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CARGO: MÉDICO 20h                                                            PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Para a questão nº 01, assinale a alternativa que corresponde a sequência correta de preenchimento das 
lacunas do texto a seguir. 
 
01- Tamoxifeno e raloxifeno são moduladores seletivos do receptor de estrogênio (SERMs) com 
propriedades agonistas e antagonistas, a depender do órgão-alvo de ação. Ambos possuem atividade 
________________ no tecido mamário. Contudo, uma diferença importante entre essas duas drogas é 
sobre seus efeitos no útero, onde __________________ tem um efeito estrogênio-like, enquanto que 
___________________ age como um antagonista do estrogênio. 
a) antiestrogênica, tamoxifeno, raloxifeno. 
b) anti-progesterona, tamoxifeno, raloxifeno. 
c) estrogênica, tamoxifeno, raloxifeno. 
d) antiestrogênica, raloxifeno, tamoxifeno. 
 
02- São fatores de risco orgânico para o quadro de disfunção sexual e disfunção erétil, exceto: 
a) hipertensão arterial e diabetes mellitus; 
b) obesidade e urolitíase; 
c) diabetes mellitus e parkinsonismo; 
d) disfunções da tireoide e hipogonadismo. 
 
03- As características dos cálculos de rins e vias urinárias (tamanho, número e localização) e as 
comorbidades do paciente são considerados no momento da escolha terapêutica. Diante disso, em um 
paciente hipertenso, dislipidêmico, tabagista, um cálculo renal simples de 10mm em cálice superior de rim 
anatomicamente normal, a conduta mais apropriada é: 
a) expectante; 
b) nefrolitotomia percutânea; 
c) litotripsia extracorpórea; 
d) tratamento com bicarbonato de sódio via oral por 30 dias. 
 
04- Paciente de 28 anos, com presença de derrame pleural e suspeita de tuberculose, tem maior 
probabilidade de ter um: 
a) exsudato seroso amarelo citrino; 
b) exsudato francamente hemorrágico; 
c) transudato; 
d) exsutado seroso de pequeno volume e bilateral, com níveis altos de LDH. 
 
05- Teresinha, 38 anos, há 3 meses com fadiga, anorexia, fraqueza generalizada e dores osteomusculares. 
Há 2 meses apresenta artralgia em articulações das mãos, punhos e joelhos, que pioram ao repouso e 
melhoram com atividade física. Há 2 semanas está com edema, calor e limitação do movimento articular de 
punho esquerdo e há 5 dias apresenta hiperemia, ardência e sensação de areia nos olhos. Refere ter 
perdido cerca de 4kg desde o início do quadro. Refere história prévia de hipotireoidismo, em tratamento com 
levotiroxina 75mcg/dia. O hemograma mostra anemia normocítica, normocrômica e VHS de 68mm na 1ª 
hora. A principal hipótese diagnóstica é: 
a) osteoartrite 
b) fibromialgia 
c) polimialgia reumática 
d) artrite reumatoide 
 
06- Diarreia é definida como a passagem de fezes aquosas ou pastosas, tipicamente no mínimo 3 episódios 
em um período de 24 horas. Diarreia aguda é definida como de duração menor ou igual há 14 dias. Sobre 
esta condição tão frequente na prática clínica, são feitas algumas considerações abaixo.  
I- Shigelose é tipicamente caracterizada pela passagem frequente de fezes líquidas em quantidades 
pequenas, contendo sangue visível, com ou sem muco. Cólicas abdominais e tenesmo são comuns, 
juntamente com febre e anorexia. 
II- Síndrome hemolítico-urêmica pode ocorrer como complicação de diarreia provocada pelo Campylobacter 
jejuni. 
III- O diagnóstico diferencial de diarreia aguda em adultos de países em desenvolvimento pode incluir gripe 
por influenza, dengue e malária. 
IV- Antibióticos não são tipicamente indicados para o tratamento de diarreia aguda aquosa em adultos, já 
que a maioria dos casos resolve espontaneamente. 
Quais estão corretas? 
a) Todas estão corretas. 
b) Apenas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas I e IV estão corretas. 
d) Apenas II, III e IV estão corretas. 
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07- Para um paciente com nódulo eritematoso e doloroso de origem no folículo piloso, com suspeita de 
furúnculo, o agente etiológico mais comumente associado é: 
a) Staphylococcus aureus 
b) Mycobacterium tuberculosis 
c) Clostridium perfringens 
d) Streptococcus pneumoniae 
 
08- As situações que caracterizam as principais indicações de internação em psiquiatria são as seguintes, 
exceto: 
a) risco de suicídio 
b) risco de agressão 
c) risco de homicídio 
d) transtornos psicóticos 
 
09- As principais infecções fúngicas encontradas no hospedeiro imunocomprometido são: 
a) candidíase e mucormicose; 
b) paracoccidioidomicose e aspergilose; 
c) candidíase e aspergilose;  
d) candidíase e histoplasmose. 
 
10- Derrame pleural é o acúmulo de líquido entre as cavidades pleurais. Ocorre como consequência de 
distúrbios dos mecanismos de formação e absorção do líquido pleural. Sobre esta condição, são feitas as 
seguintes afirmativas: 
I. Todos os derrames neoplásicos são sanguinolentos. 
II. Derrame pleural sanguinolento desfavorece o diagnóstico de tuberculose. 
III. No derrame pleural tuberculoso, há um predomínio de polimorfonucleares, exceto na fase inicial, onde 
pode predominar os linfomononucleares. 

 IV. A presença de células mesoteliais descarta o diagnóstico de derrame pleural neoplásico.  
      Estão corretas: 

a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas II e III. 
c) Apenas as afirmativas III e IV. 
d) Apenas as afirmativas I, III e IV. 
 
11- Pode ser quebrado o sigilo médico nas seguintes situações, exceto: 
a) notificação obrigatória de crime ou doença contagiosa; 
b) gravidez de menina hígida com 17 anos mesmo que sem o consentimento da paciente; 
c) necropsias e perícias psiquiátricas; 
d) boletim médico de pessoas públicas. 
 
12- De acordo com a Portaria 399-GM, de 22 de fevereiro de 2006, em relação ao fortalecimento da 
capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, dos objetivos e metas para o controle da 
dengue era: 
a) reduzir a menos de 1% a infestação predial por Aedes aegypti em 30% dos municípios prioritários; 
b) atingir o patamar de eliminação enquanto problema de saúde pública, ou seja, menos de 1 caso por 
10.000 habitantes em todos os municípios prioritários; 
c) atingir pelo menos 85% de cura de casos novos diagnosticados a cada ano; 
d) reduzir em 15% a incidência parasitária anual, na região da Amazônia Legal.  
 
13- Existem algumas drogas ou classes de drogas que aumentam o risco de induzir o surgimento de 
osteoporose por levar a um aumento da perda de massa óssea, determinando um risco aumentado de 
fraturas. Assinale abaixo a droga ou classe de drogas que não tem mostrado aumento desse risco. 
a) heparina 
b) estatinas 
c) glicocorticoides 
d) tiazolidinedionas 
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14- Vários estudos (ensaios clínicos randomizados) já foram delineados para testar a efetividade de se 
intervir na prevenção clínica do diabetes mellitus (DM) tipo 2, porém a intervenção com maior nível de 
evidência e que obteve maior redução de risco relativo para o desenvolvimento de DM tipo 2 foi: 
a) mudança do estilo de vida (dieta, atividade física e perda de peso programada) para pacientes com 
tolerância à glicose diminuída (TGD); 
b) uso de metformina para pacientes com TGD; 
c) terapia de reposição hormonal para mulheres pós-menopáusicas com doença arterial cardíaca clínica; 
d) uso de inibidores de DPP-IV (dipeptidil peptidase IV) para paciente com TGD e glicemia de jejum alterada. 
 
15- Os níveis elevados de cálcio são encontrados com frequência em pacientes com mieloma múltiplo. Esta 
alteração é decorrente de ação de citocinas produzidas pelas células tumorais (linfotoxina e interleucina-6) 
que promovem uma maior reabsorção óssea. O declínio da função renal pode estar associado à poliúria, 
originando a ‘nefropatia hipercalcêmica’, e surge como resultado da: 
a) maior formação de cálculos de oxalato de cálcio nos rins; 
b) proteinúria nefrótica causada pela toxicidade tubular das cadeias leves filtradas; 
c) depuração aumentada de bicarbonato, fosfato, aminoácidos e glicose na urina, sem hiperglicemia 
associada.  
d) resistência tubular ao ADH (hormônio antidiurético) promovida pelo cálcio; 
 
16- Uma das contra-indicações para uso de trombolítico venoso no acidente vascular encefálico (AVE) de 
etiologia isquêmica é: 
a) uso de heparina nos últimos 5 dias; 
b) AVE isquêmico nos últimos 3 meses; 
c) puerpério tardio; 
d) pressão arterial > 150x100mmHg. 
 
17- Na ausência de sintomas, o médico deve sempre suspeitar do diagnóstico de diabetes mellitus na 
presença de alguns fatores de risco para a doença, tais como: 
I- história de macrossomia ou diabetes gestacional; 
II- antecedente familiar de diabetes; 
III- idade > 65 anos; 
IV- hipertensão arterial > 140/90mmHg. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I, II e III. 
c) Apenas I, II e IV. 
d) Todas. 
 
18- Quais os principais efeitos colaterais dos corticosteróides inalatórios usados no tratamento da asma 
brônquica? 
a) Dor de garganta, tosse na inalação da medicação, voz rouca e candidíase 
b) Hiperglicemia, osteoporose, infertilidade e aumento da pressão intra-ocular 
c) Hipotireoidismo, diabetes mellitus, leucoplasia pilosa oral, câncer de orofaringe 
d) Catarata, fragilidade cutânea e psicose medicamentosa 
 
19- Com relação ao vírus da hepatite C, assinale a alternativa incorreta: 
a) Menos de 30% dos pacientes infectados desenvolverão algum sintoma durante a fase aguda. 
b) A probabilidade de um paciente infectado pelo HCV se tornar crônico é de aproximadamente 80-90%. 
c) A identificação do RNA do vírus C pela técnica de PCR só é possível a partir do terceiro mês após a 
infecção. 
d) Algumas manifestações extra-hepáticas, como por exemplo, tireoidites, glomerulonefrite membrano-
proliferativa e fibrose pulmonar, podem estar presentes. 
 
20- Os tumores da hipófise podem provocar o aumento de prolactina que interrompe os períodos menstruais, 
causa galactorreia e ginecomastia em homens. O tratamento de escolha para esses casos é geralmente 
através de: 
a) cirurgia transesfenoidal; 
b) radioterapia intrasselar; 
c) iodoterapia; 
d) cabergolina ou bromocriptina. 
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OBS: Não serão exigidas as alterações introduzidas pelo Decreto Federal 6.583/2008 - Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa, alterado pelo Decreto nº 7.875/2012 que prevê que a implementação do Acordo obedecerá ao período 
de transição de 1o de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2015, durante o qual coexistirão a norma ortográfica 
atualmente em vigor e a nova norma estabelecida.”.  

 
Autoridade 

 A autoridade dos pais é um direito natural conferido por Deus e reconhecido pela sociedade. Mas, 
muito mais do que um direito, é um dever ou responsabilidade que os pais contraem frente àqueles que 
lhes conferiram o citado direito. Esta autoridade equivale  _______ capacidade de mandar, proibir e decidir. 
Os filhos serão eternamente agradecidos aos pais pelo exercício da autoridade, pois deles terão aprendido 
com clareza e com carinho o que é certo e o que é errado. 
 Há um século o estilo predominante era o do vaidoso pai mandão. Exerce sua autoridade com tal 
zelo, que absorve parte da autoridade da mãe, por culpa de seu forte temperamento, ou por culpa da 
pusilanimidade da mãe. Mas no mundo moderno é mais frequente o inverso, o debilitamento da autoridade 
paterna, agravada por um distanciamento progressivo do pai do lar, quase sempre por motivos de trabalho. 
A ausência física acaba por provocar abatimento moral, desinteresse, abandono ou delegação irrestrita da 
autoridade para a mãe. Este caso desdobra-se, algumas vezes, no debilitamento duplo de autoridade, 
quando a mãe se ausenta pelo mesmo motivo, com delegação _______ avó ou babá. Um quarto desajuste 
possível são as ânsias, por parte de algumas mães, de posse territorial, assumindo o lar como seu feudo, 
buscando para si, todas as funções familiares, incluindo a educação. 
 A autoridade dos pais é sadia na medida em que ambos a compartilham equilibradamente e se 
complementam ao exercê-la. Cada um tem estilo próprio de exercer a autoridade, que deve ser respeitado 
e potencializado, na pressuposição de que os cônjuges se aceitam reciprocamente como pessoa, e que 
cada um deseja que o outro seja livre. Conflitos e disputas nesta área podem desprestigiar os pais perante 
os filhos e a consequência será o enfraquecimento da autoridade de ambos. Esta mesma autoridade 
permanece sadia se é educativa, adaptando-se à cada fase do desenvolvimento e amadurecimento das 
crianças ao longo dos anos. 
 O prestígio é fundamental a quem quer que queira exercer autoridade. O prestígio pode fazer de 
uma pessoa um líder, ou desacreditá-la caricaturescamente. Os pais levam grande vantagem de início, pois 
são admirados como heróis pelos filhos. Mas os defeitos dos pais são logo percebidos, desde a tenra 
idade. Serão, entretanto, eternamente respeitados, se os filhos notarem que os pais lutam por adquirir 
virtudes do bom-humor, da serenidade, da sinceridade, da fortaleza, entre outras. O pai se faz respeitar em 
casa se é homem de uma só peça, se igualmente se faz respeitar profissionalmente, entre os amigos, no 
lazer, etc. O que prestigia um homem é a luta que trava consigo mesmo para ser melhor, para crescer, para 
ser virtuoso. [...] 
 Os pais que exercem sua autoridade na família através do serviço, fazendo-se _______ vezes 
tapete macio para estimular, e outras vezes cascalho intransigente por defender a verdade moral, dão 
segurança _______ passadas dos filhos, fazendo-os grandes seres humanos.  
 
                                                        (André Pessoa – disponível em portaldafamilia.com.br – com 
adaptações) 
 
As questões a seguir referem-se ao texto acima. 
 
21- Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto: 
a) à – à – às - às 
b) a – à – as - às 
c) à – a – às - as 
d) a – a – as - às 
 
22- Em “A autoridade dos pais é sadia na medida em que ambos a compartilham equilibradamente e se 
complementam ao exercê-la.” A função sintática do pronome “-la” é: 
a) objeto direto 
b) objeto indireto 
c) sujeito 
d) predicativo 
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23- Considere as afirmativas abaixo: 
I – No início da oração “Exerce sua autoridade com tal zelo,...” (2º parágrafo) acrescentar a expressão “O 
pai” e escrever a palavra “exerce” com inicial minúscula. 
II – Em “pois deles terão aprendido com clareza e com carinho o que é certo e o que é errado.” (final do 1º 
parágrafo) substituir a palavra “pois” por “porque”. 
III – Na oração “Mas os defeitos dos pais são logo percebidos, desde a tenra idade.” ( 4º parágrafo) 
substituir “tenra” por “complexa”. 
Quais modificações propostas manteriam corretas as passagens do texto? 
a) Apenas a I e a III. 
b) Apenas a I e a II. 
c) Apenas a II e a III. 
d) Apenas a II. 
 
24- De acordo com o 3º parágrafo, pode-se afirmar que: 
a) A autoridade dos pais deve adequar-se nas diversas fases do desenvolvimento dos filhos. 
b) O desprestígio dos filhos perante os pais causa o enfraquecimento somente da autoridade paterna. 
c) Ambos os cônjuges têm a mesma  maneira de praticar a autoridade. 
d) Autoritarismo excessivo torna-se fundamental para uma educação sadia. 
 
25- Os verbos que exigem o mesmo tipo de complemento estão empregados nos trechos transcritos na 
alternativa: 
a) “Os pais que exercem sua autoridade na família” 
     “Os pais levam grande vantagem de início” 
b) “O prestígio é fundamental a quem...” 
     “Cada um tem estilo próprio” 
c) “a consequência será o enfraquecimento...” 
     “O que prestigia um homem” 
d) “... fazendo-os grandes seres humanos...” 
     “Os filhos serão eternamente agradecidos” 
 

26- Os pronomes destacados nas frases a seguir têm como referência no texto, respectivamente: 
I – “na medida em que ambos a compartilham...” 
II “O prestígio pode fazer de uma pessoa um líder, ou desacreditá-la caricaturescamente.” 
a) medida/pessoa 
b) autoridade/líder 
c) autoridade/pessoa 
d) pessoa/pessoa 
 

27- No trecho “é um dever ou responsabilidade que os pais contraem...” o sentido seria mantido se a 
palavra  “contraem”  fosse substituída por: 
a) repassam 
b) dispensam 
c) assumem 
d) inferem 
 
28- “... era o do vaidoso pai mandão.” A palavra  “vaidoso”  é escrita com a letra “s”.  Das palavras a seguir, 
apenas uma está escrita de forma INCORRETA.  Assinale-a: 
a) duquesa 
b) quiser 
c) amortisar 
d) grisalho 
 

29 – Analise as afirmativas a seguir: 
I – Em “este caso desdobra-se, algumas vezes, ...” o pronome oblíquo “-se” foi usado encliticamente ao 
verbo. 
II – “Serão, entretanto, eternamente respeitados” a conjunção “entretanto” pode ser substituída por “no 
entanto”, sem que se altere o sentido do texto. 
III – As palavras “ausência” e “família” recebem acento pois são paroxítonas terminadas em ditongo. 
Estão corretas: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) A I,  II e III. 
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30 – Leia o segmento: 

“O pai se faz respeitar em casa se é homem de uma só peça, se igualmente se faz respeitar 
profissionalmente,...” 

A classe gramatical da palavra “se”, no trecho acima é, respectivamente: 
a) pronome/conjunção/conjunção/pronome 
b) conjunção/conjunção/pronome/pronome 
c) preposição/pronome/conjunção/conjunção 
d) pronome/pronome/conjunção/pronome 

PROVA: LEGISLAÇÃO 
 
Responda as questões 31 a 35 com base na Lei Municipal nº 199/1991 que dispõe sobre o Regime 
Jurídico dos Servidores. 

 
31- Assinale a alternativa correta: 
a) A promoção, a readaptação e a recondução, interrompem o exercício. 
b) Exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo servidor, sendo que é de 10 (dez) dias o prazo 
para o servidor entrar em exercício, contados da data da posse. 
c) Posse é o desempenho das atribuições do cargo pelo servidor. 
d) Função gratificada é a instituída por lei para atender a encargos de direção, chefia ou assessoramento, 
sendo privativa de servidor de cargo de provimento efetivo observados os requisitos para o exercício. 
 
32- Marque “V” se a assertiva for verdadeira e “F” se for falsa. Após assinale a alternativa que contém as 
respostas corretas:  
(    ) A função gratificada é instituída por lei para atender encargos de direção, chefia ou assessoramento, 
que não justifiquem a criação de cargo em comissão. 
(   ) A função gratificada poderá também ser criada em paralelo com o cargo em comissão, como forma 
alternativa de provimento da posição de confiança, hipótese em que o valor da mesma poderá ser superior 
a 50% (cinquenta por cento) do vencimento do cargo em comissão. 
(     ) O valor da função gratificada não poderá ser percebido cumulativamente com o vencimento do cargo 
de provimento efetivo. 
a) V, F, F. 
b) F, F, V.  
c) F, V, V. 
d) V, V, V. 
 
33- É a retribuição paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor básico fixado 
em lei. Este conceito refere-se a: 
a) Vencimento 
b) Remuneração 
c) Salário 
d) Vantagens pecuniárias 
 
34- Marque a incorreta: 
a) O servidor que prestar trabalho noturno fará jus a um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o 
vencimento do cargo. 
b) O servidor que, por força das atribuições próprias de seu cargo, pague ou receba em moeda corrente, 
perceberá um auxílio para diferença de caixa, no montante de 10% (dez por cento) do vencimento. 
c) O exercício de atividade em condições de insalubridade, assegura ao servidor a percepção de um 
adicional respectivamente de 30 (trinta), 20 (vinte) e 10 (dez) por cento, segundo a classificação nos graus 
máximo, médio e mínimo. 
d) A gratificação natalina corresponde a um doze avos da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de 
dezembro, por mês de exercício, no respectivo ano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 




7 

 

CARGO: MÉDICO 20h                                                                                                PROVA: LEGISLAÇÃO 
 
35- Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço: 
I – por 1 (um) dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, para doação de sangue; 
II – até 2 (dois) dias, para se alistar como eleitor; 
III – até 5 (cinco) dias consecutivos, por motivo de falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou 
padrasto, filhos ou enteados e irmãos; 
IV – até 4 (quatro) dias consecutivos por motivo de falecimento de avô ou avó. 
 
Qual(is) está(ão) correta(s)?   
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I, II e III. 
c) Apenas II, III e IV. 
d) Todas.  
 
As questões nº 36 e 37 foram elaboradas com base na Lei Orgânica do Município de Paverama. 
 
36- Compete privativamente ao Prefeito Municipal a iniciativa das leis que versem sobre: 
I – servidores públicos do município, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria;  
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica do Município, ou 
aumento de sua remuneração; 
III- orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano plurianual; 
IV - criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração direta do Município. 
V- elaboração e alteração do Regimento Interno da Câmara Municipal; 
Qual(is) está(ão) correta(s)?   
a) Todas.  
b) Apenas I, II, III e V. 
c) Apenas I, II, III e IV. 
d) Apenas II, III e V. 
 
37- As contas do Prefeito, prestadas anualmente, serão julgadas pela Câmara dentro de __________ dias 
após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas, considerando-se julgadas nos termos das 
conclusões desse parecer, se não houver deliberação neste prazo.  
a) sessenta 
b) noventa 
c) cento e vinte 
d) cento e oitenta 
 
Responda as questões nº 38 e 39 com base na Constituição Federal de 1988, com as alterações 
introduzidas por suas Emendas Constitucionais. 
 
38- De acordo com os “Direitos e Deveres Individuais e Coletivos” previstos na Constituição Federal, 
marque “V” se for verdadeira e “F”, se falsa: 
(    ) É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da 
lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens; 
(    ) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive aquelas de caráter paramilitar;  
(   )  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, durante o dia, por determinação 
judicial; 
a) V, F, F. 
b) V, F, V. 
c) F, V, V. 
d) F, V, F. 
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CARGO: MÉDICO 20h                                                                                      PROVA: LEGISLAÇÃO 
 
39- Assinale a incorreta: 
a) É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em 
que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. 
b) É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria 
profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou 
empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município. 
c) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios são vedados pela Constituição 
da República de 1988. 
d) São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a 
certidão de óbito.  
 
Responda a questão nº 40 com base na Lei Federal 8.429/92: Lei da Improbidade Administrativa. 
 
40- De acordo com o capítulo “Atos de Improbidade Administrativa” disposto na Lei 8.429/92, frustrar a 
licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente:  
a) constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário;  
b) constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública;  
c) constitui ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito; 
d) não constitui ato de improbidade administrativa. 
 
 

 
 
 
 

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 





