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INSTRUÇÕES GERAIS

1. A prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o 
tempo destinado à transcrição do gabarito na Folha de Respostas.

2. Este caderno contém 50 questões de múltipla escolha, assim 
distribuídas:

 Prova de Língua Portuguesa, com 10 questões, numeradas de 
01 a 10.

 Prova de Legislação, com 15 questões, numeradas de 11 a 25.

 Prova de Conhecimentos Específicos, com 25 questões, numeradas de 
26 a 50.

3. Cada questão apresenta 5 alternativas, de (a) a (e). O candidato 
deverá lê-las, atentamente, antes de responder a elas.

4. Caso o Caderno esteja incompleto ou com defeito, o candidato 
deverá solicitar ao aplicador, durante os primeiros 20 minutos, as 
providências cabíveis. 

5. Nenhuma folha poderá ser destacada, durante a realização das provas, 
exceto a destinada para anotação na Folha de Respostas (rascunho).

6. O candidato deverá passar o gabarito para a Folha de Respostas, 
utilizando caneta esferográfica azul ou preta.

7. O candidato deverá entregar ao aplicador este caderno de questões e 
a Folha de Respostas identificada com nome e número de inscrição.

8. O candidato só poderá se retirar do recinto, após 1 (uma) hora, 
contada a partir do efetivo início da prova.

9. O gabarito e a relação de candidatos aprovados serão divulgados 
no sítio concursos.fundacaocefetminas.org.br.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

INSTRUÇÃO: As questões de (01) a (10) devem ser respondidas 
com base no texto 1. Leia-o atentamente, antes de responder a 
essas questões.

TEXTO 1

Solidão, uma nova epidemia
Uma em cada três pessoas sente-se sozinha na sociedade da hi-

perconexão e das redes sociais

JOHN T. CACIOPPO / STEPHANIE CACIOPPO**

[1º§]Qualquer um pode sofrer com solidão crônica: uma crian-
ça de 12 anos que muda de escola; um jovem que, depois de 
crescer em uma pequena comunidade, sente-se perdido em uma 
grande cidade; uma executiva que está ocupada demais com sua 
carreira para manter boas relações com seus familiares e amigos; 
um idoso que sobreviveu a sua parceira e cuja saúde fraca difi-
culta fazer visitas. A generalização do sentimento de solidão é 
surpreendente. Vários estudos internacionais indicam que mais 
de uma em cada três pessoas, nos países ocidentais, sente-se so-
zinha habitualmente ou com frequência. [...]

[2º§]A maioria dessas pessoas talvez não seja solitária por na-
tureza, mas sente-se socialmente isolada, embora esteja rodeada 
de gente. O sentimento de solidão, no começo, faz com que a 
pessoa tente estabelecer relações com outras, mas, com o tempo, 
a solidão pode acabar em reclusão, porque parece uma alternati-
va melhor que a dor, a rejeição, a traição ou a vergonha. Quando 
a solidão se torna crônica, as pessoas tendem a se resignar. Po-
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dem ter família, amigos ou um grande círculo de seguidores nas 
redes sociais, mas não se sentem verdadeiramente em sintonia 
com ninguém.

[3º§] Uma pessoa que se sente sozinha geralmente está mais 
angustiada, deprimida e hostil, e tem menos probabilidades de 
realizar atividades físicas. Como as pessoas solitárias tendem a 
ter mais relações negativas com os outros, o sentimento pode 
ser contagioso. Os testes biológicos realizados mostram que a 
solidão tem várias consequências físicas: elevam-se os níveis de 
cortisol – o hormônio do estresse –, a resistência à circulação de 
sangue aumenta e certos aspectos da imunidade diminuem. E os 
efeitos prejudiciais da solidão não terminam quando se apaga a 
luz: a solidão é uma doença que não descansa, que aumenta a 
frequência dos pequenos despertares durante o sono, e faz com 
que a pessoa acorde esgotada.

[4º§] O motivo é que, quando o cérebro entende o seu en-
torno social como algo hostil e pouco seguro, permanece cons-
tantemente em alerta. E as respostas do cérebro solitário podem 
funcionar para a sobrevivência imediata. [...]Quando nossos mo-
tores estão constantemente acelerados, deixamos nosso corpo 
exausto, reduzimos nossa proteção contra os vírus e inflamações 
e aumentamos o risco e a gravidade de infecções virais e de mui-
tas outras doenças crônicas.

[5º§]Uma análise recente – de 70 estudos combinados, com 
mais de três milhões de participantes – demonstra que a solidão 
aumenta o risco de morte em 26%, aproximadamente o mesmo 
que a obesidade. O fato de que mais de uma em cada quatro 
pessoas em países industrializados pode estar vivendo na solidão, 
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com consequências certamente devastadoras para a saúde, deve-
ria nos preocupar.[...]

[6º§]Com frequência, as pessoas solitárias não estão conscien-
tes de muitas das coisas que estão acontecendo: não percebem. 
Por exemplo, a hipervigilância é aguçada de forma implícita em 
busca de ameaças sociais e a capacidade de controlar os impulsos 
é reduzida. Mas, assim como acontece com a dor física que nos 
informa de uma possível lesão em nosso corpo, o sentimento de 
solidão nos indica a necessidade de proteger ou consertar nosso 
corpo social.

[7º§]Os familiares e amigos geralmente são os primeiros a de-
tectarem os sintomas de solidão crônica. Quando uma pessoa 
está triste e irritável, talvez esteja pedindo, em silêncio, que al-
guém a ajude e se conecte com ela. A paciência, a empatia, o 
apoio de amigos e familiares, compartilhar bons momentos com 
eles, tudo isso pode fazer com que seja mais fácil recuperar a 
confiança e os vínculos e, por fim, reduzir a solidão crônica.

[8º§]Infelizmente, para muitos, falar com sinceridade sobre a 
solidão continua sendo difícil, porque é uma condição mal com-
preendida e estigmatizada. No entanto, dadas sua frequência e 
suas repercussões na saúde, teria de ser reconhecida como um 
problema de saúde pública. Deveria receber mais atenção nas 
escolas, nos sistemas de saúde, nas faculdades de medicina e em 
asilos para garantir que os professores, os profissionais de saúde, 
os trabalhadores de creches e de abrigos de terceira idade saibam 
identificá-la e abordá-la.

[9º§]As redes sociais podem abrir novas vias para conectar-se 
com os demais? Depende de como forem utilizadas. Quando as 
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pessoas usam as redes para enriquecer as interações pessoais, 
isso pode ajudar a diminuir a solidão. Mas, quando servem de 
substitutas de uma autêntica relação humana, causam o resul-
tado inverso. Imagine um carro. Se uma pessoa o conduz para 
compartilhar um passeio agradável com seus amigos, certamente 
se sentirá menos sozinha; se dirige sozinho para cumprimentá-los 
de longe e ver como os demais estão se divertindo, sua solidão 
certamente seguirá igual ou até mesmo pior. 

[10º§]Infelizmente, muitas pessoas solitárias tendem a con-
siderar as redes sociais como um refúgio relativamente seguro 
para se relacionar com os outros. Como é difícil julgar se as ou-
tras pessoas são dignas de confiança no ciberespaço, a relação é 
superficial. Além disso, uma conexão pela internet não substitui 
uma real. Quando uma criança cai e machuca o joelho, uma men-
sagem compreensiva ou uma chamada pelo Skype não substitui 
o abraço de consolo dos seus pais. [...].

**John T. Cacioppo, autor de Loneliness, é professor catedrático de psicologia e dirige o 
centro de neurociência cognitiva e social na Universidade de Chicago. Stephanie Caciop-
po é professora de psiquiatria e neurociência no mesmo local.

Fonte: http://brasil.elpais.com/brasil/2016/04/06/ciencia/1459949778_182740.html, pu-
blicado em 13/04/2016, acesso em 07 out. 2016. Texto adaptado. Fonte: Jornal Folha de 
São Paulo, 05/10/2014. Texto Adaptado.
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QUESTÃO 01

Os autores, no texto 1, têm o objetivo de

a) divulgar índices de solidão nos países industrializados.

b) analisar impactos da solidão na sociedade contemporânea.

c) descrever consequências de patologias relacionadas à solidão.

d) criticar usos de redes sociais como formas de contato humano.

e) comentar cenários de hostilidade oriunda de pessoas solitárias.
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QUESTÃO 02

O título, “Solidão, uma nova epidemia”, está explicado no trecho

a) “[...] muitas pessoas solitárias tendem a considerar as redes so-
ciais como um refúgio relativamente seguro para se relacionar 
com os outros. Como é difícil julgar se as outras pessoas são 
dignas de confiança no ciberespaço, a relação é superficial.” 
[10º§]

b) “Os testes biológicos realizados mostram que a solidão tem 
várias consequências físicas: elevam-se os níveis de cortisol – o 
hormônio do estresse –, a resistência à circulação de sangue 
aumenta e certos aspectos da imunidade diminuem.” [3º§]

c) “O sentimento de solidão, no começo, faz com que a pessoa 
tente estabelecer relações com outras, mas, com o tempo, a 
solidão pode acabar em reclusão, porque parece uma alternati-
va melhor que a dor, a rejeição, a traição ou a vergonha.” [2º§].

d) “Com frequência, as pessoas solitárias não estão conscientes 
de muitas das coisas que estão acontecendo: não percebem. 
Por exemplo, a hipervigilância é aguçada de forma implícita 
em busca de ameaças sociais e a capacidade de controlar os 
impulsos é reduzida.” [6º§]

e) “Infelizmente, para muitos, falar com sinceridade sobre a soli-
dão continua sendo difícil, porque é uma condição mal com-
preendida e estigmatizada. No entanto, dadas sua frequência 
e suas repercussões na saúde, teria de ser reconhecida como 
um problema de saúde pública.” [8º§]
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QUESTÃO 03

São estratégias argumentativas utilizadas no texto 1, EXCETO

a) contraste. 

b) comparação.

c) uso de dados.

d) uso de exemplos.

e) pergunta retórica.
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QUESTÃO 04

A palavra grifada/negritada, nas sentenças a seguir, apresenta 
correspondência de sentido com a palavra/expressão entre col-
chetes em:

a) “Quando a solidão se torna crônica, as pessoas tendem a se 
resignar.” [ocultar]

b) “O motivo é que, quando o cérebro entende o seu entorno 
social como algo hostil e pouco seguro, permanece constan-
temente em alerta.” [ameaçador]

c) “Infelizmente, para muitos, falar com sinceridade sobre a so-
lidão continua sendo difícil, porque é uma condição mal com-
preendida e estigmatizada.” [reverenciada]

d) “A paciência, a empatia, o apoio de amigos e familiares, com-
partilhar bons momentos com eles, tudo isso pode fazer com 
que seja mais fácil recuperar a confiança e os vínculos e, por 
fim, reduzir a solidão crônica.” [repulsa]

e) “O sentimento de solidão, no começo, faz com que a pessoa 
tente estabelecer relações com outras, mas, com o tempo, a 
solidão pode acabar em reclusão, porque parece uma alter-
nativa melhor que a dor, a rejeição, a traição ou a vergonha.” 
[indiferença]
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QUESTÃO 05

Constitui-se uma das causas da solidão crônica:

a) Depressão. 

b) Isolamento.

c) Baixa imunidade.

d) Mudança no ritmo de vida.

e) Aumento nos níveis de cortisol.
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QUESTÃO 06

Houve emprego do recurso argumentativo de analogia em:

a) O fato de que mais de uma em cada quatro pessoas em países 
industrializados pode estar vivendo na solidão, com consequ-
ências certamente devastadoras para a saúde, deveria nos pre-
ocupar. [5º§]

b) Os familiares e amigos geralmente são os primeiros a detecta-
rem os sintomas de solidão crônica. Quando uma pessoa está 
triste e irritável, talvez esteja pedindo, em silêncio, que alguém 
a ajude e se conecte com ela. [7º§]

c) O sentimento de solidão, no começo, faz com que a pessoa 
tente estabelecer relações com outras, mas, com o tempo, a 
solidão pode acabar em reclusão, porque parece uma alterna-
tiva melhor que a dor, a rejeição, a traição ou a vergonha. [2º§]

d) Deveria receber mais atenção nas escolas, nos sistemas de saú-
de, nas faculdades de medicina e em asilos para garantir que 
os professores, os profissionais de saúde, os trabalhadores de 
creches e de abrigos de terceira idade saibam identificá-la e 
abordá-la. [8º§] 

e) Quando as pessoas usam as redes para enriquecer as inte-
rações pessoais, isso pode ajudar a diminuir a solidão. Mas, 
quando servem de substitutas de uma autêntica relação hu-
mana, causam o resultado inverso. Imagine um carro. Se uma 
pessoa o conduz para compartilhar um passeio agradável com 
seus amigos, certamente se sentirá menos sozinha; se dirige 
sozinho para cumprimentá-los de longe e ver como os demais 
estão se divertindo, sua solidão certamente seguirá igual ou 
até mesmo pior. [9º§]
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QUESTÃO 07

Entre as orações grifadas nas sentenças a seguir, ocorre uma ora-
ção subordinada adverbial causal em:

a) Quando as pessoas usam as redes para enriquecer as intera-
ções pessoais, isso pode ajudar a diminuir a solidão.

b) Como as pessoas solitárias tendem a ter mais relações negati-
vas com os outros, o sentimento pode ser contagioso.

c) Infelizmente, para muitos, falar com sinceridade sobre a soli-
dão continua sendo difícil, porque é uma condição mal com-
preendida e estigmatizada.

d) Vários estudos internacionais indicam que mais de uma em 
cada três pessoas, nos países ocidentais, sente-se sozinha ha-
bitualmente ou com frequência. 

e) Quando nossos motores estão constantemente acelerados, 
deixamos nosso corpo exausto, reduzimos nossa proteção 
contra os vírus e inflamações e aumentamos o risco e a gravi-
dade de infecções virais e de muitas outras doenças crônicas.
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QUESTÃO 08 

A classificação da palavra SE está corretamente assinalada, entre 
colchetes, em:

a) Como é difícil julgar se as outras pessoas são dignas de con-
fiança no ciberespaço, a relação é superficial. [conjunção in-
tegrante] 

b) Se uma pessoa o conduz para compartilhar um passeio agra-
dável com seus amigos, certamente se sentirá menos sozinha; 
[índice de indeterminação do sujeito]

c) A maioria dessas pessoas talvez não seja solitária por natureza, 
mas sente-se socialmente isolada, embora esteja rodeada de 
gente. [partícula apassivadora]

d) Uma pessoa que se sente sozinha geralmente está mais an-
gustiada, deprimida e hostil, e tem menos probabilidades de 
realizar atividades físicas. [conjunção integrante]

e) Os testes biológicos realizados mostram que a solidão tem vá-
rias consequências físicas: elevam-se os níveis de cortisol – o 
hormônio do estresse –, a resistência à circulação de sangue 
aumenta e certos aspectos da imunidade diminuem. [índice 
de indeterminação do sujeito]
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QUESTÃO 09

Releia o trecho a seguir.

Qualquer um pode sofrer com solidão crônica: uma criança de 
12 anos que muda de escola; um jovem que, depois de crescer 
em uma pequena comunidade, sente-se perdido em uma grande 
cidade; uma executiva que está ocupada demais com sua carrei-
ra para manter boas relações com seus familiares e amigos; um 
idoso que sobreviveu a sua parceira e cuja saúde fraca dificulta 
fazer visitas.

Nesse trecho, os dois pontos foram utilizados para anunciar uma

a) citação discursiva. 

b) enumeração explicativa.

c) inserção de discurso direto.

d) quebra na sequência das ideias.

e) síntese do que foi enunciado anteriormente.
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QUESTÃO 10

Releia esta sentença, retirada do 9º parágrafo:

Quando as pessoas usam as redes para enriquecer as interações 
pessoais, isso pode ajudar a diminuir a solidão.

A versão reescrita, em que ocorre a manutenção do sentido ori-
ginal dessa sentença, é:

a) As pessoas usam as redes para enriquecer as interações pesso-
ais, mas isso pode ajudar a diminuir a solidão.

b) Como as pessoas usam as redes para enriquecer as interações 
pessoais, isso pode ajudar a diminuir a solidão. 

c) As pessoas usam as redes para enriquecer as interações pesso-
ais, porque isso pode ajudar a diminuir a solidão.

d) Sempre que as pessoas usam as redes para enriquecer as inte-
rações pessoais, isso pode ajudar a diminuir a solidão.

e) Apesar de as pessoas usarem as redes para enriquecer as inte-
rações pessoais, isso pode ajudar a diminuir a solidão.
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LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 11

Jorge, servidor federal há dez anos, sempre desempenhou suas 
funções no cargo público de forma muito eficiente, contudo, 
possui opiniões não muito bem aceitas por seus colegas de re-
partição. Sustentando durante anos um ódio contra judeus, o 
referido servidor resolveu formalizar sua posição com a participa-
ção em um grupo antissemita. 

Considerando o Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal, essa conduta de Jorge é

a) vedada, uma vez que esse grupo atenta contra a moral e a 
dignidade da pessoa humana. 

b) permitida, desde que suas decisões de ordem pessoal não in-
terfiram no trato com o público.

c) permitida, uma vez que ninguém é obrigado a fazer ou deixar 
de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

d) vedada, uma vez que o servidor precisa estar legalmente auto-
rizado para se associar a grupos dessa espécie. 

e) vedada, uma vez que é proibido ao servidor dar o seu concurso 
a qualquer instituição alheia à administração pública.
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QUESTÃO 12

Tendo em vista o Decreto n.º 1.171/94 (Código de Ética Profissio-
nal do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal), é dever 
do servidor público:

I- Fazer a leitura integral do Código de Ética para os servidores 
de sua repartição recém empossados, estimulando o seu inte-
gral cumprimento.

II- Exercer com intemperança as prerrogativas funcionais que lhe 
sejam atribuídas, fazendo-se contrariamente aos legítimos in-
teresses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados 
administrativos.

III- Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço 
e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções.

IV.- Zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências espe-
cíficas da defesa da vida e da segurança coletiva.

Estão corretas apenas as afirmativas

a) I e II.

b) I e IV. 

c) II e III.

d) III e IV.

e) I, III e IV.
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QUESTÃO 13

Sobre a Redistribuição, prevista no Regime Jurídico dos Servido-
res Públicos Federais, analise as afirmativas abaixo e marque (V) 
para verdadeiro ou (F) para falso:
 
(  ) 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. 

(  ) Será ilícita quando ocorrer ex officio. 

(  ) É uma espécie de penalidade ao servidor público. 

(  ) O interesse da administração e a equivalência de vencimentos 
são preceitos a serem observados no tocante a essa matéria. 

A sequência correta é

a) F, V, V, F.

b) V, V, F, V.

c) F, F, V, F.

d) V, F, V, F.

e) V, F, F, V.
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QUESTÃO 14

Quanto ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais:

I- A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço 
público é obrigada a promover sua apuração imediata, me-
diante sindicância ou processo administrativo disciplinar, as-
segurada ao acusado ampla defesa.

II- A cassação de aposentadoria é uma penalidade disciplinar.

III- É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes 
Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo.

IV.- Admite-se a acumulação de cargos públicos, ainda que sem a 
comprovação da compatibilidade de horários.

Estão corretas as afirmativas

a) I e II.

b) II e III.

c) I, II e III. 

d) I, III e IV. 

e) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 15

De acordo com a Lei Federal n.º 8.112/90, NÃO é um caso cuja 
penalidade de demissão seja aplicada ao servidor:

a) Corrupção.

b) Inassiduidade eventual. 

c) Aplicação irregular de dinheiro público. 

d) Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição.

e) Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo.
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QUESTÃO 16

Considerando o art. 7º e o §3º do art. 39 da Constituição Federal 
da República, aplicam-se aos servidores ocupantes de cargo pú-
blico os seguintes direitos:

a) férias anuais remuneradas, aviso prévio e salário noturno su-
perior ao diurno.

b) seguro-desemprego, licença-paternidade e remuneração do 
serviço extraordinário superior. 

c) décimo terceiro salário, fundo de garantia do tempo de serviço 
e proteção do mercado de trabalho da mulher.

d) remuneração nunca inferior ao salário mínimo, repouso sema-
nal remunerado e licença à gestante. 

e) duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias 
e quarenta e quatro semanais, salário-família e seguro desem-
prego.
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QUESTÃO 17

Sobre os direitos e as garantias fundamentais, previstos na Cons-
tituição Federal da República:

a) É assegurada a liberdade de crença, desde que o exercício de 
seus cultos religiosos seja realizado na forma da lei.

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

c) É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, em ca-
ráter absoluto.

d) As entidades associativas, independentemente de autoriza-
ção, têm legitimidade para representar seus filiados judicial 
ou extrajudicialmente.

e) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de 
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, a 
qualquer hora, por determinação judicial.
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QUESTÃO 18

NÃO é um princípio no qual a República Federativa do Brasil se 
rege nas suas relações internacionais:

a) Intervencionismo. 

b) Concessão de asilo político.

c) Autodeterminação dos povos.

d) Solução pacífica dos conflitos.

e) Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.
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QUESTÃO 19

NÃO é uma das finalidades e características dos Institutos Fede-
rais de Educação, Ciência e Tecnologia:

a) Contribuir para o fortalecimento das ações de cooperação ins-
titucional entre os entes federados nas relações com as orga-
nizações do segundo setor.

b) Desenvolver a educação profissional e tecnológica como pro-
cesso educativo e investigativo de geração e adaptação de so-
luções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculia-
ridades regionais.

c) Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de 
ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular, esti-
mulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à in-
vestigação empírica.

d) Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do 
ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, ofere-
cendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos do-
centes das redes públicas de ensino.

e) Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus 
níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com 
vistas na atuação profissional, nos diversos setores da econo-
mia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, 
regional e nacional.
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QUESTÃO 20

Os procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação devem 
ser executados em conformidade com os princípios básicos da 
administração pública e com as seguintes diretrizes, EXCETO:

a) Desenvolvimento do controle social da administração pública.

b) Utilização de meios de comunicação, viabilizados pela tecno-
logia da informação.

c) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na 
administração pública. 

d) Divulgação de informações de interesse público, independen-
temente de solicitações.

e) Observância da publicidade como preceito geral, inclusive no 
que se refere às informações sigilosas.
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QUESTÃO 21

A Prefeitura de Porto Alegre necessita comprar um grande volu-
me de materiais de escritório para repor o estoque de suas repar-
tições públicas. A modalidade de licitação mais apropriada para 
que essa aquisição seja feita com a proposta mais vantajosa, da 
forma mais célere, menos burocrática e dentro dos parâmetros 
da legalidade, é o(a)

a) leilão.

b) pregão. 

c) concurso.

d) concorrência.

e) tomada de preços.
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QUESTÃO 22

Segundo a Lei n.° 11.091/2005, que dispõe sobre a estruturação 
do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Edu-
cação, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, relacio-
nando os termos presentes na lei às suas respectivas definições.

  COLUNA I             COLUNA II
1.  Plano de 

carreira
(  )  conjunto de atribuições e responsabilida-

des previstas na estrutura organizacional 
que são cometidas a um servidor.

2.  Nível de 
classificação

(  )  conjunto de princípios, diretrizes e normas 
que regulam o desenvolvimento profissio-
nal dos servidores titulares de cargos que 
integram determinada carreira, constituin-
do-se em instrumento de gestão do órgão 
ou entidade.

3.  Padrão de 
vencimento

(  )  posição do servidor na escala de vencimen-
to da carreira em função do nível de capa-
citação, cargo e nível de classificação.

4. Cargo (  )  conjunto de cargos de mesma hierarquia, 
classificados a partir do requisito de escola-
ridade, nível de responsabilidade, conheci-
mentos, habilidades específicas, formação 
especializada, experiência, risco e esforço 
físico para o desempenho de suas atribui-
ções.
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A sequência correta é

a) 2, 1, 4, 3.

b) 3, 1, 2, 4.

c) 2, 4, 1, 3.

d) 1, 2, 3, 4.

e) 4, 1, 3, 2. 

QUESTÃO 23

A modalidade de licitação entre interessados, devidamente ca-
dastrados 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, é o(a)

a) pregão.

b) leilão.

c) concurso.

d) concorrência.

e) tomada de preços.
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QUESTÃO 24

De acordo com o art. 10º da Lei n.º 8.429/1992, constitui ato de 
improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário

a) negar publicidade aos atos oficiais.

b) retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.

c) conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância 
das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.

d) receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou 
indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou decla-
ração a que esteja obrigado.

e) receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imó-
vel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indire-
ta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presen-
te de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser 
atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das 
atribuições do agente público.
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QUESTÃO 25

Foi constatado que o ex-prefeito de um município do interior do 
Rio Grande do Sul recebeu de empresas privadas vultosas quan-
tias em dinheiro e imóveis, em decorrência de suas atribuições 
públicas. Ocorre que, logo após o trânsito em julgado do proces-
so judicial que o condenou, o ex-prefeito veio a falecer. Diante 
dessa situação, seu sucessor

a) estará sujeito às cominações da lei de improbidade administra-
tiva, até o limite do valor da herança. 

b) não estará sujeito às cominações da lei de improbidade ad-
ministrativa, uma vez que não foi constatado dano ao erário.

c) estará sujeito às cominações da lei de improbidade administra-
tiva, somente na hipótese de também ser um agente público.

d) não estará sujeito às cominações da lei de improbidade admi-
nistrativa, haja vista a natureza personalíssima da responsabi-
lidade pelos atos envolvidos. 

e) estará sujeito às cominações da lei de improbidade administra-
tiva, até que restitua ao erário todo o valor auferido ilicitamen-
te, independentemente do valor da herança.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

K.T.A, 50 anos, portadora de diabetes tipo 2, há cerca de 10 anos, 
procura assistência com queixa de que, nas últimas semanas, 
apresenta poliúria, polidipsia e perda de peso, apesar de ter tido 
muita fome e de estar comendo mais que o habitual. Ela está 
em uso de metformina 1700 mg ao dia. Uma glicemia capilar é 
realizada durante a consulta, com valor de 390mg/dL. Diante dos 
dados clínicos disponíveis, a conduta mais adequada é 

a) iniciar insulina NPH. 

b) iniciar glibenclamida na dose de 10mg ao dia.

c) suspender o hipoglicemiante oral e iniciar insulina NPH.

d)  solicitar a dosagem de glicohemoglobina e, de acordo com 
esse resultado, definir o tratamento adequado.

e)  aumentar a metformina para 2550mg ao dia, reavaliando-a 
após 4 semanas.
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QUESTÃO 27

Paciente, 28 anos, queixa tosse, dispneia noturna, ou nas primei-
ras horas da manhã. Relata que os sintomas acontecem quando 
faz exercício físico. Apresentou sintomas semelhantes na última 
gestação há 5 anos. Considerando a principal hipótese diagnósti-
ca, o principal exame complementar a ser solicitado é 

a) Espirometria.

b) Polissonografia. 

c) Eletrocardiograma. 

d) Radiografia de tórax. 

e) Endoscopia digestiva alta.
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QUESTÃO 28 

É bem estabelecido que o uso contínuo de oxigênio domiciliar, 
em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, melhora 
a sobrevida e a qualidade de vida desses indivíduos.

São condições em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica que determinam uso de oxigenoterapia domiciliar contí-
nua, EXCETO:

a) PaO2 ≤ 55 mmHg.

b) SaO2 ≤ 94% em repouso.

c) Sintomas de cor pulmonale.

d) Hematócrito acima de 55%.

e) Sinais de falência crônica do ventrículo direito.
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QUESTÃO 29  

Ao abordar um paciente politraumatizado, é necessário trata-
mento imediato, com avaliação rápida das lesões e instituição de 
medidas efetivas de suporte de vida. 

No atendimento inicial ao politraumatizado,

a)  o TCE moderado é caracterizado por escala de coma de Glas-
gow entre 7 e 13 pontos.

b)  pneumotórax hipertensivo é caracterizado pela tríade de Beck 
e é mais frequente em traumatismos contusos.

c)  são formas de via aérea definitiva: intubação orotraqueal, in-
tubação nasotraqueal, cânula orofaríngea, cricotiroidostomia 
cirúrgica.

d)  o choque grau II caracteriza-se por: aumento da frequência 
cardíaca, diminuição da diurese, aumento da pressão de pulso 
e hipotensão.

e)  a hemorragia é a causa mais frequente de óbito evitável, após 
o trauma, e a melhor forma de coibir a hemorragia externa é a 
compressão direta no sítio de sangramento.
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QUESTÃO 30 

Homem de 40 anos, vítima de grave acidente automobilístico, 
é trazido pela equipe de resgate após ter sido retirado de seu 
veículo. Sem abertura ocular a estímulos dolorosos, localiza dor 
em quatro membros, com pupilas isocóricas, e sem resposta ver-
bal. Foi intubado por via orotraqueal. PA= 80 x 40 mmHg; Pulso 
= 140 bpm; murmúrio vesicular simétrico bilateralmente. Apre-
senta abdômem distendido e com tatuagem traumática em hi-
pocôndrio esquerdo, não há peristalse. Membros inferiores com 
fratura na tíbia à esquerda. Administrado 1500 mL de Ringer; a 
pressão arterial agora é 70 x 20 mmHg. 

A conduta imediata deve ser

a) realizar TC de abdômem.

b) laparotomia exploratória.

c) realizar lavado peritoneal diagnóstico.

d) radiografia em incidência lateral da coluna cervical.

e) solicitar radiografia de tórax para que se afaste lesão aórtica.



Concurso IF FARROUPILHA • 2016 • Médico Geral 39

QUESTÃO 31 

Puérpera, G1P1AO, 15 dias pós parto, comparece à Maternidade 
com queixa de dor e hiperemia na mama direita. Ao exame clí-
nico, estava com hiperemia e turgência mamária, sem áreas de 
flutuação. Não há drenagem purulenta espontânea.
 
Considerando a principal hipótese diagnóstica, o agente etiológi-
co mais provável e a melhor conduta no momento são:

a) E. coli, Amoxicilina+clavulanato, mantendo a amamentação.

b)  Staphylococcus aureus, Cefalexina, mantendo a amamenta-
ção.

c)  Staphylococcus aureus, Cefalexina, suspendendo a amamen-
tação.

d)  Streptococcus do grupo B, Cefalexina, mantendo a amamen-
tação.

e)  Streptococcus do grupo B, Amoxicilina+clavulanato, manten-
do a amamentação.
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QUESTÃO 32 

As pneumonias neonatais podem ser classificadas de acordo com 
o momento de início em precoces (até 48 horas de vida) e tardias 
(após 48 horas, normalmente por flora hospitalar). São fatores de 
risco para pneumonia precoce no recém nascido, EXCETO:

a) Corioamnionite.

b) Prematuridade. 

c) Bolsa rota maior que 18 horas. 

d) Pneumonia materna durante a gestação.

e) Colonização materna por Streptococcus beta-hemolítico.

QUESTÃO 33 

Criança, 13 anos, compareceu ao Posto de Saúde com queixa de 
dor de garganta e febre alta. Ao exame, apresentou exsudato 
amigdaliano, linfadenopatia cervical e axilar e esplenomegalia. 
Foi instituído tratamento com Amoxicilina e paciente retornou no 
dia seguinte com rash cutâneo importante. A principal hipótese 
diagnóstica é

a) Laringite. 

b) Herpangina.

c) Adenovirose. 

d) Mononucleose. 

e) Faringite bacteriana aguda.
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QUESTÃO 34 

O desenvolvimento infantil passa por várias fases, em uma se-
quência ordenada e previsível de transformações. Essas trans-
formações interligam-se, influenciam-se e acontecem simul-
taneamente dentro de um mesmo período. Embora haja uma 
sequência lógica e esperada de acontecimentos, esses dependem 
da estimulação dos pais e da capacidade neurológica do bebê. 
Os marcos expressam períodos do desenvolvimento e correlacio-
nam-se com a idade média ou esperada da criança.

Em relação ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança, es-
pera-se que um bebê de 4 meses

a) engatinhe.

b) ande com apoio.

c) transfira objetos entre as mãos.

d) olhe para as mãos na linha média. 

e) apanhe objetos com movimento de pinça.
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QUESTÃO 35 

S.H.S, 34 anos, nulípara, previamente hígida, em tratamento para 
depressão. Menarca aos 13 anos, caracteres sexuais secundários 
presentes, com ciclos menstruais anteriores regulares. Apresen-
tou amenorreia por 3 ciclos seguidos, mantém amenorreia. Pro-
curou ginecologista que afastou gravidez com teste de beta HCG. 
O próximo passo na investigação da amenorreia é

a) dosar FSH. 

b) dosar TSH e prolactina.

c) fazer ultrassom transvaginal. 

d)  administrar progesterona por 10 dias e observar se haverá san-
gramento.

e)  administrar anticoncepcional combinado por 5 dias e observar 
se haverá sangramento.
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QUESTÃO 36 

Paciente hipertenso em uso de captopril, um inibidor da ECA, 
importante no controle da pressão arterial e na prevenção e no 
tratamento de lesões de órgão-alvo.

Sobre esta classe farmacológica, NÃO é correto afirmar que:

a) Pode provocar hipotensão severa em pacientes hipovolêmicos.

b)  Pode haver elevação das escórias renais no início do tratamen-
to, geralmente reversível.

c)  A tosse, relacionada ao acúmulo de bradicinina, limita o uso 
dessa classe em alguns pacientes.

d) Hipercalemia é o efeito colateral possível de medicamentos, 
especialmente em pacientes diabéticos, pelo efeito inibidor na 
aldosterona.

e)  Um dos mecanismos redutores da pressão arterial dá-se pela 
redução da resistência vascular periférica, com indução de ta-
quicardia reflexa.
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QUESTÃO 37 

J.L.J, 50 anos de idade, etilista pesado de longa data, compa-
rece ao consultório com marcha progressivamente instável, três 
episódios de queda ao fechar os olhos. Tem histórico de várias 
internações por intoxicação alcoólica aguda, abstinência e suas 
complicações. O exame clínico revela redução da sensibilidade 
vibratória em MMII, mas dolorosa e térmica preservadas. Os re-
flexos também estão diminuídos em MMII. Sinais de Romberg e 
Babinsk presentes. 

O diagnóstico mais provável é

a) miopatia primária. 

b) neuropatia diabética.

c) deficiência de tiamina.

d) acidente vascular cerebral.

e) deficiência de vitamina B12.
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QUESTÃO 38 

Paciente, 75 anos, portador de insuficiência cardíaca. Apresenta, 
há três dias, febre, tosse produtiva e confusão mental. O exa-
me clínico mostrou desorientação espacial e temporal, macicez à 
percussão e crepitações em terço médio de hemitórax esquerdo, 
frequência respiratória de 30irpm e pressão arterial de 130/80 
mmHg.
 
Baseando-se no CURB65, a conduta mais adequada para a abor-
dagem ao paciente é iniciar tratamento 

a) hospitalar com levofloxacin. 

b) hospitalar com betalactâmico.

c) ambulatorial com macrolídeo.

d) ambulatorial com levofloxacin. 

e) ambulatorial com azitromicina.  
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QUESTÃO 39

Mortalidade proporcional é a distribuição proporcional dos óbi-
tos em relação a algumas variáveis de interesse, como “idade” e 
“causa do óbito”. 

Em relação à mortalidade proporcional no Brasil, as principais 
causas de óbito, em maiores de 50 anos, são

a) neoplasias.

b) causas externas.

c) causas circulatórias.

d) causas respiratórias.

e) doenças infecto-parasitárias.

QUESTÃO 40 

A Lei Orgânica da saúde (Lei 8080), sancionada em 1990, regula 
as ações de saúde em todo território nacional. Ela determina os 
princípios que regem o funcionamento do SUS, cujos princípios 
são divididos em éticos e organizativos. 

São princípios organizativos do SUS, EXCETO:
 
a) Hierarquização.

b) Universalização.

c) Regionalização. 

d) Descentralização. 

e) Participação social.
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QUESTÃO 41 

A escolha do desenho de um estudo é um dos pontos metodoló-
gicos mais importantes no planejamento da pesquisa e irá depen-
der da natureza e da frequência da doença a ser investigada, do 
tipo de exposição e de sua prevalência, do conhecimento existen-
te sobre a relação exposição-doença e dos recursos disponíveis. 

O estudo do tipo coorte

a) estima riscos, mas não os define. 

b) parte da doença para caracterizar fator de risco. 

c) parte do fator de risco para caracterizar a doença.

d) é um tipo de estudo ruim para fatores de risco raro. 

e) pode estudar vários fatores de risco no mesmo estudo. 

QUESTÃO 42 

As notificações em saúde são importantes métodos de vigilância 
epidemiológica que possibilitam o direcionamento dos recursos 
da Saúde Pública para aquelas doenças mais prevalentes em de-
terminadas áreas. Diz-se de doenças de notificação compulsória 
aquelas que necessitam serem comunicadas aos órgãos respon-
sáveis em caráter imediato ou semanal. Segundo o Ministério da 
Saúde, é doença de notificação compulsória imediata, casos de
a) dengue.

b) influenza. 

c) tuberculose.

d) leishmaniose.

e) esquistossomose. 
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QUESTÃO 43 

Mulher, 28 anos, comparece ao ginecologista, queixando sangra-
mento irregular, de duração e fluxo aumentados, além de cólica 
de forte intensidade e progressiva. Foi solicitado ultrassom trans-
vaginal que mostrou miométrio heterogêneo, sem mioma visí-
vel. Se, após realizar histeroscopia, for descartada a hipótese de 
mioma, e levando em consideração a epidemiologia, o principal 
diagnóstico diferencial e o melhor exame para confirmá-lo é

a) pólipo, laparoscopia.

b) endometriose, laparoscopia. 

c) câncer de endométrio, biópsia. 

d) adenomiose, ressonância magnética. 

e) endometriose, ressonância magnética.
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QUESTÃO 44 

Gestante, 36 anos, G3P2A0, 37 semanas e 4 dias, comparece à 
maternidade com sangramento espontâneo, vermelho vivo, sem 
queixa de dor. Ao exame, apresentou tônus normal, BCF: 130bpm, 
movimentos fetais presentes, sangramento vermelho vivo saindo 
pelo orifício do colo uterino. Não foi realizado toque vaginal. 

A principal hipótese diagnóstica e a melhor conduta no caso são

a) placenta prévia e conduta expectante.

b) placenta prévia e interrupção da gravidez. 

c) abortamento inevitável e interrupção da gravidez.

d) descolamento prematuro de placenta e conduta expectante.

e)  descolamento prematuro de placenta e interrupção da gravi-
dez.
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QUESTÃO 45 

O adenocarcinoma é o tipo de câncer gástrico mais comum, cor-
respondendo a aproximadamente 95% dos cânceres gástricos. 
Considerando um paciente de 50 anos, queixando emagrecimen-
to e disfagia, além de nódulo supraclavicular e axilar esquerdo, 
à endoscopia e à biópsia apresentou tumor distal tipo intestinal, 
invadindo até muscular própria, ulcerado. 

A melhor conduta neste caso é

a) terapia endoscópica.

b) tratamento paliativo.

c) gastrectomia total + Billroth II. 

d) retirada do tumor com margem. 

e) gastrectomia subtotal + Billroth II.
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QUESTÃO 46 

Ao examinar uma criança de 3 anos com queixa de diarreia, há 
5 dias, sem muco ou sangue, o médico notou um importante 
prolapso retal. A principal parasitose, que se manifesta dessa ma-
neira, é

a) Tricuríase.

b) Oxiuríase.

c) Enterobíase.

d) Amebíase.

e) Ancislostomíase.

QUESTÃO 47 

A anemia ferropriva corresponde à diminuição da absorção do 
ferro ou sua perda aumentada. Para determinar seu diagnóstico, 
é necessário avaliar a cinética do ferro por meio de exames labo-
ratoriais. 

São alterações encontradas nesse exame, EXCETO:

a) Aumento da transferrina.

b) Diminuição do ferro sérico. 

c) Diminuição da transferrina. 

d) Aumento da saturação de transferrina. 

e) Aumento da capacidade total de ligação do ferro. 
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QUESTÃO 48 

Homem, não identificado, foi encontrado em via pública irres-
ponsivo. Um médico que passava no local constatou que não ha-
via pulso e iniciou as manobras de ressuscitação cardiopulmonar 
(RCP). 

Neste caso, 

a) a primeira medida a ser tomada é o soco precordial.

b) deverão ser feitas 20 compressões para cada 2 ventilações.

c)  o médico deverá começar com extensão cervical e elevação do 
mento.

d)  após constatar a ausência de pulso, o médico deverá chamar 
por ajuda.

e)  a arritmia mais provável encontrada em 60-80% dos casos é  
taquicardia ventricular.



Concurso IF FARROUPILHA • 2016 • Médico Geral 53

QUESTÃO 49 

Mulher, 37 anos, procura a UBS com histórico de treze dias de 
fadiga, insônia e inapetência. Relata já despertar cansada pela 
manhã e não ter ânimo para se dedicar às atividades profissionais 
ou à interação com família e amigos. Ela é conhecida no Centro 
de Saúde, pois acompanha seu filho portador de síndrome de 
Down que se consulta com frequência, e é reconhecida por ser 
muito vaidosa. Comparece bem vestida, com higiene preservada, 
mas sem acessórios ou maquiagem habituais. Perguntada sobre 
tal aspecto, responde com irritação desproporcional e culpa-se 
pelo desleixo. Informa ter apresentado 2 outros episódios seme-
lhantes há 6 meses e há 3 meses. 

Com base no DSM-IV, o diagnóstico mais provável para essa pa-
ciente é

a) transtorno depressivo, terceiro episódio. 

b) episódio depressivo único, com acalmia e piora.

c)  simulação, pois a depressão legítima não é compatível com 
autocuidado preservado.

d)  transtorno bipolar, uma vez que a irritação aguda no curso da 
consulta indica ciclotimia.

e)  transtorno de ansiedade generalizada, pela frequência que os 
episódios estão acontecendo.
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QUESTÃO 50

Os inibidores de bomba de prótons são medicações geralmente 
bem toleradas, entretanto reações adversas são possíveis, espe-
cialmente com o uso prolongado. 

Dentre as reações adversas mais comuns dessas medicações está a

a) tosse. 

b) tonteira.

c) alteração do paladar.

d) elevação de enzimas hepáticas.

e) ocorrência de cistos glandulares gástricos.
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Folha de Respostas
(rascunho)

Língua 
Portuguesa

Conhecimentos 
Específicos

Legislação

A01. B C D E

A02. B C D E

A03. B C D E

A04. B C D E

A05. B C D E

A26. B C D E

A27. B C D E

A28. B C D E

A29. B C D E

A30. B C D E

A21. B C D E

A22. B C D E

A23. B C D E

A24. B C D E

A25. B C D E

A06. B C D E

A07. B C D E

A08. B C D E

A09. B C D E

A10. B C D E

A11. B C D E

A12. B C D E

A13. B C D E

A14. B C D E

A15. B C D E

A36. B C D E

A37. B C D E

A38. B C D E

A39. B C D E

A40. B C D E

A

A

41.

49.

B

B

C

C

D

D

E

E

A

A

42.

50.

B

B

C

C

D

D

E

E

A43. B C D E

A44. B C D E

A45. B C D E

A46. B C D E

A47. B C D E

A48. B C D E

A16. B C D E

A17. B C D E

A18. B C D E

A19. B C D E

A20. B C D E

A31. B C D E

A32. B C D E

A33. B C D E

A34. B C D E

A35. B C D E




