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CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL                                            PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01- Entre as causas de hipercalcemia, temos: 
a) uso de diuréticos tiazídicos 
b) hipotireoidismo 
c) hipercortisolismo 
d) deficiência de vitamina D 
 
02- As manifestações extra-articulares ocorrem com frequência significativa em pacientes com artrite 
reumatoide, especialmente naqueles com fator reumatoide positivo. Entre as manifestações cardiológicas, 
oculares e neurológicas, podemos encontrar: 
a) pericardite, ceratoconjuntivite seca e encefalite; 
b) aterosclerose, ceratoconjuntivite e compressão de nervos periféricos por sinovite; 
c) nódulos reumatoides, glaucoma e meningite; 
d) fibrilação atrial, catarata e encefalite auto-imune. 
 
03- Paciente com prurido crônico há cerca de 3 meses. Quais exames são importantes para o diagnóstico 
diferencial da etiologia? 
a) Testes de função renal, hepática e tireoideana. 
b) Radiografia de tórax e anti-HIV. 
c) Hemograma completo e VHS. 
d) Todas as opções estão corretas. 
 
04- Qual a modalidade terapêutica com benefício comprovado em relação à redução de mortalidade em 
pacientes com hipertensão pulmonar secundária à doença pulmonar obstrutiva crônica grave? 
a) Oxigênio suplementar. 
b) Sildenafil. 
c) Bloqueador do canal de cálcio, ex. nifedipino, diltiazem, anlodipino. 
d) Anticoagulação oral com warfarina. 
 
05- A deficiência de ferro em mulheres de meia idade demanda pesquisa para causa. A principal etiologia a 
ser investigada se menorragia, outros sangramentos uterinos e doação repetida de sangue forem excluídas 
como causa é: 
a) deficiência de ácido fólico; 
b) sangramento gastrointestinal; 
c) parasitose intestinal; 
d) insuficiência hepática crônica. 
 
06- As veias profundas dos membros inferiores e da pelve são os locais mais frequentemente acometidos nos 
casos de trombose venosa. São fatores de risco que predispõem a esta condição, exceto: 
a) gestação e uso de contraceptivos orais; 
b) imobilização prolongada e viagem recente; 
c) cirurgia de membros inferiores, pélvica ou abdominal recente; 
d) atividade física e etilismo. 
 
07- Janete, 27 anos, teve menarca aos 11 anos com ciclos menstruais irregulares desde então (intervalos de 
até 3 meses), e atualmente apresenta atraso menstrual de 2 meses e meio. É obesa desde a infância, porém 
há cerca de 4 anos teve ganho mais importante de peso (cerca de 10kg) com distribuição centrípeta. Há 3 
anos passou a apresentar lesões acneiformes em face (malar e mandibular) e acúmulo de gordura em região 
infra-mentoniana. Há 1 ano foi descoberto hipertensão e há 6 meses tem fraqueza generalizada. É tabagista 
desde 14 anos. Ao exame físico: Peso=83kg; Est=167cm; IMC=29,7kg/m2; PA=150/100mmHg; FC=82bpm. 
Fáscies arredondada, com rubor facial, equimoses em região medial da coxa direita, estrias violáceas em 
região axilar bilateral, mamas, flancos e face medial das coxas. Obesidade centrípeta, giba e preenchimento 
de fossa supra-clavicular. 
Tireoide normopalpável, hipotrofia muscular distal de MMII e MMSS, edema discreto em MMII. Qual a sua 
impressão diagnóstica? 
a) Síndrome dos ovários policísticos. 
b) Gestação. 
c) Síndrome de Cushing. 
d) Carcinoma de adrenal. 
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CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL                                            PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
08- As emergências hipertensivas são situações com lesão aguda de órgãos-alvo e risco iminente de vida, que 
necessitam de redução imediata da pressão arterial (não necessariamente para níveis normais). Tais 
emergências devem ser tratadas preferencialmente numa Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com drogas anti-
hipertensivas parenterais. As principais drogas utilizadas nas emergências hipertensivas são: 
a) nitroprussiato de sódio e nitroglicerina; 
b) hidralazina e metildopa; 
c) furosemida e captopril; 
d) amiodarona e esmolol. 
 
09- Jorge, 17 anos, recebeu o diagnóstico de asma intermitente leve (volume expiratório forçado no primeiro 
segundo maior que 80% do predito ou variabilidade do pico de fluxo expiratório menor que 20%). O manejo da 
asma crônica estável desse paciente envolve: 
a) uso diário de corticosteroide inalatório em baixa dose; 
b) uso diário de beta-2 agonista adrenérgico de longa duração; 
c) uso diário de modificador de leucotrieno ou teofilina de liberação sustentada; 
d) medidas de controle ambiental apropriadas e uso de beta-2 agonista inalatório de curta ação conforme 
sintomas. 
 
10- Neutropenia está presente quando a contagem de neutrófilos está abaixo de 1500/mm3, embora negros e 
outros grupos populacionais específicos podem normalmente ter contagem de neutrófilos de até 1200/mm3. 
Várias desordens de origem periférica ou condições relacionadas à medula óssea podem causar neutropenia, 
porém a causa mais frequentemente relacionada à neutropenia isolada é: 
a) hiperesplenismo; 
b) reação idiossincrásica a uma determinada droga/medicamento; 
c) anemia aplásica; 
d) síndrome de Felty. 
 
11- São opções de tratamento para o manejo farmacológico da dor neuropática, exceto: 
a) amitriptilina 
b) tramadol 
c) alendronato 
d) gabapentina 
 
12- Anita, 45 anos, apresenta cansaço, indisposição, sonolência excessiva e ganho de 5kg em 3 meses. 
Refere que seu hábito intestinal tem alterado, tendendo a constipação, no último mês, e que sua menstruação 
tem apresentado aumento do fluxo. Nega poliúria, polidipsia, anorexia, melena, hematêmese, tabagismo, 
etilismo, uso de drogas. Ao exame: FC=56bpm; PA=110/70mmHg; FR=15irpm. Ausculta cardiovascular e 
respiratória sem alterações. Pele seca e fria. Baseado na principal hipótese diagnóstica, os resultados 
concordantes para os exames apresentados abaixo presumidamente devem ser: 
a) TSH=70mUI/ml; T4 livre=0,6ng/dl; anti-TPO=positivo 
b) TSH=0,001mUI/ml; T3 total=10ng/dl; anti-GAD=positivo 
c) TSH=2,5mUI/ml; T4 livre=15ng/dl; anti-TPO=negativo 
d) TSH=25mUI/ml; T4 livre=indetectável; anti-HIV=positivo 
 
13- Cefaleia é um dos sintomas mais comuns na prática médica, sendo uma queixa usual no consultório de 
generalistas e de muitos especialistas. Existem alguns dados que servem de alarme em relação à possível 
gravidade das cefaleias, de modo que a presença de um deles chama a atenção para uma enfermidade que 
requer atenção imediata. São eles, exceto: 
a) diplopia; 
b) cefaleia de início na terceira década de vida; 
c) rigidez de nuca; 
d) convulsão. 
 
14- A síndrome demencial pode ser dividida em duas categorias, as reversíveis e as irreversíveis. É causa 
reversível de síndrome demencial: 
a) doença de Alzheimer; 
b) doença vascular; 
c) hematoma subdural; 
d) demência por corpúsculos de Lewy. 
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15- Anísia, 56 anos, com diagnóstico de hipertireoidismo auto-imune, em tratamento com tapazol 30mg/dia, 
apresenta cansaço, indisposição e sonolência. Nega uso de drogas lícitas e ilícitas. Os exames laboratoriais 
mostram função tireoideana normal, porém existe anemia macrocítica e normocrômica. Perfil metabólico, 
lipidograma, eletrólitos, função renal e hepática dentro dos limites da normalidade. A principal hipótese 
diagnóstica é: 
a) etilismo crônico; 
b) tuberculose; 
c) efeito colateral do tapazol; 
d) deficiência de vitamina B12. 
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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.”. 
 
                                                            A fragilidade da vida 
 

A ideia de que a vida é frágil demais nos assusta  ..........  cada instante! 
Remete-nos à reflexão importante sobre o modo de ser do homem contemporâneo. Este homem que 

trabalha, trabalha e trabalha e que nunca se encontra realizado profissionalmente, vivendo em uma busca 
constante, em sua __________ profissional e pessoal. Cada vez mais vivemos numa sociedade da técnica, 
sociedade esta, digitalizada, em que tudo parece previsível, passível de transformação numérica. E é 
justamente no íntimo dessa convicção sobre o exato, que o inesperado faz sua intromissão devastadora, 
deixando marcas na história da humanidade. Na forma brutal, de um acidente fatal, onde a morte aproxima-se 
no recôndito do corpo de pessoas que estavam em um avião, que se abate sobre um edifício, causando-nos 
tamanha perplexidade e um sentimento enorme de impotência. 

O desenvolvimento científico dos últimos anos, em progressão geométrica, __________ criado 
condições para uma vida saudável e uma idade avançada, um prolongamento da expectativa de vida que não 
conhecíamos  ..........  alguns poucos decênios passados. Somos com isso induzidos a uma segurança 
absoluta. O __________ torna-se permanente até que o inesperado acontece e leva-nos  ..........  ter uma nova 
concepção de vida. O tempo tem nova dimensão na velocidade dos acontecimentos que passam por nós 
numa sucessão ininterrupta, tudo reduzindo ao instante presente como se fosse eterno. Os dias não 
__________  fim com o por do sol, prolongando-se pelas noites que se estendem até o raiar do sol. 

No entanto, apesar de tudo isso, é terrível constatar que a vida humana é muito frágil. Nossos dias 
passam velozes. Não nos adianta toda a segurança do mundo, toda a riqueza e poder. Estamos sujeitos 
sempre aos incômodos, incluindo-se as doenças e .......... morte. Portanto, devemos viver nossos dias com 
sabedoria, pois, a vida é uma só, uma única e poderosa oportunidade para realizarmos projetos grandiosos e 
enobrecedores, capazes de produzir efeitos enriquecedores nos outros e principalmente em nós mesmos.  
Para isso, olhe ao seu redor, perceba o reflexo que causa nos demais, perceba como se sente perante os 
mesmos e todos os dias perante você próprio. Faça uma autoanálise de como está vivendo. 

O que me fez ficar pensando hoje foi o fato de a vida ser tão frágil. Em um momento estamos aqui 
bem, e em outro, em um piscar de olhos, não estamos mais. Tal fato contribuiu e muito para que eu refletisse 
e decidisse a viver cada momento, aproveitar cada oportunidade, ficar junto de quem gosto o máximo de 
tempo possível. Sei que é difícil, mas acho que tenho que parar de esperar que as coisas melhorem, que o 
trabalho diminua, que eu tenha mais dinheiro, que eu encontre um grande amor para aproveitar o que a vida 
está me oferecendo agora. 

Não sei se estarei aqui daqui a um dia, daqui a um mês, daqui a um ano. Estarei aqui o tempo que me 
for permitido e quero que esse seja o melhor tempo de todos. 
 
                                               (Marizete Furbino – disponível em www.portaldafamilia.org/artigos - adaptado) 
                          
As questões a seguir referem-se ao texto acima: 
 
16- Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas pontilhadas do texto:  
a) a – à – à - a  
b) a – há – a - a 
c) à – há – a - à 
d) há – a – à - à 
 
17- Qual alternativa  completa correta e respectivamente as lacunas de linha contínua do texto? 
a) trajetória – tem - transitório - têm  
b) tragetória – têm -  transitório - tem  
c) trajetória – tem -  tranzitório - têm 
d) tragetoria – tem - transitório - tem 
 
18- Considerando o ponto de vista da autora sobre a fragilidade da vida, julgue as assertivas abaixo: 
I – A ciência tem contribuído para que as pessoas atinjam idade mais avançada. 
II – A autora sugere para que as pessoas vivam os seus dias com sabedoria. 
III – A mudança entre as pessoas estarem bem e não estarem bem pode ocorrer muito rapidamente. 
Estão corretas: 
a) Apenas a I e a III. 
b) Apenas a I e a II. 
c) Apenas a II e a III. 
d) Todas. 
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19- “No entanto, apesar de tudo isso, é terrível constatar que a vida humana é muito frágil. Nossos dias 
passam velozes.” 
Sem alterar o sentido do texto, o conectivo “No entanto”, acima, pode ser substituído pelas conjunções 
relacionadas a seguir, com exceção de: 
a) Portanto 
b) Porém 
c) Entretanto 
d) Mas 
 
20- Analise a oração: “ Estamos sujeitos sempre aos incômodos, ...”  
 Na oração acima, o emprego da 1ª pessoa do plural em “estamos” se justifica pelo fato de que: 
a)  abrange a autora e família 
b) abrange a autora e leitores 
c) abrange a autora e os poderosos 
d) abrange unicamente a autora 
 
21- Sobre classes de palavras, assinale a alternativa que contém uma declaração INCORRETA: 
a) “Estamos sujeitos sempre aos incômodos, ...” – o termo sublinhado é palavra invariável, é um advérbio. 
b) “Nossos dias passam velozes.” – o verbo “passam” exprime uma ação que ocorre no momento presente. 
c) “Na forma brutal, de um acidente fatal, onde a morte...” – o termo sublinhado é classificado como artigo 
definido. 
d) “O que me fez ficar pensando hoje foi o fato...” – o “me” é um pronome possessivo. 
 
22- Assinale a alternativa cujo termo sublinhado NÃO é sinônimo do termo contido entre parênteses: 
a) “... é terrível constatar que a vida humana...” ( verificar  ) 
b) “que o inesperado faz sua intromissão devastadora, ...” (assoladora)               
c) “Estamos sujeitos sempre aos incômodos ...” (expostos)  
d) “ em que tudo parece previsível , ...” (transitável) 
 
23- Entre as alternativas a seguir, retiradas do texto, no contexto em que estão inseridas, apenas uma palavra 
NÃO se encaixa, semanticamente, no mesmo grupo.  Assinale-a: 
a) “morte” 
b) “história” 
c) “fatal” 
d) “acidente” 
 
24- Coloque C para as afirmativas corretas e E para as erradas: 
(   ) A separação silábica da palavra “ininterrupta”  é: i-nin-ter-rup-ta 
(   ) As palavras “coisas” e “dinheiro” apresentam hiato. 
(   ) As palavras “progressão” e “enriquecedores” apresentam dígrafo. 
(   ) A palavra “numa” é resultado da contração da preposição “em” com o artigo indefinido “uma”. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
a) E – C – E – C 
b) C – E – C – C 
c) E – E – C – E 
d) C – C – C – C 
 
25- Leia o trecho: 
“Para isso, olhe ao seu redor, perceba o reflexo que causa nos demais, perceba como se sente perante os 
mesmos e todos os dias perante você próprio.” 
Sobre o período, afirma-se que: 
I – As formas verbais “olhe” e “perceba” são da 1ª e 2ª conjugação, respectivamente. 
II – O verbo “causa” é transitivo. 
III – Em “como se sente” o pronome “se” foi usado procliticamente ao verbo. 
 
Estão corretas: 
a) Apenas a I e a II. 
b) Apenas a II e a III. 
c) Apenas a I e a III. 
d) Todas. 
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26- Leia o segmento: 
“Não sei se estarei aqui daqui a um dia, daqui a um mês, daqui a um ano.” 
 
 A palavra “se”  desempenha a mesma função morfológica que se verifica acima, na alternativa: 
a) “... perceba como se sente perante os mesmos...” 
b) “... que se abate sobre um edifício...” 
c) “tudo reduzindo ao instante presente como se fosse eterno.” 
d) “... que nunca se encontra realizado profissionalmente, ... ” 
 
27- Marque a alternativa em que há ERRO na substituição do termo destacado pelo pronome oblíquo: 
a) “O tempo tem nova dimensão na velocidade...” / O tempo tem-lhe na velocidade 
b) “... devemos viver nossos dias com sabedoria” / devemos vivê-los com sabedoria 
c) “capazes de produzir efeitos enriquecedores” / capazes de produzi-los 
d) “... deixando marcas na história...” / deixando-as na história 
 
28- Leia: “Faça uma autoanálise de como está vivendo.”   
No período acima, a função sintática de “uma autoanálise” é: 
a) Sujeito 
b) Objeto direto 
c) Objeto indireto 
d) Complemento nominal 
 
29- Em “Sei que é difícil, mas acho que tenho...” a autora usou uma figura de linguagem, a: 
a) elipse 
b) hipérbole 
c) metáfora 
d) prosopopeia 
 
30- Com base no texto, analise a veracidade (V) ou falsidade  (F) das proposições abaixo: 
(   ) As palavras “conhecíamos” e “incômodos” são acentuadas pela mesma regra. 
(   ) São paroxítonas terminadas em ditongo as palavras “contemporâneo” e “impotência”, por isso acentuadas. 
(   ) A palavra “frágil”, tanto no singular quanto no plural é acentuada pela mesma regra. 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
a) V – F – V 
b) F – V – F 
c) F – F – V 
d) V – V – F 
 
PROVA: LEGISLAÇÃO 
 
Responda as questões 31 a 34 com base na Lei Municipal n° 804/96, que dispõe sobre o Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Portão/RS.  
 
31- Assinale a alternativa incorreta: 
a) Não poderá ser aplicada mais de uma pena disciplinar pela mesma infração. No caso de infrações 
simultâneas, a maior absorve as demais, funcionando estas como agravantes na gradação da penalidade. 
b) A pena de suspensão não poderá ultrapassar a setenta dias. Quando houver conveniência para o serviço, a 
penalidade de suspensão poderá  ser convertida em multa, na base de dez por cento por dia de remuneração, 
ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. 
c) Configura abandono de cargo a ausência intencional ao serviço por mais de trinta dias consecutivos. 
d) A demissão por inassiduidade ou impontualidade somente será aplicada quando caracterizada a 
habitualidade de modo a representar séria violação dos deveres e obrigações do servidor, após anteriores 
punições por advertência ou suspensão. 
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32- Marque a alternativa correta: 
a) O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante 
processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 
b) O servidor que, por atribuição do cargo, receber ou pagar valores pecuniários, perceberá um adicional de 
vinte e cinco por cento do respectivo vencimento básico, a título de "auxílio para diferença de caixa", enquanto 
no exercício do cargo. 
c) Reversão é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a 
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica.  
d) O servidor que perceber diárias e não se afastar da sede, por qualquer  motivo, fica obrigado a restituí-las 
integralmente, no prazo de cinco dias úteis. 
 
33- A “ajuda de custo” destina-se: 
a) ao servidor que, por determinação da autoridade competente, se deslocar  eventual ou transitoriamente do 
Município,no desempenho de suas atribuições, ou em missão ou estudo de interesse  da administração, serão 
concedidas, além do transporte, diárias para cobrir as despesas de alimentação, pousada e locomoção 
urbana; 
b) ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para execução dos 
serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo;  
c) a cobrir as despesas de viagem e instalação do  servidor que for designado para exercer missão ou estudo 
fora do Município, por tempo que justifique a mudança temporária de residência; 
d) ao servidor ativo por filho de qualquer condição, enteado, menor sob sua guarda ou tutela, com idade 
inferior a 14 (catorze) anos, ou excepcional ou totalmente inválido, de qualquer idade. 
 
34-  Assinale a alternativa incorreta: 
a) A revisão do processo administrativo disciplinar poderá ser requerida a qualquer tempo, uma única vez, 
quando a decisão for contrária ao texto de lei ou à evidência dos autos;  a decisão se fundar em depoimentos, 
exames ou documentos falsos ou viciados; forem aduzidas novas provas, suscetíveis de atestar a inocência 
do interessado ou de autorizar diminuição de pena. 
b)  A simples alegação de injustiça da penalidade constitui fundamento para revisão do processo. 
c)  No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. 
d) O processo de revisão será realizado por comissão designada segundo os moldes das comissões de 
processo administrativo e correrá em apenso aos autos do processo originário. 
 
De acordo com a Lei Orgânica Municipal de Portão, e suas alterações, responda a questão 35. 
 
35- Leia as assertivas a seguir atribuindo “V” se for verdadeira ou “F” se for falsa e, após, assinale a alternativa 
que contém a sequência correta. 
(    ) O Prefeito ou o Vice-Prefeito, quando em exercício, não poderá ausentar-se do Município ou afastar-se do 
cargo, sem licença da Câmara de Vereadores, sob pena de perda do cargo, salvo por período não superior a 
quinze (15) dias consecutivos. 
(   ) Compete privativamente ao Prefeito, além de outras atribuições previstas na Lei Orgânica, nomear e 
exonerar os Secretários Municipais. 
(     ) O Prefeito deverá residir no Município de Portão. 
a) F, V, V. 
b) V, V, F. 
c) F, V, F. 
d) V, V, V. 
 
Responda as questões 36 a 38 de acordo com a Constituição Federal de 1988 e suas alterações. 
 
36- A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte:  
a) os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis somente aos brasileiros natos que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, sendo vedado aos estrangeiros;  
b) é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;  
c) é permitida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público;  
d) os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser superiores aos pagos 
pelo Poder Executivo.  
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37- Indique a alternativa incorreta: 
a) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer cultos religiosos ou 
igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes 
relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.  
b) Compete privativamente à União legislar sobre desapropriação e seguridade social.  
c) É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios impedir a evasão, a 
destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural.  
d) Dentre outros, são bens dos Estados Federativos os potenciais de energia hidráulica e as terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios que se encontrarem nos seus limites territoriais. 
 
38- Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, 
aplicam-se as seguintes disposições: 
I. investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu 
cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo; 
II. investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar 
pela sua remuneração; 
III. tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou 
função. 
Qual(is) está(ão) correta(s)? 
a) Apenas a I. 
b) Apenas I e II. 
c) Apenas II e III. 
d) Todas. 
 
Responda as questões nº 39 e 40 com base na Lei Federal 8.429/92: Lei da Improbidade Administrativa. 
 
39- Assinale a alternativa incorreta. 
a) Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos. 
b) No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores 
acrescidos ao seu patrimônio. 
c) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, 
dar-se-á parcialmente ressarcimento do dano. 
d) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às 
cominações desta lei até o limite do valor da herança. 
 
40- O que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública 
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 
instituições? 
a) permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado; 
b) negar publicidade aos atos oficiais; 
c) realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia 
insuficiente ou inidônea; 
d) frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. 
 

 
 







