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CONHECIMENTOS GERAIS 

Atenção:  As questões de números 1 a 9 baseiam-se no texto 
apresentado abaixo. 

O choque dos alimentos está produzindo enormes estra-

gos globais: semeia inflação, desarranja o abastecimento, pre-

cipita protecionismos e fermenta crises políticas. Para obser-

vadores atentos, é uma forte ameaça à democracia, espe-

cialmente nos países pobres. Efeito colateral do mesmo choque 

é o desmonte do conceito de segurança alimentar, pelo menos 

como enunciado hoje. 

As políticas de segurança alimentar surgiram na Europa 

logo após a Primeira Guerra e se intensificaram após a 

Segunda. A enorme escassez desse período levou os governos 

a garantir a produção interna dos alimentos indispensáveis ao 

sustento da população, não importando a que custo. Foi essa a 

base do protecionismo agrícola dos países ricos, que provocou 

grandes distorções. Impossibilitou, por exemplo, que muitos 

países da África e da América Latina desenvolvessem sua 

agricultura por incapacidade de competir com o produto 

subsidiado dos países centrais. 

O conceito de segurança alimentar não ficou apenas na 

busca da garantia do abastecimento interno. Foi também 

associado a políticas demográficas e ambientais. Assim, 

governos europeus adotaram medidas protecionistas para 

impedir o esvaziamento populacional do interior do país. De-

pois, razões de preservação ambiental foram usadas para blo-

quear o desenvolvimento de pesquisas e culturas transgênicas. 

O professor Fernando Homem de Melo, especialista em 

Economia Agrícola da Universidade de São Paulo, lembra que as 

aplicações desse princípio foram tão exacerbadas que até o 

nome mudou. Hoje, em vez de segurança alimentar, fala-se em 

Multifuncionalidade Agrícola, e as exigências se multiplicaram. A 

agricultura tem agora de garantir a preservação da paisagem, do 

turismo agrícola, da cultura rural dos antepassados e por aí vai. 

O problema é que acabou a fartura, os estoques estão 

cada vez mais baixos também nos países ricos e agora se vê 

que a globalização dos mercados impõe um jogo novo e 

desconhecido. O aumento do consumo asiático produziu 

escassez e disparada dos preços e não há o que detenha a 

inflação dos alimentos. 

(Celso Ming. O Estado de S. Paulo, B2 Economia, 11 de maio 
de 2008, com adaptações) 

1. Depreende-se corretamente do texto que 

(A) o conceito de segurança alimentar permanece, des-
de seu aparecimento, como a melhor maneira de 
evitar a escassez de alimentos, especialmente nos 
países mais pobres. 

(B) a atual situação da agricultura em todo o mundo tem 
originado sentimento de insegurança alimentar, ape-
sar das medidas de precaução adotadas pelos 
países mais ricos. 

(C) a tentativa de controlar o abastecimento interno de 
países após os conflitos mundiais gerou problemas 
de ordem político-econômica em vários deles, prin-
cipalmente devido à escassez de alimentos. 

(D) os países mais pobres, embora fossem os maiores 
produtores de alimentos, ficaram bastante prejudi-
cados pela política dos países mais ricos de garantir 
o abastecimento de sua população, principalmente a 
do interior. 

(E) a situação atual da produção e da oferta de alimentos 
exige medidas que permitam o abastecimento regular 
em todo o mundo e evitem conseqüências políticas 
danosas para todos os países. 

_________________________________________________________ 

2. De acordo com o texto, 

(A) a globalização na produção e oferta de alimentos 
tem levado a alterações e a mudanças no conceito 
de segurança alimentar, que se refletem em todos 
os países. 

(B) a agricultura, em todo o mundo, tem garantido e 
deverá continuar garantindo a produção de alimen-
tos, pois vem sendo associada aos diversos aspec-
tos relacionados ao meio ambiente. 

(C) pouca coisa tem sido feita, tanto nos países ricos 
quanto nos demais, que são os produtores de ali-
mentos, para controlar a atual escassez desses 
produtos no mercado internacional. 

(D) as políticas de segurança alimentar, voltadas de 
início para os problemas internos de cada país, dire-
cionam-se no momento atual para pesquisas com 
alimentos transgênicos, como solução ideal para 
controlar a alta dos preços. 

(E) as novas exigências para um novo modelo de agri-
cultura, em todo o mundo, partem do excesso de 
consumo nos países asiáticos na tentativa de evitar 
o aumento dos preços de alimentos, especialmente 
para a população mais pobre. 
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3. Considerando-se o contexto, o segmento cujo sentido está 
corretamente transcrito em outras palavras é: 

(A) precipita protecionismos =  destrói a idéia de segu-
rança. 

(B) fermenta crises =  estimula a ocorrência de confli-
tos.

(C) e se intensificaram após a Segunda =  e perderam 
fôlego depois da Segunda. 

(D) não importando a que custo =  sem maiores garan-
tias de controle. 

(E) que provocou grandes distorções = que criou 
discórdias.  

_________________________________________________________ 

4. Identifica-se a conseqüência de um fato no segmento do 
texto: 

(A) e se intensificaram após a Segunda. 

(B) não importando a que custo.

(C) para impedir o esvaziamento populacional do interior 
do país.

(D) que até o nome mudou.

(E) que detenha a inflação dos alimentos.
_________________________________________________________ 

5. ... e por aí vai. (final do 4o parágrafo) 

O comentário acima permite pressupor corretamente que, 
segundo o autor, 

(A) a agricultura tem sido desde o início a maior res-
ponsável pela degradação do meio ambiente, pre-
judicando especialmente o turismo agrícola em al-
guns países. 

(B) a alteração do nome de um princípio que já perdeu 
sua utilidade principal foi a solução mais adequada, 
devido aos problemas oriundos da globalização. 

(C) as bases familiar e tradicional da agricultura que se 
desenvolve em alguns países nem sempre garantem 
os produtos necessários ao abastecimento da 
população.

(D) a agricultura, responsabilizada pela degradação do 
meio ambiente, vem deixando de lado sua função 
básica de produção de alimentos. 

(E) as exigências atualmente feitas em relação à agri-
cultura já vêm sendo exorbitantes, ultrapassando 
sua função primordial de produzir alimentos. 

6. Para observadores atentos, é uma forte ameaça à demo-
cracia ... (1o parágrafo) 

O mesmo tipo de complemento grifado acima SÓ NÃO se 
repete na expressão também grifada em: 

(A) ... é o desmonte do conceito de segurança alimentar ...

(B) ... alimentos indispensáveis ao sustento da popula-
ção ...

(C) ... que muitos países da África e da América Latina
desenvolvessem sua agricultura...

(D) ... na busca da garantia do abastecimento interno.

(E) ... associado a políticas demográficas e ambientais.
_________________________________________________________ 

7. O choque dos alimentos está produzindo enormes estra-
gos globais: semeia inflação, desarranja o abastecimento, 
precipita protecionismos e fermenta crises políticas. (início 
do texto) 

Os dois-pontos, no contexto da frase, 

(A) introduzem um segmento de caráter explicativo e 
especificativo. 

(B) assinalam uma seqüência repetitiva, como um realce 
no contexto. 

(C) indicam quebra na seqüência lógica das idéias em 
desenvolvimento. 

(D) introduzem observações que minimizam o sentido 
da expressão anterior. 

(E) assinalam a fala de um interlocutor até então alheio 
ao contexto. 

_________________________________________________________ 

8. O conceito de segurança alimentar não ficou apenas na 
busca da garantia do abastecimento interno. Foi também 
associado a políticas demográficas e ambientais. (3o pa-
rágrafo)

As orações acima articulam-se em um só período, com 
correção, clareza e lógica, sem alteração do sentido ori-
ginal, em: 

(A) O conceito de segurança alimentar, que não ficou na 
busca da garantia do abastecimento interno, viu-se 
ainda um representante das políticas demográficas e 
ambientais. 

(B) Como foi associado a políticas demográficas e am-
bientais, foi ainda apenas na busca da garantia do 
abastecimento interno, com o conceito de segurança 
alimentar. 

(C) Não tendo ficado só na busca da garantia do abas-
tecimento interno, nem tanto associado a políticas 
demográficas e ambientais, foi muito além o conceito 
de segurança alimentar. 

(D) Além de buscar a garantia do abastecimento inter-
no, o conceito de segurança alimentar foi associado 
a políticas demográficas e ambientais. 

(E) Foi com a associação das políticas demográficas e 
ambientais que o conceito de segurança alimentar não 
ficou em buscar a garantia do abastecimento interno. 
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Atenção: Considere os padrões de Redação Oficial para 
responder a esta questão. 

9. Se o articulista do jornal desejar obter novas informações 
do Professor especialista em Economia Agrícola, poderá 
dirigir-se a ele por meio de 

(A) carta circular, para conhecimento de todos os envol-
vidos na obtenção e divulgação dos dados neces-
sários. 

(B) requerimento, com todos os dados do emissor, além 
do fecho de cortesia: Respeitosamente.

(C) ofício, com endereçamento ao especialista e com o 
assunto a ser tratado, cujo fecho conterá a fórmula: 
Atenciosamente.

(D) relatório, em que seja especificado o período a ser 
observado e os efeitos produzidos pela situação em 
análise. 

(E) ata, em que constem claramente os objetivos do 
solicitante e o uso a ser feito dos dados obtidos. 

_________________________________________________________ 

Atenção:  As questões de números 10 a 19 baseiam-se no 
texto apresentado abaixo. 

Duzentos anos atrás, apenas 3% da população mundial 

viviam em cidades. Há um século, na esteira da Revolução 

Industrial, a porcentagem tinha subido para 13% − ainda uma 

minoria em um planeta essencialmente rural. Em algum mo-

mento deste ano, de acordo com estimativas das Nações 

Unidas, pela primeira vez na história o número de pessoas que 

vivem em áreas urbanas ultrapassará o de moradores do cam-

po. Segundo o mesmo estudo, nas próximas décadas, pra-

ticamente todo o crescimento populacional do planeta ocorrerá 

nas cidades, nas quais viverão sete em cada dez pessoas em 

2050. A população rural ainda deve aumentar nos próximos dez 

anos, antes de entrar em declínio gradativo. 

O que move a humanidade em direção à vida de 

colméia? Desde cedo, a cidade teve o mérito de dar ao homem 

a possibilidade de evoluir além da luta pela sobrevivência pura e 

simples. Sua primeira função foi de local de proteção, de arma-

zenagem de alimentos e de entreposto de trocas. A segurança 

urbana permitiu o desenvolvimento do trabalho especializado, 

que liberou as pessoas para se engajarem em atividades como 

as artes, a ciência, a religião e a inovação tecnológica. A lei é a 

essência da vida urbana desde os tempos babilônicos. Primeiro, 

porque as cidades são centros de comércio e essa atividade 

exige regulamentos. Segundo, porque elas atraem diferentes 

tipos de moradores, que precisam viver juntos e dependem de 

normas comuns de comportamento. 

O lugar que melhor sintetiza a urbanização em escala 

global é a megalópole. Esse é o nome que se dá aos aglome-

rados urbanos com mais de 10 milhões de habitantes. Um em 

cada 25 habitantes do planeta vive em uma das dezenove me-

galópoles existentes. Seus moradores desfrutam uma vasta ga-

ma de serviços especializados, comércio disponível noite e dia, 

programas culturais para todos os gostos, infinitas alternativas 

de lazer – mas o trânsito pode ser tão congestionado que se tor-

na difícil usufruir as ofertas, ou a preocupação com a segurança 

é tal que obriga os pais a criar os filhos sob um controle exte-

nuante. Essa situação é agravada pelo fato de quinze desses 

gigantes estarem localizados em países pobres ou emer-

gentes. 

(Adaptado de Thomaz Favero. Veja. 16 de abril de 2008, p.111) 

10. Conclui-se corretamente do texto que 

(A) a vida em grandes cidades foi marcante no ritmo 
evolutivo da humanidade, por oferecer as melhores 
condições de vida com qualidade a uma coletivi- 
dade.

(B) os benefícios oferecidos pelas cidades às condições 
de vida acabam prejudicados por fatores decorrentes 
do aumento da população nos núcleos urbanos. 

(C) as melhores condições de vida de uma população 
ainda se traduzem em vantagens encontradas nas 
áreas rurais. 

(D) países mais pobres ou emergentes não têm condi-
ções de oferecer benefícios à população, embora 
neles também se encontrem grandes cidades. 

(E) as possibilidades de crescimento pessoal nem sem-
pre se realizam nas condições desfavoráveis de 
concorrência na vida coletiva das áreas urbanas. 

_________________________________________________________ 

11. O que move a humanidade em direção à vida de colméia?
(2o parágrafo) 

Justifica-se a questão acima pela afirmativa do texto: 

(A) Duzentos anos atrás, apenas 3% da população mun-
dial viviam em cidades.

(B) A população rural ainda deve aumentar nos próxi-
mos dez anos ...

(C) Um em cada 25 habitantes do planeta vive em uma 
das dezenove megalópoles existentes. 

(D) Primeiro, porque as cidades são centros de co-
mércio e essa atividade exige regulamentos.

(E) Essa situação é agravada pelo fato de quinze des-
ses gigantes estarem localizados em países pobres 
ou emergentes.
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12. Identifica-se relação de causa e conseqüência em: 

(A) A população rural ainda deve aumentar nos próxi-
mos dez anos, antes de entrar em declínio gra-
dativo.

(B) Desde cedo, a cidade teve o mérito de dar ao 
homem a possibilidade de evoluir além da luta pela 
sobrevivência pura e simples.

(C) Sua primeira função foi de local de proteção, de 
armazenagem de alimentos e de entreposto de 
trocas.

(D) ... praticamente todo o crescimento populacional do 
planeta ocorrerá nas cidades, nas quais viverão sete 
em cada dez pessoas em 2050.

(E) ...  mas o trânsito pode ser tão congestionado  que 
se torna difícil usufruir as ofertas ...

_________________________________________________________ 

13. Há um século, na esteira da Revolução Industrial, a 
porcentagem tinha subido para 13% − ainda uma minoria 
em um planeta essencialmente rural. (1o parágrafo) 

Considere as afirmativas a respeito da presença do 
travessão no período acima: 

I. O travessão isola um segmento opinativo. 

II. A observação introduzida pelo travessão associa-se 
diretamente à expressão na esteira da Revolução 
Industrial. 

III. Estaria correta a substituição do travessão por uma 
vírgula, sem prejuízo da estrutura sintática e do 
sentido original de todo o período. 

Está correto o que se afirma SOMENTE em 

(A) II.

(B) III.

(C) I e II.

(D) I e III.

(E) II e III.
_________________________________________________________ 

14. ... que vivem em áreas urbanas ... (1o parágrafo) 

O mesmo tipo de regência que caracteriza o verbo grifado 
acima está na oração: 

(A) ... ultrapassará o de moradores do campo.

(B) ... todo o crescimento populacional do planeta ocor-
rerá nas cidades ...

(C) ... porque elas atraem diferentes tipos de morado- 
res ...

(D) ... e dependem de normas comuns de comporta-
mento.

(E) ... a criar os filhos sob um controle extenuante. 

15. Considere a flexão verbal em  viviam  - vivem  - viverão.

A mesma seqüência está corretamente reproduzida nas 
formas: 

(A) queriam - querem - quiserão. 

(B) davam - dão - dariam. 

(C) exigiram - exigem - exigerão. 

(D) punham - põem - porão. 

(E) criam - criavam - criarão. 
_________________________________________________________ 

16. Essa situação é agravada pelo fato de quinze desses gi-

gantes estarem localizados em países pobres ou 

emergentes. (final do texto) 

O verbo que admite o mesmo tipo de transposição ocor-
rida no exemplo grifado acima está também grifado na 
frase:

(A) Em todo o mundo muitas cidades crescem sem 
nenhum planejamento. 

(B) A maior parte da população do planeta já mora em 
cidades. 

(C) A vida em cidades depende de normas comuns de 
comportamento.

(D) A população das grandes cidades está sujeita a pro-
blemas de trânsito e de violência. 

(E) Neste ano a população urbana ultrapassará o número 
de moradores das áreas rurais. 

_________________________________________________________ 

17. Desde cedo, a cidade teve o mérito de dar ao homem a 

possibilidade de evoluir além da luta pela sobrevivência 

pura e simples. (2o parágrafo) 

Considerando-se a estrutura sintática do período acima, é 
INCORRETO afirmar: 

(A) O sujeito comum a todas as orações do período é a
cidade.

(B) O termo luta exige um complemento nominal, ex-
presso em pela sobrevivência pura e simples.

(C) Há duas orações subordinadas, equivalentes a subs-
tantivos, com seus verbos no infinitivo. 

(D) O verbo dar exige dois tipos de complementos, am-
bos expressos na oração em que ele se encontra. 

(E) Têm a mesma função sintática, nas orações em que 
se encontram, os termos o mérito e a possibili-
dade.
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18. A concordância verbo-nominal está inteiramente correta 
na frase: 

(A) Existe desafios comuns às áreas urbanas densa-
mente povoadas, no mundo todo, sendo um deles o 
trânsito, responsáveis pela poluição atmosférica em 
uma metrópole. 

(B) A África é o continente em que ocorrem, de forma 
mais rápida, a migração das zonas rurais para as 
áreas urbanizadas, principalmente em virtude de 
guerras e de secas. 

(C) Há um século, o maior número de megalópoles se 
concentrava em países ricos; atualmente a maioria 
delas está nos países em desenvolvimento. 

(D) Na maioria dos países emergentes o crescimento 
das cidades acontecem sem nenhum planejamento, 
criando problemas ao poder público difícil de re-
solver. 

(E) O maior atrativo para a vida nas cidades é as pos-
sibilidades de desfrutar mais de saúde, educação, 
lazer, elementos que garante qualidade de vida aos 
moradores. 

_________________________________________________________ 

19. O emprego ou não do sinal indicativo de crase está 
inteiramente correto na frase: 

(A) Às metrópoles cabe o papel de eixo da economia, 
especialmente porque a densidade populacional 
ajuda a reduzir os custos da produção. 

(B) Muitos moradores das grandes cidades estão sujei-
tos à um transporte público que nem sempre atende 
à suas necessidades de deslocamento. 

(C) As áreas urbanas no mundo todo abrigam uma 
população equivalente à 3 bilhões de pessoas que 
vão a procura de bem-estar. 

(D) É necessário haver respeito as leis para que os 
cidadãos desfrutem à vida nas cidades, que oferece 
benefícios à todos. 

(E) A população das cidades representa um mercado 
consumidor atraente às empresas, destacando-se às 
de oferta de serviços. 

_________________________________________________________ 

20. Considere o final de uma reivindicação dos moradores de 
um bairro, dirigida ao Prefeito da cidade: 

Esperamos que ......, Senhor Prefeito, ...... verificar as 

condições por nós apontadas, e que sejam tomadas as 

medidas necessárias no sentido de solucionar tais 

problemas.  

A ...... dispor, atentos às providências, 

Os moradores 

As lacunas estarão corretamente preenchidas, respectiva-
mente, por: 

(A) V.Sa. - mandeis - vosso  

(B) V.Exa. - mande - seu 

(C) V.Exa. - mandeis - seu 

(D) V.Sa. - mande - vosso 

(E) V.Exa. - mande - vosso 

21. Certo dia, três seguranças – Antero, Bernardino e Catulo – 
fiscalizaram áreas distintas de uma unidade do Tribunal 
Regional do Trabalho. Sabe-se que, nessa ocasião, 

– eles eram funcionários do Tribunal há 6, 8 e 11 anos; 

– as áreas em que exerceram a fiscalização foram: a 
portaria, o estacionamento e salas de audiência; 

– Antero era funcionário do Tribunal há 8 anos; 

– Bernardino foi o responsável pela fiscalização da por-
taria;

– Catulo, que ainda não tinha 11 anos de serviço no 
Tribunal, não foi responsável pela fiscalização do esta-
cionamento. 

 Nessas condições, é correto afirmar que  

(A) Antero exerceu a fiscalização no estacionamento e 
Bernardino tinha 6 anos de serviço no Tribunal. 

(B) Antero exerceu a fiscalização em salas de audiência 
e Catulo tinha 6 anos de serviço no Tribunal. 

(C) Catulo exerceu a fiscalização em salas de audiência 
e Bernardino tinha 11 anos de serviço no Tribunal. 

(D) Catulo exerceu a fiscalização em salas de audiência 
e Bernardino tinha 6 anos de serviço no Tribunal. 

(E) Catulo exerceu a fiscalização no estacionamento, 
enquanto que Antero a exerceu em salas de au-
diência.

_________________________________________________________ 

22. Considere que os termos da seqüência seguinte foram 
obtidos segundo determinado padrão: 

(
2
2

,
6
4

,
4
3

,
12
6

,
10
5

,
30
10

,
28
9

,  . . . ) 

Se, de acordo com o padrão estabelecido, 
y
x

 é o décimo 

primeiro termo dessa seqüência, então x + y é um número 

compreendido entre 

(A) 100  e  150 

(B) 150  e  200 

(C) 200  e  250 

(D) 250  e  300 

(E) 350  e  400 
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23. A negação da sentença “A Terra é chata e a Lua é um 
planeta.” é: 

(A) Se a Terra é chata, então a Lua não é um planeta. 

(B) Se a Lua não é um planeta, então a Terra não é 
chata. 

(C) A Terra não é chata e a Lua não é um planeta. 

(D) A Terra não é chata ou a Lua é um planeta. 

(E) A Terra não é chata se a Lua não é um planeta. 
_________________________________________________________ 

24. Ao retirar certa quantia no caixa de um banco, Crisomar 
recebeu x cédulas de 50 reais, y cédulas de 20 reais e z 
cédulas de 5 reais. Ao conferir a quantia recebida, ela 
percebeu que o caixa havia se enganado, pois contara 4 cé-
dulas de 20 reais como cédulas de 5 reais. Dessa forma, 
para corrigir a quantia recebida, Crisomar teve que 

(A) devolver ao caixa a quantia de 40 reais. 

(B) devolver ao caixa a quantia de 60 reais. 

(C) solicitar um reembolso de 20 reais. 

(D) solicitar um reembolso de 40 reais. 

(E) solicitar um reembolso de 60 reais. 
_________________________________________________________ 

25. Duas máquinas, A e B, foram usadas para tirar X cópias 
de um texto. Sabe-se que: inicialmente, A e B operaram 
juntas e, assim, em 2 horas foram tiradas 40% das X 
cópias solicitadas; a seguir, B foi desligada e, então, 
operando sozinha, A tirou 25% das X cópias solicitadas 
em 2 horas. Nessas condições, se apenas B foi acionada 
para tirar as cópias que faltavam, o tempo que ela gastou 
para tal foi de 

(A) 9 horas e 20 minutos. 

(B) 9 horas. 

(C) 8 horas e 20 minutos. 

(D) 8 horas. 

(E) 7 horas e 20 minutos. 
_________________________________________________________ 

26. A velocidade medida em ciclos por segundo, que regula o 
funcionamento da UCP de computadores, é determinada 
por

(A) bps.

(B) time.

(C) stamp.

(D) mips.

(E) clock.

27. No Windows XP, a criação de uma nova extensão de 
arquivo 

(A) só pode ser feita durante a instalação do sistema 
operacional. 

(B) é feita na guia Modo de exibição das Opções de 
arquivo do menu Ferramentas, em Meu computador. 

(C) só pode ser feita se a opção de firewall estiver 
configurada no modo padrão. 

(D) é feita na guia Tipos de arquivo, das Opções de 
pasta do menu Ferramentas, em Meu computador. 

(E) é feita na guia Geral das Opções de pasta do menu 
Ferramentas, em Meu computador. 

_________________________________________________________ 

28. O Gerenciador de dispositivos do Windows XP 

(A) não pode ser usado para alterar as propriedades dos 
dispositivos. 

(B) lista todos os dispositivos de hardware existentes no 
computador. 

(C) serve para configurar apenas os drivers de interface 
paralela. 

(D) lista todos os dispositivos de software existentes no 
computador. 

(E) não serve para atualizar drivers do tipo barramento 
serial universal. 

_________________________________________________________ 

29. Uma extensão usada para facilitar envio de mensagens 
por meio de correio eletrônico e que visa resolver pro-
blemas, tais como a impossibilidade de transmitir arquivos 
executáveis ou outros objetos binários (não possível pelo 
SMTP), é identificada por 

(A) MIME. 

(B) SNMP. 

(C) HTTP. 

(D) TELNET. 

(E) FTP. 
_________________________________________________________ 

30. Nas Opções do menu Ferramentas do Mozilla Firefox 
3.0.3 (originais), a configuração da seleção de notifi-
cações que se deseja ver durante a navegação, é feita na 
guia

(A) Conteúdo. 

(B) Principal. 

(C) Segurança. 

(D) Programas. 

(E) Privacidade. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

31. São materiais ou produtos farmacológicos rotineiramente 
necessários à execução do exame Papanicolau: 

I. pomada ginecológica lubrificante anti-neoplásica 
preventiva; 

II. anel de cerclagem de colo uterino; 

III. pomada lubrificante e antibiótica; 

IV. solução isotônica morna para irrigação vaginal 
prévia; 

V. espéculo vaginal de tamanho adequado à paridade. 

É correto o que consta APENAS em 

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

_________________________________________________________ 

32. Ao realizar curativo em uma ferida com presença de 
exsudato purulento na perna de um cliente diabético, um 
dos procedimentos de enfermagem correto, dentre outros, 
pode ser 

(A) realizar a limpeza, em um só movimento e no 
sentido de fora para dentro e de dentro para fora da 
ferida, e repeti-los de forma contínua. 

(B) utilizar a pinça anatômica e a de Koch para retirar o 
curativo sujo e para a execução do novo curativo. 

(C) limpar a ferida com solução fisiológica morna. 

(D) realizar o desbridamento da ferida com solução 
iodada. 

(E) aplicar curativo à base de ácidos graxos essenciais 
para facilitar o processo de cicatrização no sentido 
do epitélio para o subcutâneo. 

_________________________________________________________ 

33. A aplicação local de frio está contra-indicada 

(A) em paciente hemofílico. 

(B) nas primeiras 24 horas de uma luxação. 

(C) na presença de hemorragia. 

(D) na presença de estase circulatória, no local da 
aplicação. 

(E) na dor muscular provocada logo após contusão. 
_________________________________________________________ 

34. Para aplicar soluções oleosas por via intra-muscular no 
adulto com peso normal (índice de massa corpórea 
adequado), recomenda-se administrar a medicação na 
região glútea com agulha e ângulo de aplicação, 
respectivamente, iguais a: 

 Calibre Ângulo de aplicação 
(A)          30 ×   8 90°
(B)          25 ×   8 45°
(C)          30 ×   9 60°
(D) 30 × 10 75°
(E) 40 × 10 45°

35. Um cliente com suspeita de fratura no braço direito será 
transportado, em cadeira de rodas, do ambulatório para a 
ambulância. Um procedimento que promove a segurança 
do cliente, ao transferi-lo da cama para a cadeira de 
rodas, é 

(A) executar o procedimento com o cliente deitado em 
decúbito dorsal horizontal, sem travesseiro. 

(B) sentar o cliente na beira da cama, apoiar os pés dele 
na escadinha e segurá-lo com firmeza enquanto ele 
tenta se levantar. 

(C) manter a cadeira de rodas destravada durante todo 
o procedimento. 

(D) executar o procedimento de forma mais rápida 
possível, para evitar hipotensão postural e lipotimia. 

(E) solicitar ao cliente que apoie os pés no descanso e o 
braço esquerdo no espaldar da cadeira, antes de se 
acomodar no assento. 

_________________________________________________________ 

36. No controle dos sinais vitais no cliente adulto, em repouso, 
os valores obtidos foram: 

I. temperatura = 36,5° C; 
II. freqüência cardíaca = 96 batimentos/minuto; 

III. freqüência respiratória  = 28 respirações/minuto; 
IV. pressão arterial = 130×110 mmHg. 

Os valores que estão de acordo com os de referência de 
normalidade estão descritos em 

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

_________________________________________________________ 

37. O médico prescreveu Penicilina G benzatina 240.000 UI.
Considerando que o frasco-ampola com 4 mL contém 
600.000 UI, o técnico de enfermagem deverá administrar 

(A) 1,6 mL dissolvido em 50 mL de SG 5% por via 
endovenosa. 

(B) 1,5 mL no terço médio do músculo vasto lateral da 
coxa. 

(C) 1,5 mL dissolvido em 50 mL de SG 5% por 
dispositivo intra-vascular. 

(D) 1,6 mL no quadrante superior externo do glúteo. 

(E) 1,2 mL dissolvido em 50 mL de SG 5% por via 
endovenosa profunda. 

_________________________________________________________ 

38. O médico prescreveu ao cliente 400 mg de um antibiótico 
por via intra-muscular. No ambulatório existem ampolas 
com 3 mL contendo 500 mg desse medicamento. Para 
atender à prescrição médica, o profissional de enfer-
magem deverá aspirar da ampola 

(A) 2,4 mL. 
(B) 2,2 mL. 
(C) 2,0 mL. 
(D) 2,6 mL. 
(E) 2,7 mL. 
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39. Injetou-se 5 mL de diluente em um frasco contendo 1 g de 
um determinado antibiótico. Ao administrar 2 mL dessa 
solução, a quantidade de medicamento que o paciente 
receberá corresponde, em mg, a 

(A) 450. 

(B) 400. 

(C) 250. 

(D) 200. 

(E) 150. 
_________________________________________________________ 

Instruções: Para responder às questões de números 40 a 41, 
considere as informações abaixo. 

A prescrição médica solicita que 250 mL de soro 
glicofisiológico sejam infundidos em 3 horas. 

40. Para atender a essa prescrição, é necessário controlar o 
gotejamento do soro para, aproximadamente, 

(A) 42 gotas/minuto. 

(B) 32 gotas/minuto. 

(C) 28 gotas/minuto. 

(D) 19 gotas/minuto. 

(E) 14 gotas/minuto. 
_________________________________________________________ 

41. Em microgotas, o gotejamento será de, aproximadamente, 

(A) 27 − 28 microgotas/minuto. 

(B) 31 − 32 microgotas/minuto. 

(C) 41 − 42 microgotas/minuto. 

(D) 71 − 72 microgotas/minuto. 

(E) 83 − 84 microgotas/minuto. 
_________________________________________________________ 

42. Para assegurar a saúde dos profissionais de enfermagem 
e a dos clientes é necessária a implantação de algumas 
medidas de biossegurança. Uma delas preconiza 

(A) usar, obrigatoriamente, as luvas de procedimento 
porque promove a saúde do trabalhador e substitui o 
processo da lavagem das mãos nas técnicas 
intermediárias. 

(B) instalar, preferencialmente, torneiras ou comandos 
dos lavatórios e pias que dispensam o contato das 
mãos quando do fechamento da água. 

(C) revestir os colchões e similares com material 
biológico que permite a entrada e saída do ar 
existente no interior dos almofadados. 

(D) realizar, nas instituições de saúde, a varrição seca 
nas áreas não críticas e semi-críticas e limpeza 
úmida nas áreas críticas. 

(E) utilizar a técnica de arrasto do material no chão ao 
realizar o transporte manual do recipiente de 
segregação do lixo. 

43. Os materiais utilizados nos procedimentos de enfermagem 
são submetidos a processos diferenciados que visam a 
não disseminação de infecção. Um desses processos é a 

(A) esterilização: método utilizado para destruir todas as 
formas de vida microbiana, por meio do uso de 
agentes físicos ou químicos.  

(B) desinfecção de nível intermediário: método de des-
truição de microorganismos em estado vegetativo, 
inclusive as formas esporuladas e micobactérias, 
utilizando agentes físicos ou químicos. 

(C) desinfecção de alto nível: método capaz de eliminar 
todos os microorganismos e esporos bacterianos, 
exceto os esporos virais. 

(D) pasteurização: método de desinfecção dos circuitos 
de assistência ventilatória, realizada em autoclave 
de alta pressão e à temperatura de 37° C (trinta e 
sete). 

(E) desinfecção de baixo nível: método de remoção de 
sujidades por meio de fricção e uso de água e sabão 
ou soluções detergentes. 

_________________________________________________________ 

44. Ao realizar a descontaminação e limpeza dos materiais, 
uma das medidas a ser adotada corretamente pelo técnico 
de enfermagem é  

(A) realizar a limpeza do material contaminado e, a 
seguir, proceder a descontaminação por processo 
físico. 

(B) imergir as pinças fechadas na solução química. 

(C) utilizar materiais abrasivos (palhas de aço e sapólio) 
na limpeza de artigos sujos de sangue. 

(D) desconectar os componentes acoplados quando da 
sua imersão na solução ou limpeza. 

(E) enxaguar os materiais em água esterilizada, para 
uma efetiva limpeza e descontaminação. 

_________________________________________________________ 

45. Nos casos confirmados de hepatite B, os clientes devem 
ser orientados quanto aos meios de transmissão da 
doença, que podem se dar por 

(A) vias sexual, parenteral, percutânea e vertical. 

(B) vias fecal, oral, parenteral e por meio de soluções de 
continuidade. 

(C) vias aéreas superiores e por meio de soluções de 
continuidade. 

(D) meio de águas contaminadas por cercárias, de 
gotículas de Flügge e por via parenteral. 

(E) meio de alimentos, águas contaminadas, sangue e 
hemoderivados. 

_________________________________________________________ 

46. Nesta década ocorreram, no Estado de São Paulo, diver-
sos casos de febre maculosa. Essa doença é transmitida 
por

(A) pombos. 
(B) carrapatos-estrela. 
(C) ratos. 
(D) mosquito flebótomo. 
(E) morcegos autóctones. 
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47. Com relação à sífilis e seus aspectos diferenciais, quando 
comparados às demais D.S.T.'s, é correto afirmar: 

(A) Os exames VDRL treponêmico e o imunohisto-
químico do exsudato confirmam o diagnóstico. 

(B) A presença de cancro mole e corrimento vaginal de 
cor esverdeada e bolhoso confirmam o diagnóstico 
nas mulheres. 

(C) As pequenas verrugas sinalizam o início da doença 
e podem evoluir para grandes massas com aspecto 
de couve-flor. 

(D) As mulheres não transmitem a doença ao bebê por 
via vertical. 

(E) Os sinais e sintomas variam de acordo com a fase 
da doença (primária, secundária e terciária). 

_________________________________________________________ 

48. No atendimento pré-hospitalar ao queimado grave 
recomenda-se 

(A) fazer o esfriamento da área queimada com com-
pressas frias cobrindo 50% (cinqüenta) da superfície 
corpórea. 

(B) aplicar gel antibiótico e analgésico sobre a área 
queimada. 

(C) perfurar as bolhas menores, após analgesia. 

(D) manter permeabilidade da via aérea, com intubação 
traqueal, se necessária. 

(E) retirar a roupa, aderida ou não, para expor a área 
queimada. 

_________________________________________________________ 

49. Um funcionário escorrega e bate o pescoço no degrau da 
escada, havendo suspeita de fratura cervical. Uma das 
condutas de emergência a ser prestada à vítima é  

(A) manter a cabeça lateralizada. 

(B) colocá-la em posição anatômica. 

(C) estabilizar a cabeça. 

(D) apoiar a cabeça do cliente sobre dois travesseiros, 
antes de colocar o colar cervical. 

(E) transportá-la, rapidamente, em maca macia e flexí-
vel, para o hospital terciário. 

_________________________________________________________ 

50. Uma conduta de emergência recomendada no atendi-
mento ao cliente com sangramento leve/moderado na 
narina esquerda é 

(A) comprimir a parede lateral da narina esquerda contra 
o septo nasal. 

(B) orientá-lo a assoar ambas as narinas, freqüente-
mente, para evitar a deglutição do sangue. 

(C) realizar lavagem nasal e aplicar compressa quente 
na narina esquerda. 

(D) orientá-lo a deambular enquanto aplica-se  compres-
sas frias em ambas as narinas. 

(E) manter a cabeça inclinada para frente antes de 
realizar lavagem nasal em ambas as narinas. 

51. Uma pessoa sofre um acidente e apresenta quadro clínico 
compatível com choque hipovolêmico. Nesta situação, 
recomenda-se 

I. manter via aérea pérvia. 
II. manter ventilação adequada. 

III. controlar hemorragias. 
IV. instalar acesso venoso de grosso calibre. 

As condutas no choque hemorrágico estão corretamente 
descritas em 

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

_________________________________________________________ 

52. No atendimento de emergência, após reversão da parada 
cardiorrespiratória, a arritmia cardíaca pode ser prevenida 
ao manter a vítima  

(A) sob quadro de hipotermia induzida. 
(B) aquecida. 
(C) na posição de Giordano. 
(D) sob quadro de acidose metabólica induzida. 
(E) na posição de proclive. 

_________________________________________________________ 

53. Uma das orientações recomendada ao cliente na fase 
aguda de labirintite do tipo rotatória é 

(A) aplicar compressas quentes na região retroauricular. 

(B) pingar medicamento otológico e aplicar compressas 
quentes sobre a orelha. 

(C) permanecer em repouso no leito. 

(D) pingar medicamento otológico e aplicar compressas 
frias sobre a orelha. 

(E) lateralizar a cabeça, após lavagem do conduto 
auditivo externo. 

_________________________________________________________ 

54. Ao cliente com episódio agudo de cólica de trato urinário 
decorrente da migração de cálculos formados no sistema 
pielocalicial, uma das indicações de tratamento clínico é  

(A) hidratação criteriosa por via parenteral.  

(B) analgesia com anti-inflamatórios hormonais. 

(C) jejum absoluto até a superação do quadro agudo. 

(D) repouso absoluto no leito por 72 (setenta e duas) 
horas. 

(E) manutenção do cliente na posição de 
Trendelemburg. 

_________________________________________________________ 

55. Uma conduta de enfermagem, no hipertiroidismo, é 

(A) manter a cliente agasalhada por causa da produção 
diminuída do calor corporal. 

(B) comentar sobre o sintoma de inapetência com os 
familiares, orientando-os para aumentar a ingesta 
alimentar da cliente. 

(C) propiciar ambiente com atividades dinâmicas e 
favorecer o contato com pessoas hiperativas.  

(D) orientar a cliente com exoftalmia (saliência exage-
rada do globo ocular) sobre a instilação de colírios 
prescritos, de modo a proteger a córnea exposta. 

(E) comentar sobre o aumento de peso da cliente, 
orientando-a para diminuir a ingesta dietética. 
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56. O cliente apresenta quadro inicial de edema agudo dos 
pulmões. Nesta situação, recomenda-se mantê-lo no leito 
na posição 

(A) de Trendelemburg, com os membros superiores 
fletidos. 

(B) de litotomia, com os membros superiores pendentes. 

(C) de decúbito dorsal horizontal, com a cabeça 
lateralizada. 

(D) latero-lateral, com os joelhos fletidos. 

(E) sentada, com os membros inferiores pendentes. 
_________________________________________________________ 

57. De acordo com o Ministério da Saúde (2006), um dos 
fatores indicativos de maior risco para a diabetes tipo 2 é 

(A) idade entre 10 a 14 anos. 

(B) hipotensão arterial. 

(C) sobrepeso com índice de massa corporal > 25. 

(D) obesidade predominante nos membros inferiores. 

(E) colesterol HDL de 50 mg/dL ou mais. 
_________________________________________________________ 

58. Na hemofilia, os analgésicos são necessários para aliviar 
a dor associada, principalmente, à: 

sinais e 
sintomas localização 

(A) hematoma 
osteopenia 

intra-capsular 
coluna vertebral e articulação coxo-femural 

(B) hemorragia 
hematoma 

intra-articular 
intra-articular 

(C) artrose 
fibromialgia 

grandes articulações dos membros inferiores 
membros superiores e inferiores 

(D) ateromialgia 
osteopenia 

região pré-cordial do tórax 
coluna cervical e região pélvica 

(E) miastenia 
artrose 

generalizada 
generalizada 

_________________________________________________________ 

59. As arritmias referentes à freqüência cardíaca podem 
apresentar-se como 

(A) angina pectoris e taquicardia. 

(B) bradicardia e disartria. 

(C) choque cardiogênico e pulso em plateau. 

(D) fibrilação e flütter atrial. 

(E) bloqueio atrioventricular e pulso de Cheyne-Stokes. 
_________________________________________________________ 

60. Ácaros, alguns alimentos e pêlos de animais podem ser 
considerados alérgenos causadores, principalmente, de 

(A) asma. 

(B) empiema pleural. 

(C) pneumotórax. 

(D) sarcoidose. 

(E) pneumonia de Korrigan. 
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