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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Língua Portuguesa 

 
Atenção: As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto 

seguinte. 
 

Pensando os blogs 
 

Há não muito tempo, falava-se em imprensa escrita, 

falada e  televisada quando se desejava abarcar todas as 

possibilidades da comunicação jornalística. Os jornais e as 

revistas, o rádio e a televisão constituíam o pleno espaço 

público das informações. Tinham em comum o que se po- 

de chamar de “autoria institucional”: dizia-se, por exemplo, que 

tal notícia “deu no Diário Popular”, ou “foi ouvida na rádio 

Cacique”, ou “passou no telejornal da TV Excelsior”. Funciona-

va como prova de veracidade do fato. 

Hoje a autoria institucional enfrenta séria concorrência 

dos autores anônimos, ou semi-anônimos, que se valem dos 

recursos da internet, entre eles os incontáveis blogs. Conside-

rados uma espécie de cadernos pessoais abertos, os blogs 

possibilitam intervenção imediata do público e exploram em seu 

espaço virtual as mais distintas formas de linguagem: textos, 

desenhos, gravuras, fotos, músicas, vídeos, ilustrações, repor-

tagens, entrevistas, arquivos importados etc. etc. A novida- 

de maior dos blogs está nessa imediata conexão que podem 

realizar entre o que seria essencialmente privado e o que seria 

essencialmente público. Até mesmo alguns velhos jornalis- 

tas mantêm com regularidade esses espaços abertos da 

internet, sem prejuízo para suas colunas nos jornais tradicio-

nais. A diferença é que, em seus blogs, eles se permitem 

depoimentos subjetivos e apreciações pessoais que não teriam 

lugar numa Folha de S. Paulo ou num O Globo, por exemplo. 

São capazes de narrar a cerimônia de posse do presidente da 

República incluindo os apartes e as impressões dos filhos 

pequenos que também acompanhavam e comentavam o 

evento. 

Qualquer cidadão pode resolver sair da casca e dizer ao 

mundo o que pensa da seleção brasileira, ou da mulher que o 

abandonou, ou da falta de oportunidades no seu ramo de ne-

gócio. Artistas plásticos trocam figurinhas em seus blogs diante 

de um largo público de espectadores, escritores adiantam um 

capítulo do próximo romance, um músico resolve divulgar sua 

nova canção já acompanhada de cifras para acompanhamen- 

to no violão. É só abrir um espaço na internet. 

Outro dia, num blog de algum sucesso, o autor gabava-

se de promover democraticamente, entre os incontáveis segui-

dores seus, uma discussão sobre as mesmas questões que 

preocupavam a roda fechada e cerimoniosa dos filósofos com-

panheiros de Platão. Isso sim, argumentava ele, é que é um 

diálogo verdadeiro. Tal atrevimento supõe que quantidade im-

plicaria qualidade, e que democracia é uma soma infinita das 

impressões e opiniões de todo mundo... 

Não importa a extensão das descobertas tecnológicas, 

sempre será imprescindível a atuação do nosso espírito críti- 

co diante de cada fato novo que se imponha à nossa atenção. 

(Belarmino Braga, inédito) 
 

1. Considerando-se o contexto, deve-se entender por “auto-
ria institucional” uma atribuição que se aplica a 
 

(A) grupos de pessoas que participam regularmente de 
um mesmo blog. 

 
(B) informações publicadas em conhecidos órgãos da 

imprensa. 
 
(C) linguagens jornalísticas criadas para concorrer com 

as dos blogs. 
 
(D) matérias publicadas em série sucessiva num mesmo 

órgão da imprensa. 
 
(E) reportagens assinadas por jornalistas devidamente 

credenciados. 
_________________________________________________________ 
 

2. De acordo com texto, os blogs têm como característica 
 

 I.  a abertura para participação autoral de leitores 
interessados em se manifestar num espaço virtual 
já constituído; 

 
 II. a reversão de matérias que seriam, a princípio, de 

interesse público em matérias de interesse exclu-
sivamente privado; 

 
 III. a exploração de diferentes gêneros literários e 

linguagens outras que não a verbal, além da plena 
liberdade na eleição dos temas a serem tratados. 

 
Em relação ao texto, é correto depreender o que se afirma 
em 
 
(A) I, II e III. 
 

(B) I e II, apenas. 
 

(C) I e III, apenas. 
 

(D) II e III, apenas. 
 
(E) I, apenas. 
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3. Ao final do texto, o autor desaprova , precisamente, o fácil 
entusiasmo de quem considera os blogs 

 
 

(A) irrefutáveis evidências das vantagens tecnológicas 
de que muitos podem usufruir. 

 
 
(B) exemplos incontestes da superioridade da inteligên-

cia artificial em relação à humana. 
 
 
(C) válidos desafios,  que podem e devem estimular a 

nossa reação e análise críticas. 
 
 
(D) diálogos espontâneos e, por isso, verdadeiros, em 

consonância com a tradição dos diálogos platônicos. 
 
 
(E) espaços generosos que multiplicam debates de nível 

superior aos diálogos dos pensadores clássicos. 
_________________________________________________________ 
 

4. Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o 
sentido de um segmento em: 

 
 

(A) abarcar todas as possibilidades (1o parágrafo) = in-
crementar todas as hipóteses. 

 
 
(B) prova de veracidade do fato (1o parágrafo) = aprova-

ção da verossimilhança da ocorrência. 
 
 
(C) possibilitam intervenção imediata do público (2o pará-

grafo) = consignam o imediatismo do público partici-
pante. 

 
 
(D) a roda fechada e cerimoniosa dos filósofos (4o pará-

grafo) = o círculo restrito e solene dos pensado- 
res. 

 
 
(E) atuação do nosso espírito crítico (5o parágrafo) = apro-

priação de nossa sensibilidade intuitiva. 
_________________________________________________________ 
 

5. A expressão cadernos pessoais abertos (2o parágrafo), no 
contexto, 

 
 

(A) assinala a conexão que os blogs promovem entre a 
esfera do privado e a esfera pública. 

 
 
(B) refere-se ao caráter acidental e transitório que marca 

a vigência dos blogs como espaço virtual. 
 
 
(C) indica o primarismo um tanto escolar que costuma 

caracterizar as linguagens exploradas nos blogs. 
 
 
(D) enfatiza a contradição que impede os blogs de cons-

tituírem um espaço de discussão democrática. 
 
 
(E) ressalta o improviso e a superficialidade das confi-

dências que habitualmente se fazem nos blogs. 

6. As normas de concordância verbal estão plenamente res-
peitadas na frase: 

 

 

(A) No passado, com as qualificações escrita, falada e 
televisada pretendiam-se designar toda a abrangên-
cia das formas de comunicação jornalística. 

 

 

(B) A multiplicação de tantos autores anônimos de blogs 
acabaram por representar uma séria concorrência 
para os profissionais da comunicação. 

 

 

(C) Em nossos dias, cabem a quaisquer cidadãos tomar 
a iniciativa de criar um blog para neles desenvolve-
rem seus temas e pontos de vista. 

 

 

(D) Já não se opõem, num blog,  a instância do que seja 
de interesse privado e a instância do que seja de in-
teresse público. 

 

 

(E) Permitem-se aos seguidores de um blog levantar 
discordância quanto às linhas de argumentação de-
senvolvidas por seu autor. 

_________________________________________________________ 
 

7. Está clara e correta a redação deste livre comentário so-
bre o texto: 

 

 

(A) Nos blogs há uma subjetividade da qual os outros 
meios de comunicação jornalística se ressentem, 
uma vez que não é de sua característica contemplá-
la. 

 

 

(B) O autor do texto exime-se ao diferenciar autoria ins-
titucional de outras modalidades autorais, presumin-
do que a primeira obtém maior crédito. 

 

 

(C) Para muitos, os blogs são um recurso de comunica-
ção de eficácia nunca antes alcançada, suplantando 
em extensão e profundidade os diálogos platônicos. 

 

 

(D) Ainda que possam ser benvindos, os blogs não 
devem constituir uma obcessão tal que remova seus 
usuários de diligenciarem outras formas de lingua-
gem. 

 

 

(E) A democratização do pensamento não pode ficar 
presa à uma forma de comunicação, visto que são 
os conteúdos que determinam sua consumação. 
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8. No contexto do 3o parágrafo, a frase final É só abrir um 
espaço na internet tem como sentido implícito o que enun-
cia este segmento: 

 

 

(A) e assim se comprovará como é possível superar 
Platão. 

 

(B) para corporificar essas iniciativas na linguagem de 
um blog.  

 

(C) e advirão as reações que costuma provocar a auto-
ria institucional. 

 

(D) para se comprovar a efemeridade das informações 
de um blog. 

 

(E) para que um blog passe a enfrentar severa reação 
crítica. 

_________________________________________________________ 
 

9. Está adequado o emprego de ambos  os elementos subli-
nhados na frase: 

 

 

(A) Os recursos da internet, dos quais podemos nos va-
ler a qualquer momento, permitem veicular mensa-
gens por cujo conteúdo seremos responsáveis. 

 

(B) Artistas plásticos, que suas obras lhes interessa 
divulgar, frequentam os espaços da internet,  
mediante aos quais promovem a divulgação de seu 
trabalho. 

 

(C) Jornalistas veteranos, de cujas colunas tantos leito-
res já frequentaram, passaram a criar seus próprios 
blogs, pelos quais acrescentam uma dose de subjeti-
vismo. 

 

(D) É comum que, num blog, os assuntos públicos, a cujo 
interesse social ninguém duvida, coabitem aos as-
suntos particulares, que a poucos interessará. 

 

(E) As múltiplas formas de linguagem com que o autor 
de um blog pode lançar mão obrigam-no a se fami-
liarizar com técnicas de que jamais cogitou dominar. 

_________________________________________________________ 
 

10. Transpondo-se para a voz passiva a frase Hoje a autoria 
institucional enfrenta séria concorrência dos autores anô-
nimos, obter-se-á a seguinte forma verbal: 

 
 

(A) são enfrentados. 
 
 
(B) tem enfrentado. 
 
 
(C) tem sido enfrentada. 
 
 
(D) têm sido enfrentados. 
 
 
(E) é enfrentada. 

Atenção:  As questões de números 11 a 17 referem-se ao tex-
to seguinte. 

 

 

Leis religiosas e leis civis 

 

As leis religiosas têm mais sublimidade; as leis civis 

dispõem de mais extensão. 

As leis de perfeição, extraídas da religião, têm por obje-

to mais a bondade do homem que as segue do que a da socie-

dade na qual são observadas; ao contrário, as leis civis ver- 

sam mais sobre a bondade moral dos homens em geral do que 

sobre a dos indivíduos. 

Deste modo, por respeitáveis que sejam os ideais que 

nascem imediatamente da religião, não devem sempre servir de 

princípio às leis civis, porque é outro o princípio destas, que é o 

bem geral da sociedade. 

(Montesquieu, Do espírito das leis ) 

 

 

11. Atentando-se para a primeira frase e considerando-se o 
conjunto do texto, os termos sublimidade e extensão di-
zem respeito, respectivamente, ao caráter 

 

(A) místico dos evangelhos canônicos e materialista dos 
textos da jurisprudência. 

 

 

(B) de espiritualidade das normas religiosas e de abran-
gência social do direito civil. 

 

 

(C) dogmático das convicções de fé e libertário das le-
gislações constitucionais. 

 

 

(D) divino dos postulados cristãos e humanista da de-
claração dos direitos humanos. 

 

 

(E) de profundidade das certezas místicas e de super-
ficialidade da ordem jurídica. 
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12. Atente para as seguintes afirmações: 
 
 I. A bondade do indivíduo e as virtudes coletivas são 

instâncias que se ligam entre si, de modo inex-
tricável e em recíproca dependência. 

 
 II. A diferença de princípios permite distinguir entre o 

que há de respeitável nos ideais religiosos e o que 
se elege como um bem comum nas leis civis. 

 
 III. Tanto no âmbito das leis civis quanto no das religio-

sas, o objetivo último é o mesmo: o aprimoramento 
moral do indivíduo. 

 
Em relação ao texto, está correto o que se afirma em 

 
(A) I, II e III. 

(B) I e II, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I e III, apenas. 

(E) II, apenas. 

_________________________________________________________ 
 

13. As leis religiosas têm mais sublimidade; as leis civis dis-
põem de mais extensão. 

 
A respeito da construção da frase acima, é correto afirmar 
que 

 
(A) o verbo dispor foi empregado no mesmo sentido que 

assume na frase A solidão dispõe o homem à me-
lancolia. 

 
(B) da comparação entre leis civis e leis religiosas, ex-

pressa pelo termo mais,  resulta a superioridade 
inconteste de uma delas. 

 
(C) entre os dois segmentos separados pelo ponto e vír-

gula estabelece-se uma relação de sentido equiva-
lente ao da expressão ao passo que. 

 
(D) entre os dois segmentos separados por ponto e vír-

gula estabelece-se uma relação de sentido equiva-
lente ao da expressão por conseguinte. 

 
(E) o verbo dispor foi empregado no mesmo sentido que 

assume na frase O sacristão dispôs o altar para a 
missa. 

_________________________________________________________ 
 

14. Está plenamente adequada a correlação entre tempos e 
modos verbais na frase: 

 

(A) As leis de perfeição teriam por objeto mais a 
bondade do homem que as seguisse do que a da 
sociedade na qual fossem observadas. 

 
(B) As leis de perfeição tinham por objeto mais a 

bondade dos homens que as seguir do que a da 
sociedade na qual serão observadas. 

 
(C) As leis de perfeição terão por objeto mais a bondade 

dos homens que as tivessem seguido do que a da 
sociedade na qual terão sido observadas. 

 
(D) As leis de perfeição teriam por objeto mais a 

bondade do homem que as siga do que a da 
sociedade na qual têm sido observadas. 

 
(E) As leis de perfeição terão tido por objeto mais a 

bondade do homem que viesse a segui-las do que a 
da sociedade na qual fossem observadas. 

15. O verbo indicado entre parênteses deverá ser flexionado 
numa forma do plural  para preencher de modo correto a 
lacuna da frase: 

 

(A) Às bondades individuais  ......  (dever ) seguir um be-
nefício que se estenda ao conjunto de uma socie-
dade. 

 
(B) Nem sempre  ......  (haver ) de respeitar as leis da re-

ligião quem se curva às leis civis. 
 
(C) Não se  ......  (respeitar ) as leis civis por bondade, 

nem as religiosas por espírito cívico. 
 
(D) Não se  ......  (opor ) o princípio da religião ao da or-

dem civil, embora as instâncias de uma e outra se-
jam distintas. 

 
(E) ......  (ser) de se notar, entre as leis civis e as reli-

giosas, a diferença dos princípios que as regem. 
_________________________________________________________ 
 

16. Está plenamente adequada a pontuação da seguinte fra-
se: 
 
(A) Se as leis da religião, pretendem levar o indivíduo ao 

exercício da bondade, o desígnio das leis civis em 
qualquer sociedade, é contribuir para o bem de to-
dos não importando a religião que cada um profes-
se, ou deixe de professar. 

 
(B) Se as leis da religião pretendem levar o indivíduo, ao 

exercício da bondade, o desígnio das leis civis em 
qualquer sociedade é contribuir para o bem de to-
dos não importando a religião, que cada um profes-
se ou deixe de professar. 

 
(C) Se, as leis da religião pretendem levar o indivíduo, 

ao exercício da bondade, o desígnio das leis civis 
em qualquer sociedade é: contribuir para o bem de 
todos, não importando a religião que cada um pro-
fesse, ou deixe de professar. 

 
(D) Se as leis da religião pretendem levar o indivíduo, ao 

exercício da bondade, o desígnio das leis civis, em 
qualquer sociedade, é contribuir para o bem de to-
dos; não importando a religião que, cada um, profes-
se ou deixe de professar. 

 
(E) Se as leis da religião pretendem levar o indivíduo ao 

exercício da bondade, o desígnio das leis civis, em 
qualquer sociedade, é contribuir para o bem de to-
dos, não importando a religião que cada um profes-
se ou deixe de professar. 

_________________________________________________________ 
 

17. (...) as leis civis versam mais sobre a bondade moral dos 
homens em geral do que sobre a dos indivíduos. 
 
Pode-se substituir o segmento sublinhado na frase acima, 
sem prejuízo para a correção e o sentido, por: 
 
(A) cuidam melhor da bondade moral e genérica dos 

homens do que cuidam a 
 
(B) dizem respeito mais à bondade moral do conjunto 

dos homens do que à 
 
(C) disputam melhor sobre a bondade moral da so-

ciedade do que a 
 
(D) controvertem melhor sobre a bondade moral de to-

dos os homens do que a 
 
(E) determinam mais o que seja moralmente a bondade 

dos homens do que aquela 
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18. O Brasil poderá sofrer a primeira consequência diplomáti-

ca por ter decidido não extraditar o terrorista italiano Cesare 

Battisti daqui a menos de duas semanas. 

 
A frase acima, de uma notícia de jornal, tem como defeito  
de construção 
 
(A) duplicidade de sentido, por conta da posição de da-

qui a menos de duas semanas. 
 

(B) duplicidade de sentido, decorrente da falta de vírgu-
las entre as quais deveria estar o segmento o terro-
rista italiano Cesare Battisti. 

 

(C) a falta de clareza decorrente da ausência de vírgula 
em seguida a diplomática. 

 

(D) a incoerência gerada pelas expressões por ter deci-
dido e não extraditar. 

 

(E) a incoerência decorrente do emprego de primeira 
consequência sem esclarecer que outras haveria. 

_________________________________________________________ 
 

19. Ninguém imaginou que ele nos trairia. Supúnhamos, mesmo, 
que fosse o mais leal de nossos parceiros. 

 
As frases acima estão reorganizadas numa só frase, sem 
prejuízo para a correção e o sentido, em: 

 
(A) Sendo o mais leal de nossos parceiros, como sem-

pre supomos, não é de se imaginar que nos traia. 
 

(B) Uma vez que fosse o mais leal de nossos parceiros, 
como imaginar que haveria de nos trair? 

 

(C) Na suposição de que ele era, mesmo, o mais leal de 
nossos parceiros, nenhum de nós imaginou que nos 
trairia. 

 

(D) Conquanto tenha sido o mais leal de nossos par-
ceiros, sua traição era para nós algo mesmo inima-
ginável. 

 

(E) Por havermos suposto que fora o mais leal dos par-
ceiros, não imaginaríamos que mesmo ele possa 
nos trair. 

_________________________________________________________ 
 

20. Justifica-se plenamente o emprego de ambos  os sinais de 
crase em: 

 
(A) Ela pode voltar à qualquer momento, fiquemos aten-

tos à sua chegada. 
 

(B) Dispôs-se à devolver o livro, à condição de o libera-
rem da multa por atraso. 

 

(C) Postei-me à entrada do cinema, mas ela faltou tam-
bém à esse compromisso. 

 

(D) Àquela altura da velhice já não assistia à filmes trá-
gicos, apenas aos de humor. 

 

(E) Não confie à priminha os documentos que obtive à 
revelia do nosso advogado. 

Noções de Direito 
 

21. Nos termos da Lei no 8.429/1992, revelar ou permitir que 
chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva 
divulgação oficial, teor de medida política ou econômica 
capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço, 
constitui 
 
(A) ato de improbidade administrativa que causa prejuí-

zo ao erário. 
 
(B) mero ilícito administrativo.  
 
(C) ato de improbidade administrativa que importa enri-

quecimento ilícito. 
 
(D) conduta lícita, não caracterizando qualquer irregula-

ridade. 
 
(E) ato de improbidade administrativa que atenta contra 

os princípios da Administração Pública. 
_________________________________________________________ 
 

22. De acordo com Lei no 9.784/1999, no processo administra-
tivo será observado, dentre outros, o critério de 

 
(A) garantia dos direitos à comunicação, à apresentação 

de alegações finais, à produção de provas e à inter-
posição de recursos, nos processos de que possam 
resultar sanções e nas situações de litígio.  

 
(B) impulsão do processo administrativo mediante atua-

ção dos interessados, vedada a impulsão, de ofício, 
pela Administração Pública. 

 
(C) cobrança de despesas processuais, não havendo tal 

cobrança apenas em hipóteses excepcionais previs-
tas em lei. 

 
(D) interpretação da norma administrativa da forma que 

melhor garanta o atendimento do fim público a que 
se dirige, permitida a aplicação retroativa de nova in-
terpretação. 

 
(E) atendimento a fins de interesse geral, permitida, em 

regra, a renúncia total ou parcial de poderes ou com-
petências. 

_________________________________________________________ 
 

23. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos 
Poderes Públicos, em defesa de direito ou interesse 
legítimo. No que concerne ao direito de petição, previsto 
na Lei no 8.112/1990, é correto afirmar: 

 
(A) Não é cabível recurso das decisões sobre os recur-

sos sucessivamente interpostos. 
 
(B) O recurso contra o indeferimento do pedido de 

reconsideração não poderá ser recebido no efeito 
suspensivo. 

 
(C) O requerimento e o pedido de reconsideração deve-

rão ser despachados no prazo de cinco dias e deci-
didos dentro de trinta dias. 

 
(D) O prazo para interposição de pedido de reconside-

ração ou de recurso é de quinze dias, a contar da 
publicação ou da ciência, pelo interessado, da 
decisão recorrida.  

 
(E) Se provido o pedido de reconsideração ou o recurso, 

os efeitos da decisão não retroagirão à data do ato 
impugnado, produzindo efeitos da data da decisão 
em diante. 
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24. Para a contratação de serviço técnico de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal, de natureza singular, com 
empresa de notória especialização, 

 
(A) exige-se, obrigatoriamente, licitação na modalidade 

tomada de preços. 
 
(B) é inexigível a licitação. 
 
(C) é dispensável a licitação. 
 
(D) exige-se, obrigatoriamente, licitação na modalidade 

convite. 
 
(E) exige-se, obrigatoriamente, licitação na modalidade 

concurso. 
_________________________________________________________ 
 

25. No que diz respeito ao Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Civis da União, previsto na Lei no 8.112/1990, é 
correto afirmar: 

 
(A) Na substituição, o substituto assumirá automatica-

mente, com prejuízo do cargo que ocupa, o exercício 
do cargo ou função de direção ou chefia e os de Na-
tureza Especial, nos afastamentos, impedimentos le-
gais ou regulamentares do titular e na vacância do 
cargo. 

 
(B) A exoneração de ofício dar-se-á apenas quando, ten-

do tomado posse, o servidor não entrar em exercício 
no prazo estabelecido. 

 
(C) Redistribuição é o deslocamento de cargo em comis-

são, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de 
pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo 
Poder, observados os preceitos legais. 

 
(D) Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou 

de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem 
mudança de sede. 

 
(E) A redistribuição poderá ocorrer a pedido ou ex officio 

para ajustamento de lotação e da força de trabalho 
às necessidades dos serviços. 

_________________________________________________________ 
 

26. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados 

 
(A) pela Câmara dos Deputados, por maioria absoluta, 

mediante aprovação prévia da Advocacia Geral da 
União, serão equivalentes à Lei ordinária. 

 
(B) pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, desde que 

previamente aprovada pelo Presidente da República 
e Senado Federal, serão equivalentes às Leis ordi-
nárias. 

 
(C) pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, desde que 

previamente aprovada pelo Presidente da República 
e Senado Federal, serão equivalentes às Leis com-
plementares. 

 
(D) em cada Casa do Congresso Nacional, em dois tur-

nos, por três quintos dos votos dos respectivos mem-
bros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 

 
(E) pelo Presidente da República serão equivalentes à 

Medida Provisória e serão levados à Câmara dos 
Deputados, para, mediante aprovação por maioria dos 
votos, serem convertidas em Leis ordinárias. 

27. O direito à eleição de um representante dos empregados 
com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimen-
to direto com os empregadores é assegurado no caso de 
empresa com 

 
(A) até cem empregados. 
 
(B) menos de cem empregados. 
 
(C) até cento e vinte empregados. 
 
(D) até cinquenta empregados. 
 
(E) mais de duzentos empregados. 

_________________________________________________________ 
 

28. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que 
 

(A) adquirir outra nacionalidade no caso de imposição 
de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasi-
leiro residente em Estado estrangeiro, como condi-
ção para permanência em seu território. 

 
(B) adquirir outra nacionalidade, no caso de reconheci-

mento de nacionalidade originária pela lei estrangei-
ra. 

 
(C) tiver cancelada sua naturalização, por sentença judi-

cial, em virtude de atividade nociva ao interesse na-
cional. 

 
(D) adquirir outra nacionalidade, no caso de imposição 

de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasi-
leiro residente em Estado estrangeiro, como condi-
ção para o exercício de direitos civis. 

 
(E) adquirir outra nacionalidade, não se admitindo 

exceções. 
_________________________________________________________ 
 

29. O militar alistável elegível, se contar mais de 
 

(A) dez anos de serviço, será agregado pela autoridade 
superior e, se eleito, passará automaticamente, no 
ato da diplomação, para a inatividade. 

 
(B) dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. 
 
(C) quinze anos de serviço, deverá afastar-se da ativida-

de. 
 
(D) vinte anos de serviço, deverá afastar-se da ativida-

de. 
 
(E) cinco anos de serviço, será agregado pela autorida-

de superior e, se eleito, passará, mediante prévia 
consulta do seu histórico militar, no ato da diploma-
ção, para a inatividade. 

_________________________________________________________ 
 

30. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre 

 
(A) águas. 
 
(B) proteção à infância e à juventude. 
 
(C) energia. 
 
(D) informática. 
 
(E) cidadania. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31. Diante da suspeita clínica de um caso de fibromialgia, o 

diagnóstico poderá ser confirmado pela presença de 
 

(A) positividade do anticorpo anti-DNA nativo. 
 
(B) achados característicos no exame físico. 
 
(C) elevação de VHS e/ou proteína C reativa. 
 
(D) elevação do fator reumatoide e anti Ro/SSA positivo. 
 
(E) elevação de creatinoquinase e de VHS. 

_________________________________________________________ 
 

32. Além da alta positividade na artrite reumatoide, o fator 
reumatoide é positivo em mais de 70% dos casos de 

 
(A) dermatomiosite/polimiosite. 
 
(B) osteoartrite. 
 
(C) Síndrome de Sjögren. 
 
(D) escleroderma. 
 
(E) doença mista do colágeno. 

_________________________________________________________ 
 

33. Na polimialgia reumática e arterite temporal, o tratamento 
de escolha é 

 
(A) prednisona em dose baixa. 
 
(B) metotrexate. 
 
(C) ciclosporina. 
 
(D) anti-inflamatório não-hormonal. 
 
(E) prednisona 1 mg/kg. 

_________________________________________________________ 
 

34. Uma mulher de 24 anos, sexualmente ativa, na 9a semana 
de gestação apresenta bacteriúria sem sintomas. Dentre 
as abaixo, a melhor  opção é 

 
(A) tratar com ciprofloxacina. 
 
(B) acompanhar clinicamente e só tratar se a alteração 

persistir até o período peri-parto. 
 
(C) tratar somente se desenvolver febre ou disúria 

significativa. 
 
(D) tratar com cefalosporina de 2a geração associada à 

doxiciclina. 
 
(E) tratar com ampicilina. 

_________________________________________________________ 
 

35. Um homem de 30 anos, previamente hígido, apresenta 
quadro agudo de febre e dor torácica. O médico informa 
que o diagnóstico é de pleurodínia. Ele, mais provavel-
mente, apresenta sorologia positiva para 

 
(A) Influenza A ou B. 
 
(B) Coxsackie B. 
 
(C) adenovírus. 
 
(D) vírus sincicial respiratório. 
 
(E) vírus parainfluenza. 

36. Em um paciente com hepatite C crônica, uma via de trans-
missão parenteral de aquisição da doença pode NÃO ser 
identificada em 

 
(A) menos de 5% dos casos. 
 
(B) 50% dos casos. 
 
(C) 90% dos casos. 
 
(D) até 30% dos casos. 
 
(E) 75% dos casos. 

_________________________________________________________ 
 

37. No tratamento da diarreia por Clostridium difficile pre-
coniza-se a suspensão do antibiótico que a incitou. Se for 
necessário manter antibioticoterapias deve-se optar, sem-
pre que possível, pelo uso de uma droga com menor 
potencial de desencadear a doença, tais como as abaixo, 
EXCETO 

 
(A) claritromicina. 
 
(B) gentamicina. 
 
(C) azitromicina. 
 
(D) vancomicina. 
 
(E) clindamicina. 

_________________________________________________________ 
 

38. Uma mulher de 40 anos, portadora de hepatite B crô- 
nica com cirrose e ascite, é levada ao pronto socorro por 
não ter acordado pela manhã. Faz uso de espironolactona 
100 mg e furosemida 40 mg por dia. Está muito sono- 
lenta e confusa, sem déficits motores, pupilas reagentes, 
sem rigidez nucal, hemodinamicamente estável, afebril, 
ausculta pulmonar normal, abdome flácido. O toque  
retal não revelou a presença de melena. Apresenta 
Hb = 10.8 g/dL, leucócitos = 9000/mm3, sem desvio, glice-
mia, ureia, creatinina, urina tipo I e eletrólitos normais. O 
próximo passo na investigação do distúrbio neurológico 
deve ser 

 
(A) eletroencefalograma. 
 
(B) endoscopia digestiva alta. 
 
(C) punção do líquido ascítico. 
 
(D) tomografia computadorizada de crânio. 
 
(E) punção do líquido cefalorraquidiano. 

_________________________________________________________ 
 

39. Um homem de 70 anos em uso crônico de 3 medicações 
para hipertensão e uma para diabetes, sendo que a 
família não soube relatar os nomes, apresenta ECG com 
as alterações assinaladas abaixo 

 
 

T achatada

onda U

 
 

 
Trata-se de um paciente que apresenta, mais provavel-
mente, 
 
(A) cálcio de 14,7 mg/dL. 
 
(B) potássio de 6,8 mEq/L. 
 
(C) cálcio de 4,1 mg/dL. 
 
(D) potássio de 2,1 mEq/L. 
 
(E) sódio de 112 mEq/L. 
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40. Em um paciente de 76 anos, durante uma consulta de 
rotina, detecta-se fibrilação atrial. Faz uso crônico de 
enalapril, hidroclorotiazida e metformina. Não há outras 
alterações ao exame físico e a avaliação laboratorial de 
rotina, incluindo tireoide, é normal. A medida com maior 
impacto sobre a prevenção de acidente vascular cerebral 
isquêmico neste paciente é a administração de 

 
(A) varfarina. 
 
(B) propranolol. 
 
(C) amiodarona. 
 
(D) propafenona. 
 
(E) ácido acetilsalicílico. 

_________________________________________________________ 
 

41. “Flushing” cutâneo, cefaleia, sensação de calor, prurido, 
hiperuricemia e áreas de hiperpigmentação da pele são 
efeitos colaterais atribuídos ao uso de 

 
(A) ácido nicotínico. 
 
(B) fibratos. 
 
(C) ezetimibe. 
 
(D) colestiramina. 
 
(E) estatinas. 

_________________________________________________________ 
 

42. Pacientes com diagnóstico de insuficiência cardíaca 
diastólica geralmente apresentam 

 
(A) pressão de capilar pulmonar normal ou baixa. 
 
(B) insuficiência cardíaca sem congestão pulmonar. 
 
(C) diminuição da pressão de enchimento de ventrículo 

esquerdo. 
 
(D) valvopatia mitral ou aórtica. 
 
(E) diminuição da complacência de ventrículo esquerdo. 

_________________________________________________________ 
 

43. No atendimento de um paciente com parada cardiorrespi-
ratória, entre as manobras de suporte básico de vida, a 
desfibrilação elétrica automática 

 
(A) deve ser aplicada, pois na maioria das vezes, a 

parada é em assistolia. 
 
(B) deve ser aplicada, pois na maioria das vezes, o ritmo 

é de fibrilação ventricular. 
 
(C) só deve ser aplicada em ambiente hospitalar. 
 
(D) está contraindicada. 
 
(E) deve ser aplicada, pois, na maioria das vezes, o 

ritmo é idioventricular. 
_________________________________________________________ 
 

44. A presença de esquizócitos no esfregaço de sangue 
periférico está associada à 

 
(A) beta-Thalassemia major e à anemia falciforme. 
 
(B) anemia sideroblástica e à beta-Thalassemia. 
 
(C) coagulação intravascular disseminada e à púrpura 

trombocitopênica trombótica. 
 
(D) síndrome hemolítico-urêmica e à deficiência de folato. 
 
(E) deficiência de vitamina B12 e de piridoxina. 

45. Um homem de 69 anos procura atendimento médico por 
cefaleia, dores ósseas e perda de peso há 4 meses. 
Apresenta anemia normocrômica normocítica leve, au-
mento de VHS e radiografia de calota craniana com várias 
lesões líticas. Poderá apresentar também, em decorrência 
da sua doença, os achados abaixo, EXCETO 

 
(A) pico monoclonal na eletroforese de proteínas. 
 
(B) mielograma com mais de 10% de células plasmá-

ticas. 
 
(C) hipercalcemia. 
 
(D) insuficiência renal. 
 
(E) aumento de fosfatase alcalina. 

_________________________________________________________ 
 

46. Em um homem de 25 anos, que apresenta quadro típico 
de asma persistente moderada, é provável encontrar 

 
(A) sintomatologia noturna de 3 a 4 vezes por mês. 
 
(B) sintomatologia mais que 2 dias/semana, mas não 

diariamente. 
 
(C) relação VEF-1/CVF normal. 
 
(D) VEF-1 entre 60% e 80% do previsto. 
 
(E) uso de beta-agonista de curta duração para controlar 

sintomas mais que 2 dias/semana, mas não dia-
riamente. 

_________________________________________________________ 
 

47. São apresentados dois pacientes com doença pulmonar 
obstrutiva crônica: 
 
Paciente I: predomínio de enfisema. 
Paciente II: predomínio de bronquite. 
 
É correta a comparação: 
 

 Característica Paciente I Paciente II 

(A) sintoma marcante tosse dispneia 

(B) capacidade pulmonar aumentada geralmente normal 

(C) fenótipo obeso magro 

(D) edema periférico frequente raro 

(E) pCO2 elevado normal ou reduzido 

_________________________________________________________ 
 

48. Considere o quadro comparativo de algumas pneumonias 
selecionadas: 

 
Microorganismo Grupo de risco  Complicações  

I usuário de drogas 
injetáveis empiema 

II fibrose cística cavitação 

III adultos jovens anemia hemolítica 

IV câncer pneumotórax 

 
Pneumocystis jiroveci, Mycoplasma pneumoniae, 
Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeroginosa, 
correspondem, respectivamente, aos microorganismos 
 
(A) IV, III, I e II. 
 
(B) IV, I, II e III. 
 
(C) III, IV, II e I. 
 
(D) II, III, IV e I. 
 
(E) I, II, III e IV. 
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49. Mulher de 53 anos, portadora de miocardiopatia, apresen-
ta hemorragia digestiva alta e concomitantemente aumen-
to significativo dos seus níveis séricos de ureia e crea-
tinina. É provável encontrar nesta paciente 

 
(A) densidade urinária < 1010. 
 
(B) relação sérica ureia/creatinina < 20:1. 
 
(C) sódio urinário > 20 mEq/L. 
 
(D) fração de excreção de sódio < 1%. 
 
(E) cilindros granulosos. 

_________________________________________________________ 
 

50. Das glomerulopatias abaixo, as que mais se aproximam 
de formas puras de síndrome nefrótica e síndrome 
nefrítica, respectivamente, são 

 
(A) glomerulonefrite difusa aguda e glomerulonefrite 

membranoproliferativa. 
 
(B) nefropatia membranosa e glomeruloesclerose segmen-

tar e focal. 
 
(C) nefropatia de lesões mínimas e glomerulonefrite 

crescêntica. 
 
(D) glomerulonefrite crescêntica e nefropatia membra-

nosa. 
 
(E) glomerulonefrite membranoproliferativa e glomeru-

lonefrite difusa aguda. 
_________________________________________________________ 
 

51. Paciente de 48 anos é internado por dispneia e oligúria. A 
creatinina sérica vale 7,6 mg/dL e, à ultrassonografia, os 
rins medem 4,8 cm. Neste indivíduo, é provável haver 
aumento nos níveis séricos de 

 
(A) sódio e potássio. 
 
(B) paratormônio e fósforo. 
 
(C) magnésio e eritropoetina. 
 
(D) cálcio e bicarbonato. 
 
(E) pH e pCO2. 

_________________________________________________________ 
 

52. As doenças de hipersensibilidade  são classificadas como: 
 

Tipo I: mediadas por IgE. 
 
Tipo II: mediadas por anticorpos. 
 
Tipo III: mediadas por imunecomplexos. 
 
Tipo IV: mediadas por células. 

 
Dermatite de contato e doença do soro seguem, respecti-
vamente, os tipos 
 
(A) IV e II. 
 
(B) I e III. 
 
(C) II e I. 
 
(D) IV e III. 
 
(E) III e IV. 

53. Um paciente de 70 anos com gastrite atrófica tem maior 
chance de desenvolver anemia 
 

(A) por deficiência de piridoxina. 
 
(B) por deficiência de vitamina B12 e folato. 
 
(C) ferropriva. 
 
(D) sideroblástica. 
 
(E) por deficiência de vitamina B12. 

_________________________________________________________ 
 

54. Mulher de 21 anos apresenta quadro de poliartralgia 
migratória e febre que evoluiu para tenosinovite de 
cotovelo direito caracterizada por dor, edema e eritema 
periarticular. Houve, também, aparecimento de pápulas 
eritematosas e algumas vesículas em região palmar. O 
tratamento empírico mais indicado é a introdução de 
 

(A) methotrexate. 
 
(B) prednisona. 
 
(C) naproxeno. 
 
(D) ceftriaxone. 
 
(E) vancomicina. 

_________________________________________________________ 
 

55. Timectomia é recurso terapêutico empregado no tratamen-
to de  
 

(A) myasthenia gravis. 
 
(B) Síndrome de Guillain-Barré. 
 
(C) esclerose lateral amiotrófica. 
 
(D) esclerose múltipla. 
 
(E) linfoma primário de sistema nervoso central. 

_________________________________________________________ 
 

56. Considere o mecanismo de ação de alguns medicamentos 
usados no tratamento do diabetes tipo 2: 
 

 I. secretagogo de insulina de longa duração. 
 

 II. secretagogo de insulina de curta duração. 
 

 III. sensibilizador de ação periférica de insulina. 
 
Nateglinida, metformina e glimepirida correspondem, res-
pectivamente, a 
 

(A) III, II e I. 
 
(B) I, II e III. 
 
(C) II, III e I. 
 
(D) I, III e II. 
 

(E) III, I e II. 
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57. Mulher de 73 anos é internada com quadro recente de 
insuficiência cardíaca e emagrecimento. À palpação da 
tireoide detecta-se nódulo de  2,5 cm no pólo superior 
esquerdo, que revelou-se hipercaptante à cintilografia com 
iodo radioativo. A dosagem hormonal mostrou T3 
aumentado e TSH diminuído. O exame anatomo-pato-
lógico deste nódulo mostrará, provavelmente, tratar-se de 

 
(A) carcinoma anaplásico. 
 
 
(B) carcinoma folicular. 
 
 
(C) carcinoma papilífero. 
 
 
(D) carcinoma medular. 
 
 
(E) adenoma folicular. 

_________________________________________________________ 
 

58. Dos dados clínicos ou laboratoriais abaixo, aquele que 
será encontrado com maior probabilidade em um homem  
que apresenta dosagem de TSH superior a 40 mcU/ml é: 

 
(A) fibrilação atrial. 
 
 
(B) elevação dos níveis de aldolase e CPK. 
 
 
(C) aumento da diferença entre pressão arterial sistólica 

e diastólica. 
 
 
(D) aumento de apetite. 
 
 
(E) hemoglobina glicada de 9,2%. 

_________________________________________________________ 
 

59. São medicamentos indicados na profilaxia de migrânea, 
EXCETO 

 
(A) sertralina. 
 
 
(B) propranolol. 
 
 
(C) sumatriptano. 
 
 
(D) verapamil. 
 
 
(E) topiramato. 

_________________________________________________________ 
 

60. Em um homem de 35 anos, que apresenta potássio sérico 
de 1,2 mEq/L, é provável o encontro dos dados abaixo, 
EXCETO 

 
(A) pH venoso de  7,11. 
 
 
(B) poliúria. 
 
 
(C) CPK aumentada. 
 
 
(D) paresia flácida. 
 
 
(E) déficit de potássio corporal superior a 450 mEq. 
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