com secreção espessa e 
amarelada e tosse produtiva. No exame físico do 
aparelho respiratório, apresentava: FR = 54irpm, 
Saturação 02 de 96%, murmúrio vesicular diminuído 
e crepitações grosseiras em base do hemitórax 
direito; paciente normocorado, acianótico, hidratado 
e aceitando medicamentos por via oral. Foi realizado 
teste rápido para Covid-19 com resultado negativo e 
radiografia de tórax com imagem de condensação 
em lobo inferior do pulmão direito. Considerando o 
diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade 
(PAC), pergunta-se: qual o agente etiológico mais 
provável e qual tratamento (antibiótico) seria mais 
indicado? 

a) Streptococcus pneumoniae; Amoxicilina. 

b) Streptococcus pneumoniae; Azitromicina. 

c) Staphylococcus aureus; Amoxicilina. 

d) Staphylococcus aureus; Ceftriaxona. 
e) Mycoplasma pneumoniae; Claritromicina. 

 

30. Um homem de 30 anos, morador de rua e usuário de 
drogas injetáveis, procurou assistência médica no 
Pronto-Socorro, referindo dor intensa, inchaço e 
vermelhidão no joelho esquerdo com restrição de 
movimentos e febre moderada. Considerando essas 
informações, qual a hipótese diagnóstica e o provável 
agente etiológico? 

a) Artrite infecciosa aguda; Neisseria gonorrhoeae. 

b) Febre reumática; Streptococcus do Grupo A. 

c) Osteomielite aguda; Staphylococcus aureus. 

d) Artrite infecciosa aguda; Staphylococcus aureus. 

e) Osteomielite aguda; Neisseria gonorrhoeae. 
 
31. Uma mulher de 25 anos apresenta fadiga, febre e 

perda de peso, associadas à poliartrite migratória, 
comprometendo cotovelos e tornozelos. No exame 
físico cutâneo observa-se eritema em região malar e 
bochechas, bem como petéquias e púrpuras em 
membros inferiores. Qual o provável diagnóstico e 
qual a etiopatogenia das petéquias e púrpuras nessa 
paciente? 

a) Lúpus Eritematoso Sistêmico; trombocitopenia. 

b) Artrite Reumatoide; vasculite cutânea. 

c) Lúpus Eritematoso Sistêmico; tromboembolismo 
venoso. 

d) Artrite Reumatoide; tromboembolismo venoso. 

e) Lúpus Eritematoso Sistêmico; vasculite cutânea. 
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32. Um homem de 60 anos, diabético em 
acompanhamento ambulatorial, faz uso de insulina 
regular 20 minutos antes das refeições (desjejum e 
almoço) e insulina glargina à noite, após o jantar; 
todavia, vem apresentando episódios de 
hipoglicemia durante a noite e níveis elevados de 
glicemia durante o dia, variando de 180 − 220mg/dL. 
A hemoglobina glicada está em 7,5%. Considerando 
os episódios de hipoglicemia durante a noite e a 
hiperglicemia durante o dia, qual a melhor conduta 
terapêutica para este paciente? 

a) Suspender a insulina glargina e iniciar a 
glibenclamida, duas vezes ao dia (manhã e noite). 

b) Fazer duas doses da insulina glargina, pela 
manhã e de noite. 

c) Fazer uma dose da insulina glargina pela manhã, 
antes do desjejum. 

d) Suspender a insulina glargina e fazer a insulina 
detemir de noite. 

e) Fazer a insulina glargina de manhã e a insulina 
detemir de noite. 

 
33. Uma mulher de 30 anos apresentou 04 (quatro) 

episódios de ITU (cistite aguda) nos últimos 02 (dois) 
meses, tendo realizado antibioticoterapia em todos 
os episódios; nega diabetes, incontinência urinária e 
urolitíase. Pergunta-se: qual a hipótese diagnóstica 
em relação aos episódios de cistite aguda, qual 
agente etiológico mais provável e qual a conduta 
correta a ser tomada nesse caso? 

a) Cistite aguda recorrente; Escherichia coli; solicitar 
avaliação urológica mais extensa. 

b) Cistite aguda recidivante; Escherichia coli; 
solicitar uma urocultura com antibiograma. 

c) Cistite aguda recorrente; Proteus mirabilis; 
solicitar avaliação urológica mais extensa. 

d) Cistite aguda recidivante; Proteus mirabilis; 
solicitar uma urocultura com antibiograma. 

e) Cistite aguda simples; Escherichia coli; iniciar o 
tratamento empírico (antibioticoterapia). 

 
34. Um homem de 28 anos, venezuelano, motorista de 

aplicativo, casado e com dois filhos menores de idade, 
reside em Manaus-AM sem a família, que permaneceu 
em Caracas, capital da Venezuela. O paciente diz que 
chegou na cidade há 10 (dez) meses e que somente 
conseguiu trabalho nos últimos 03 (três) meses; refere 
estar muito preocupado com a situação de sua família 
e que tem dificuldades para dormir todas as noites; 
nega uso de álcool ou drogas. Recentemente, há cerca 
de 20 (vinte) dias, passou por uma situação que fez com 
que seus vizinhos o orientassem a procurar 
atendimento médico ou psicológico: ele estava 
escutando vozes estranhas e por diversas vezes 
pensou ter visto a sua esposa ao seu lado na cama. 
Nessa época, permaneceu trancado em seu quarto 
com medo de ser levado pelos militares venezuelanos 
que estavam do lado de fora da casa. Com base nesse 
breve relato, podemos presumir, hipoteticamente, qual 
diagnóstico? 

a) Esquizofrenia aguda 

b) Transtorno bipolar 

c) Síndrome do pânico 

d) Transtorno esquizofreniforme 

e) Transtorno psicótico breve 

 

35. Arritmia cardíaca mais frequente na clínica, atinge 
parte importante da população, principalmente os 
idosos, por vezes com repercussões hemodinâmicas 
graves, como embolias sistêmicas e insuficiência 
cardíaca. Na maioria dos casos, essa forma de 
arritmia cardíaca é paroxística e autolimitada, mas 
pode necessitar de intervenção médica para ser 
controlada. A qual arritmia cardíaca estamos nos 
referindo? 

a) Fibrilação atrial (FA) 

b) Extrassístoles (ES) 

c) Taquicardia atrial (TA) 

d) Taquicardia supraventricular (TSV) 

e) Taquicardia ventricular (TV) 
 

36. Um paciente do sexo masculino de 45 anos, bancário, 
praticante de ciclismo, refere que nos últimos 03 (três) 
meses vem apresentando perda de peso (>10%), 
febre moderada (38 − 38,5℃) e episódica (cotidiana) 
e uma incômoda sudorese noturna (acorda todo 
molhado). No exame físico, o paciente apresenta 
BEG, LOTE, normocorado, anictérico e afebril; 
presença de adenopatia cervical bilateral (nódulos 
múltiplos) e de adenopatia supraclavicular à esquerda 
(nódulo único). Qual a hipótese diagnóstica para este 
caso? 

a) Leucemia Linfocítica Aguda (LLA) 

b) Linfoma não Hodgkin (LNH) 

c) Leucemia Linfocítica Crônica (LLC) 

d) Linfoma Hodgkin (LH) 

e) Leucemia Mielóide Aguda (LMA) 
 

37. Um paciente do sexo masculino de 68 anos, em 
tratamento quimioterápico para câncer de próstata, 
apresenta lesões no couro cabeludo, mãos e pés 
caracterizadas por escamas, crostas e fissuras com 
mau cheiro e não pruriginosas. Qual a principal 
hipótese diagnóstica para este paciente? 

a) Dermatite Atópica 

b) Sarcoma de Kaposi 

c) Dermatofitose 

d) Sarna crostosa (escabiose) 

e) Urticária alérgica 

 

38. A polineuropatia axonal crônica, com predomínio de 
comprometimento sensitivo e distal, é o tipo mais 
comum de polineuropatia e pode estar relacionada 
com inúmeras doenças metabólicas e sistêmicas, 
deficiências nutricionais, intoxicações exógenas e 
neoplasias malignas. Qual a principal causa desse 
tipo de polineuropatia? 

a) Alcoolismo 
b) Obesidade 
c) Diabetes mellitus 
d) Insuficiência renal crônica 
e) Hipertensão arterial sistêmica 
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39. Em 2021, o Ministério da Saúde (MS) implantou um 
novo esquema terapêutico para a hanseníase 
denominado poliquimioterapia única (PQT-U), tanto 
para as formas paucibacilares quanto para as formas 
multibacilares. Esse tratamento utiliza a combinação 
de três drogas e é disponibilizado de forma gratuita e 
exclusiva pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Quais 
drogas fazem parte desse esquema terapêutico? 

a) Dapsona, rifampicina e minociclina 

b) Rifampicina, minociclina e ciprofloxacina 

c) Dapsona, clofazimina e minociclina 

d) Rifampicina, clofazimina e ciprofloxacina 

e) Dapsona, rifampicina e clofazimina 

 

40. Considerado o principal meio de diagnóstico por 
imagem para casos suspeitos de neoplasia mamária, 
a mamografia (analógica ou digital) analisa e 
classifica as lesões por meio de um sistema 
denominado BI-RADS (Breast Imaging-Reporting and 
Data System). De acordo com a classificação, temos 
05 (cinco) categorias de lesões: BI-RADS 1, BI-RADS 
2, BI-RADS 3, BI-RADS 4 e BI-RADS 5. Em que 
situação é recomendada a realização de biópsia 
percutânea da mama? 

a) BI-RADS 1 e BI-RADS 2 

b) BI-RADS 1, BI-RADS 2 e BI-RADS 3 

c) BI-RADS 4 e BI-RADS 5 

d) BI-RADS 3, BI-RADS 4 e BI-RADS 5 

e) BI-RADS 5 
 

41. O câncer de colo de útero é a quarta neoplasia 
maligna mais prevalente entre as mulheres no mundo 
e a principal causa de mortalidade entre as neoplasias 
malignas ginecológicas. As dificuldades para 
implementação de programas de prevenção do 
câncer de colo de útero incluem demandas 
concorrentes e legítimas de cuidados de saúde e 
questões econômicas, sociais e políticas. Em países 
com limitados recursos financeiros, qual estratégia tem 
demonstrado ser a mais adequada para a redução dos 
casos de câncer de colo de útero? 

a) Rastreamento do câncer de colo de útero por meio 
do exame de Papanicolau (citologia). 

b) Vacinação de mulheres jovens, incluindo crianças, 
contra o papilomavírus humano (HPV). 

c) Rastreamento laboratorial com testes sorológicos 
para HPV (cepas oncogênicas). 

d) Realização de rotina (anual) do exame de 
colposcopia em mulheres sexualmente ativas. 

e) Rastreamento laboratorial com testes sorológicos 
para ISTs, pincipalmente clamídia, gonorreia e sífilis. 

 
42. O trabalho de parto prematuro é uma das causas mais 

comuns de hospitalização na gravidez. A correta 
identificação de pacientes em trabalho de parto 
prematuro verdadeiro permite adequada intervenção, 
visando melhorar o resultado neonatal e reduzir a 
morbimortalidade fetal. Considerando uma paciente 
primigesta, primípara, feto único e com IG ≤ 34 
semanas, quais são as principais medidas 
terapêuticas a serem adotadas? 

a) Corticoterapia antenatal, antibioticoterapia profilática 
e neuroproteção com sulfato de magnésio. 

b) Anticoagulação profilática, antibioticoterapia 
profilática e neuroproteção com sulfato de magnésio. 

c) Corticoterapia antenatal, tocólise e neuroproteção 
com sulfato de magnésio. 

d) Anticoagulação profilática, corticoterapia antenatal, 
tocólise e antibioticoterapia profilática. 

e) Corticoterapia antenatal, tocólise e anticoagulação 
profilática. 

 
43. As reações alérgicas mediadas por imunoglobulina E 

(IgE) geralmente envolvem urticária, podendo ser 
uma reação imediata (dentro de minutos a duas 
horas) após exposição ao alérgeno. Os alérgenos 
causadores de urticária mais comuns são 
medicamentos, alimentos, aditivos alimentares, 
picadas de insetos, látex e hemoderivados. Entre os 
medicamentos e alimentos causadores de urticária, 
destacam-se, respectivamente: 

a) Penicilinas e cefalosporinas; leite de vaca e nozes. 

b) Anti-inflamatórios não esteroides (AINE); soja e trigo. 

c) Penicilinas e cefalosporinas; nozes e ovos. 

d) Anti-inflamatórios não esteroides (AINE); leite de 
vaca e ovos. 

e) Penicilinas e cefalosporinas; leite de vaca e ovos. 
 
44. Uma paciente do sexo feminino, 26 anos, grávida (IG: 

30-31 semanas), relata histórico de tratamento para 
úlceras gástricas com Helicobacter pylori positivo 
antes da gravidez – diagnóstico realizado por meio de 
endoscopia digestiva alta e biópsia. No momento 
apresenta sintomas sugestivos de úlcera péptica e o 
teste respiratório da ureia (UBT), utilizando o isótopo 
marcado de Carbono 13 não radioativo, confirmou a 
presença de Helicobacter pylori. Qual a melhor 
conduta nesse caso? 

a) Terapia antissecretora com IBP (omeprazol) 
associada com tratamento antimicrobiano, imediatos. 

b) Terapia antissecretora com IBP (omeprazol) imediata 
e tratamento antimicrobiano após o parto. 

c) Terapia antissecretora com IBP (pantoprazol) 
associada com tratamento antimicrobiano após o 
parto. 

d) Tratamento antimicrobiano imediato e terapia 
antissecretora após o parto (pantoprazol). 

e) Realização de nova endoscopia digestiva alta com 
biópsia para confirmação diagnóstica. 

 
45. O tratamento da infecção pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) envolve, atualmente, 
o uso de terapia antirretroviral combinada (ART). O 
adequado tratamento com esses regimes 
multidrogas, com mais de 30 (trinta) medicamentos 
disponíveis em 05 (cinco) classes principais, reduz 
substancialmente a progressão para a doença 
(AIDS/SIDA), previne infecções oportunistas, limita a 
necessidade de hospitalizações e reduz a taxa de 
mortalidade. Entretanto, apenas uma pequena 
parcela dessas drogas é recomendada para a terapia 
inicial. Entre as drogas recomendadas para 
tratamento de pacientes portadores de HIV que 
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iniciam a terapia (virgens de tratamento), podemos 
citar algumas, EXCETO: 

a) Emtricitabina/Tenofovir 

b) Dolutegravir e raltegravir 

c) Ritonavir e cobicistate 

d) Enfuvirtida e ibalizumabe 

e) Efavirenz e rilpivirina 
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