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C O N H E C I M E N T O S   E S P E C Í F I C O S

01. Sob a  perspectiva  das  práticas  de  saúde socialmente  estruturadas,  a  atividade  gerencial  tem um papel  
fundamental na construção de um processo de trabalho voltado para a necessidade de saúde. Nessa perspectiva,  
quatro dimensões são inerentes à atividade gerencial: técnica, política, comunicativa e de desenvolvimento da 
cidadania. Considerando essas dimensões, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. 

1 - Dimensão técnica
2 - Dimensão política
3 - Dimensão comunicativa
4 - Dimensão do desenvolvimento da cidadania

(      ) Implica  a  articulação  das  determinações  externas  que  se  referem às  políticas  sociais  e  de  saúde e 
contradições presentes na sociedade, envolvendo os diferentes tipos de poderes.

(      ) Atribui à gerência a perspectiva de emancipação dos sujeitos sociais.
(      ) Está  relacionada  com  os  aspectos  instrumentais  do  próprio  trabalho,  englobando  o  conjunto  de 

conhecimentos e habilidades necessários para se atingir os objetivos traçados.
(      ) Refere-se ao caráter  de negociação presente no lidar  com as relações de trabalho da equipe e nas  

relações com a comunidade.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

a) 3, 4, 1, 2.
b) 2, 4, 3, 1.
c) 4, 3, 1, 2.
d) 3, 1, 2, 4.
e) 2, 4, 1, 3.

02. Os conflitos são inerentes às organizações e à vida em sociedade e seu manejo faz parte do gerenciamento 
em Enfermagem. Dependendo dos paradigmas dos quais partimos é que iremos nos direcionar para uma ou outra  
proposta de trabalho e agir diante das situações de conflito. As teorias clássica e científica, a teoria das relações 
humanas e o enfoque gerencial  contemporâneo entendem o conflito de maneiras distintas. De acordo com o  
paradigma dessas teorias, complete as frases abaixo com a opção CORRETA.

O ............................................................. parte do pressuposto que o conflito é uma doença que deve ser curada;  
parte da hipótese de que os conflitos surgem em função de características individuais; enfatiza a importância do  
desenvolvimento de projetos voltados para ampliar a motivação no trabalho.
O ............................................................ parte do pressuposto que o conflito pode ser suprimido; busca aperfeiçoar  
regras  da  organização  e  mudar  posturas  pessoais;  objetiva  o  restabelecimento  da  harmonia;  visualiza  a 
organização de modo idealizado e planejado racionalmente.
O ............................................................. percebe as organizações como uma rede de negociações, incluindo o  
ambiente interno e o externo; admite que o conflito não é patológico e que as organizações saudáveis são aquelas 
que explicitam e discutem os conflitos de modo transparente, na medida em que esses surgem, e não aquelas que  
não possuem conflitos.

A sequência CORRETA dos termos que complementam as frases acima é:

a) paradigma das teorias clássica e científica, paradigma da teoria das relações humanas, paradigma do 
enfoque gerencial contemporâneo.

b) paradigma do enfoque gerencial contemporâneo, paradigma das teorias clássica e científica, paradigma 
da teoria das relações humanas.

c) paradigma da teoria das relações humanas, paradigma das teorias clássica e científica, paradigma do 
enfoque gerencial contemporâneo.

d) paradigma do enfoque gerencial contemporâneo, paradigma da teoria das relações humanas, paradigma 
das teorias clássica e científica.

e) paradigma da teoria das relações humanas, paradigma do enfoque gerencial contemporâneo, paradigma 
das teorias clássica e científica.
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03. O planejamento é um instrumento fundamental no processo de trabalho gerencial. Quanto aos métodos de 
planejamento, é possível fazer uma distinção entre o método normativo ou tradicional e o planejamento estratégico 
situacional. 

Leia as seguintes afirmativas.

I) O conhecimento da realidade se dá através do diagnóstico científico, em que a verdade é concebida como  
única e objetiva.

II) Reconhece o conflito e as relações de poder com os quais trabalha.
III) Não leva em consideração a historicidade e dinamicidade dos fenômenos.
IV) Admite-se que não há neutralidade e que o planejamento tem uma importante dimensão política e social, 

além da dimensão técnica.
V) Trabalha com a visão dialética situacional-estratégica.

Entre as características apresentadas acima, assinale as que se referem ao planejamento estratégico situacional.

a) I, II e V
b) II, IV e V
c) I, III e IV
d) I, II e IV
e) III, IV e V

04. A Resolução COFEN nº 358, de 2009, dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a 
implementação  do  Processo  de  Enfermagem  em  ambientes,  nos  quais  ocorre  o  cuidado  profissional  de 
Enfermagem. Considerando essa Resolução, todas as afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO:

a) O  Processo  de  Enfermagem  organiza-se  em  cinco  etapas  inter-relacionadas,  interdependentes  e 
recorrentes.

b) O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, principalmente nos 
ambientes privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem.

c) Quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, 
associações  comunitárias,  entre  outros,  o  Processo  de  Saúde  de  Enfermagem  corresponde  ao 
usualmente denominado nesses ambientes de Consulta de Enfermagem.

d) O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem, em conformidade com o disposto na Lei nº 7.498,  
de 25 de junho de 1986, e do Decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987, que a regulamenta, participam da  
execução do  Processo  de  Enfermagem,  naquilo  que  lhes  couber,  sob  a  supervisão  e orientação  do 
Enfermeiro.

e) Compete ao Conselho Federal de Enfermagem e aos Conselhos Regionais de Enfermagem, no ato que 
lhes couber, promover as condições, entre as quais, firmar convênios ou estabelecer parcerias, para o  
cumprimento dessa Resolução.

05. O Processo de Enfermagem organiza a assistência de Enfermagem e fornece estrutura para a tomada de  
decisão de maneira  mais científica  e  menos intuitiva.  Na prática,  o  Processo de Enfermagem não se dá de 
maneira isolada e linear, mas, didaticamente, pode ser divido nas seguintes etapas: 

a) coleta  dos  dados,  diagnósticos  de  enfermagem,  prescrição  de  enfermagem,  implementação  da 
assistência de enfermagem e registros de enfermagem.

b) investigação, diagnósticos de enfermagem, planejamento, implementação da assistência de enfermagem 
e avaliação.

c) exame físico, diagnósticos de enfermagem, planejamento, prescrição de enfermagem e supervisão da 
assistência.

d) histórico de enfermagem, planejamento, prescrição de enfermagem, implementação da assistência de 
enfermagem e validação.

e) anamnese, prescrição de enfermagem, diagnósticos de enfermagem, implementação da assistência de 
enfermagem e supervisão.
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06. Leia o seguinte caso clínico:

M.C.S.,  sexo  feminino,  72  anos,  viúva,  residente  em  Cambuí,  vinha  evoluindo,  nos  últimos  20  dias,  com 
taquipneia, oligúria e edema de face. Foi feito um diagnóstico de infecção do trato urinário. A paciente recebeu 
orientações quanto ao tratamento medicamentoso, mas evoluiu com aumento das escórias nitrogenadas, tendo 
por essa razão iniciado terapia dialítica e sendo necessária a internação, por causa dos picos hipertensivos e da  
dispneia  progressiva.  Foi  submetida  a  um  ecocardiograma  que  evidenciou  dupla  lesão  mitral  e  aórtica,  
regurgitação  tricúspide  importante,  aumento  do  átrio  esquerdo,  ventrículo  esquerdo  com  boa  função,  sendo 
indicada a cirurgia cardíaca. Deu entrada na UTI em pós-operatório imediato de troca das válvulas mitral e aórtica 
(próteses mecânicas) e plastia tricúspide. Apresenta-se sob efeito anestésico. Aposentada, relata vida sedentária,  
mora em residência com saneamento básico adequado, relata gostar de assistir televisão. Calma, alegre, não 
apresenta  déficits  no autocuidado, e, nos últimos dias, vinha apresentando dificuldade para dormir, deambular, 
higienizar-se  e  se  alimentar,  devido  à  dispneia.  Ao  exame:  emagrecida,  anictérica,  cianótica,  hipotérmica, 
hipocorada. Sujidades no couro cabeludo, cavidade oral com presença de grumos e halitose. Presença de cateter  
nasogástrico (CNG) na narina direita (2º dia) com drenagem irrisória e tubo orotraqueal (TOT) - (2º dia). Acesso  
venoso central em jugular interna direita (2º dia) sem sinais flogísticos. Presença de dreno de tórax à direita e  
mediastinal (2º dia). Ferida operatória na região esternal sem sinais flogísticos. Murmúrios vesiculares diminuídos 
com crepitações bibasais. Frequência respiratória de 15 irpm, em ventilação mecânica controlada, com PEEP 5,  
FIO2 100%, saturação de O2 88%. Aspirada secreção traqueal fluida em grande quantidade. Solicitado radiografia  
de tórax  que evidenciou imagens infiltrativas  bilaterais.  Bulhas normofonéticas  e  arrítimicas,  pulso filiforme e 
arrítmico,  pressão  intra-arterial  60x40mmHg,  pressão  venosa  central  1mmHg.  Eletrocardiograma  com ritmo 
alternando  de  fibrilação  atrial  a  bloqueio  atrioventricular  de  1º  grau.  Abdome normotenso,  timpânico,  ruídos 
hidroaéreos presentes,  sem visceromegalias.  Oligúria,  em cateter  vesical  de demora (CVD).  Hábito  intestinal 
ausente (2º dia). Perfusão capilar diminuída. Presença de hiperemia em região sacral.

Com base no caso apresentado, é possível afirmar que são alguns dos diagnósticos de enfermagem possíveis,  
EXCETO:

a) Integridade  da  pele  prejudicada  relacionada  a  emagrecimento,  imobilização  física,  idade  avançada, 
circulação alterada, evidenciada por hiperemia na região sacral.

b) Integridade tissular prejudicada relacionada ao procedimento cirúrgico, evidenciada por ferida operatória 
na região esternal.

c) Déficit no autocuidado para banho/higiene, relacionado à sedação instituída, evidenciada por sujidades no 
couro cabeludo, presença de grumos na cavidade oral e halitose.

d) Capacidade adaptativa intracraniana diminuída relacionada à diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, 
evidenciada pelos valores da pressão intracraniana.

e) Risco de infecção relacionado à presença de dreno de tórax, TOT, CNG, CVD e acesso venoso central.

07. Ainda considerando o caso clínico da questão anterior, são intervenções apropriadas, EXCETO:

a) Aquecer membros inferiores com algodão ortopédico e realizar enfaixamento. Trocar faixas e algodão 
diariamente, datar e assinar.

b) Hidratar a pele da paciente com creme hidratante à base de ureia a 10% de 8/8h e sempre que estiver  
ressecada.

c) Lavar o couro cabeludo, utilizando xampu e condicionador, hoje, após autorização do enfermeiro.
d) Realizar e monitorar balanço hidroeletrolítico de 12/12 h.
e) Monitorar a saturação de O2 com oximetria de pulso, anotar valores de 1/1 h e comunicar valores abaixo  

de 92%.
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08. Desinfecção é o processo que destrói os micro-organismos na forma vegetativa presentes em superfícies e 
artigos, exceto os esporos bacterianos. A desinfecção pode ser obtida mediante a aplicação de agentes físicos  
(ação térmica) e químicos (uso de desinfetantes) e é classificada, conforme seu espectro de ação, em alto nível,  
nível intermediário e baixo nível. Associe a segunda coluna à primeira.

I) Desinfecção de alto nível
II) Desinfecção de nível intermediário
III) Desinfecção de baixo nível

(      ) Processo usado para eliminar as bactérias vegetativas.
(      ) Processo usado para eliminar os micro-organismos em forma vegetativa e alguns esporos.
(      ) Processo usado para eliminar as bactérias vegetativas e o bacilo da tuberculose.
(      ) Está indicada para os artigos semicríticos, como endoscópios.

Agora, marque a sequência CORRETA.

a) III, II, II, I
b) II, I, I, II
c) III, II, I, I
d) III, I, II, I
e) II, I, I, III

09. Assim como os pacientes podem transmitir infecções hospitalares para outros pacientes e para a equipe de 
profissionais da área da saúde (PAS), estes, se estiverem doentes ou se forem portadores de alguma doença 
infecciosa transmissível, também podem transmiti-la no ambiente hospitalar. É correto afirmar, EXCETO:

a) PAS com conjuntivite não devem ter contato com paciente durante todo período da doença.
b) PAS com herpes simples genital não devem ter contato com paciente até a lesão cicatrizar.
c) PAS com escabiose não devem ter contato com paciente até a infestação terminar.
d) PAS com citomegalovírus não há nenhuma restrição.
e) PAS com tuberculose ativa não devem trabalhar no hospital até 3 escarros negativos.

10. Para prevenir  a  transmissão de micro-organismos pelas mãos,  três elementos são essenciais  para essa  
prática: agente tópico com eficácia antimicrobiana; procedimento adequado ao utilizá-lo, com técnica adequada e 
no tempo preconizado; e adesão regular  ao seu uso nos momentos indicados.  Assinale  “V”  para afirmativas 
verdadeiras e “F” para as falsas. 

(      ) A higienização das mãos com sabonete líquido remove a microbiota transitória, tornando as mãos limpas. 
Esse nível de descontaminação é suficiente para a maioria dos contatos sociais em geral e para a maioria  
das atividades práticas nos serviços de saúde.

(      ) Os  álcoois  têm  rápida  ação  microbicida  quando  aplicados  à  pele,  mas  não  têm  atividade  residual 
apreciável; entretanto, a recolonização da pele ocorre lentamente após uso de antisséptico à base de 
álcool nas mãos.

(      ) A clorexidina apresenta boa atividade contra  bactérias Gram-negativas e  fungos e é  esporicida,  mas 
apresenta menor atividade contra bactérias Gram-positivas.

(      ) Os iodóforos – Polivinilpirrolidona iodo (PVPI) – têm atividade ampla contra bactérias Gram-negativas e 
fungos, mas apresentam menor atividade contra bactérias Gram-positivas.

Agora, assinale a sequência CORRETA.

a) V, V, F, F
b) V, F, F, V
c) F, V, F, V
d) F, F, V, V
e) V, V, V, F
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11. A prevenção de acidentes de trabalho com material  biológico é uma importante  etapa na prevenção de 
contaminação de trabalhadores da saúde por patógenos de transmissão sanguínea. Analise as afirmativas abaixo 
e assinale a afirmativa INCORRETA.

a) Atualmente, muitos trabalhadores da saúde são imunes à hepatite B como resultado da utilização de 
imunoglobulina pós-exposição.

b) O vírus da hepatite C (HCV) pode ser transmitido através de exposição ocupacional percutânea.
c) O vírus da imunodeficiência humana (HIV) pode ser transmitido após exposição percutânea envolvendo 

sangue.
d) Acidentes envolvendo agulhas com lúmen, especialmente aquelas utilizadas para coleta de sangue e 

inserção de cateter intravascular, são particularmente preocupantes.
e) Perfurocortantes sem lúmen, como agulhas de sutura, teoricamente, possuem risco menor de transmissão 

do HIV.

12. A  Resolução  nº  311,  de  2007,  do  Conselho  Federal  de  Enfermagem,  aprova  o  Código  de  Ética  dos 
Profissionais  de  Enfermagem  e  dá  outras  providências.  Considerando  essa  Resolução,  são  direitos  dos 
profissionais de enfermagem, EXCETO:

a) Obter  desagravo  público  por  ofensa  que  atinja  a  profissão,  por  meio  do  Conselho  Regional  de 
Enfermagem.

b) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou 
que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.

c) Eximir-se  da  responsabilidade  por  atividades  executadas  por  alunos  ou  estagiários,  na  condição  de 
docente, enfermeiro responsável ou supervisor.

d) Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, em que não conste a assinatura e o 
número de registro do profissional, exceto em situações de urgência e emergência.

e) Suspender suas atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a 
qual trabalhe não oferecer condições dignas para o exercício profissional ou que desrespeite a legislação 
do setor saúde, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente 
por escrito sua decisão ao Conselho Regional de Enfermagem.

13. A Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá  
outras providências. Considerando essa Resolução, todas as afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO:

a) O  Enfermeiro  deve  exercer  as  atividades  de  Enfermagem  que  exijam  maior  grau  de  conhecimento 
técnico-científico  e  realizar  a  prescrição  das  ações  de  menor  complexidade  que  devem  ser 
operacionalizadas pelos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.

b) O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento 
do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, bem como a participação no planejamento da assistência de 
Enfermagem.

c) Cabe ao técnico de enfermagem, entre outras funções, participar da orientação e supervisão do trabalho 
de Enfermagem em grau auxiliar.

d) O Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços 
auxiliares de Enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples.

e) Cabe ao Auxiliar de Enfermagem observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; executar ações de 
tratamento simples; prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente; participar da equipe de saúde.
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14. A Resolução nº 191, de 1996, do Conselho Federal de Enfermagem, dispõe sobre a forma de anotação e uso 
do número de inscrição ou da autorização, pelo pessoal de Enfermagem. Considerando essa Resolução, leia as 
afirmativas abaixo, colocando V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  

(      ) É obrigatório o uso do número de inscrição ou da autorização pelo pessoal de Enfermagem em recibos  
relativos a recebimentos de honorários, vencimentos e salários decorrentes do exercício profissional.

(      ) É obrigatório o uso do número de inscrição ou da autorização pelo pessoal de Enfermagem em todo  
documento firmado, quando do exercício profissional, em cumprimento ao Art. 76, CAP VI, do Código de 
Ética dos Profissionais de Enfermagem.

(      ) É excluído da obrigatoriedade estabelecida na Resolução o uso do número de inscrição ou da autorização 
pelo pessoal de Enfermagem em requerimentos ou petições dirigidas às autoridades da Autarquia ou às  
autoridades em geral, em função do exercício de atividades profissionais, em virtude de sua habilitação 
legal encontrar-se implícita no fato de exercerem os cargos respectivos.

(      ) São excluídos da obrigatoriedade estabelecida na Resolução os atos de dirigentes do COFEN e dos 
CORENs, no uso de suas atribuições, em virtude de sua habilitação legal encontrar-se implícita no fato de 
exercerem os cargos respectivos.

A alternativa que apresenta a sequência CORRETA é:

a) V, V, F, V.
b) V, V, F, F.
c) F, V, F, F.
d) F, F, V, V.
e) V, F, V, F.

15. Os eventos adversos relacionados a medicamentos (EAM) extrapolam as situações que envolvem drogas 
concentradas e de alta vigilância. Os erros de medicação (EM) e as reações adversas a medicamentos (RAM)  
estão entre as falhas mais frequentes nos cuidados em saúde e é importante destacar que essas situações, 
muitas  vezes,  poderiam ter  sido  evitadas  nas  três  principais  fases  do processo  de  medicação  – prescrição, 
dispensação e administração –, as quais envolvem ações multiprofissionais de equipes médicas, farmacêuticas e 
de enfermagem.

Dentre as estratégias para diminuir os erros de prescrição de medicamento, é correto afirmar, EXCETO:

a) Prescrições feitas manualmente permitem que o prescritor indique, corretamente, a dose e melhora o 
entendimento de quem irá administrar o medicamento.

b) Sistemas  informatizados  de  prescrição  têm  a  vantagem  de  padronizar  a  nomenclatura  e, 
substancialmente, reduzir o uso de abreviaturas.

c) A dose unitária é a embalagem dos medicamentos em unidades prontas para uso que são preparadas na 
farmácia e depois entregues na unidade.

d) Remoção de medicamentos de alto risco de certas áreas.
e) Inclusão do farmacêutico clínico no processo de prescrição e administração de medicamentos.
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16. O  risco  na  área  médica  é  um  assunto  recentemente  reconhecido  como  um  problema  de  proporções 
significativas. Um bom sistema de monitorização de riscos, erros ou eventos adversos deve ter um sistema de 
vigilância eficiente. A eficiência de um sistema deve basear-se em busca ativa de incidentes, além, é claro, das  
notificações feitas pelos profissionais da assistência. Analise as afirmativas e assinale a alternativa INCORRETA.

a) A detecção de danos ou fatores potenciais de risco (quase danos) não pode ser realizada através de 
dados das comissões de óbitos e de prontuários.

b) A análise de dados fornecidos por um bom sistema de vigilância deve ser realizada em intervalos de 
tempo definidos, de modo a contribuir para o aumento do conhecimento do problema e fornecer dados 
que levem à melhoria do processo.

c) A análise  de dados pode fornecer  uma quantidade  de  oportunidades de  melhoria  muito  grande que 
inviabilize a implementação concomitante. Portanto, nesse momento, é necessário escolher a medida que 
mais trará benefícios para a segurança do paciente.

d) Os indicadores  desenvolvidos  no levantamento  de dados poderão ser  utilizados para monitorar  se  a 
medida  foi  realmente  implementada  e  podem  ser  desenvolvidos  indicadores  específicos  de 
monitoramento.

e) Passado um tempo, é possível que o que foi alcançado tenha se perdido no dia a dia atribulado dos  
serviços de saúde; portanto, checagens posteriores podem ser necessárias para averiguar se não será 
necessário reimplementar medidas ou padronizações para torná-los efetivos novamente.

17. Relacionado ao “Erro Humano”, complete as frases abaixo com a opção correta. 

A concepção de ......................................................... corresponde a uma falha ocorrida na sequência planejada de 
atividades mentais ou físicas para alcançar um resultado pretendido e, quando essa falha não pode ser atribuída  
ao acaso, incluindo, portanto, uma intenção e uma ação de forma errada.
O ................................................... é representado por um resultado lesivo, caso fortuito de força maior, incapaz de 
ser previsto ou evitado, qualquer que seja o autor e dentro das mesmas circunstâncias.
Um ...................................................... ocorre quando a ação não é desenvolvida de forma prevista, caracterizando 
um erro de execução.
O ....................................................... é o decorrente de uma situação de curso inexorável e próprio da evolução do  
caso, quando o conhecimento científico e a competência profissional não dispõem de solução, até o momento da  
sua ocorrência.

Assinale a opção que contém a sequência CORRETA de termos.

a) acidente imprevisível; equívoco ou lapso; erro; resultado incontrolável
b) equívoco ou lapso; resultado incontrolável; erro; acidente imprevisível
c) erro; resultado incontrolável; acidente imprevisível; equívoco ou lapso
d) erro; acidente imprevisível; equívoco ou lapso; resultado incontrolável
e) resultado incontrolável; erro; acidente imprevisível; equívoco ou lapso
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18. Abaixo estão relacionadas algumas resoluções de serviços de saúde identificadas como relevantes em função 
do grande risco associado aos processos que possuem. 

Relacione as Resoluções às suas características.

I - Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004.
II - Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 7, de 24 de fevereiro de 2010.
III - Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 51 de 06 de outubro de 2011.
IV - Resolução da Diretoria Colegiada – RDC Anvisa nº 63, de 25 de novembro de 2011.

(      ) Requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva.
(      ) Dispõe sobre os requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde.
(      ) Requisitos para Aprovação de Projetos Físicos de Estabelecimentos de Saúde. (revoga parcialmente a 

Resolução Anvisa/DC nº 50).
(      ) Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.

Assinale a opção que contém a sequência CORRETA.

a) II, I, IV, III
b) I, II, IV, III
c) I, IV, III, II
d) III, IV, II, I
e) II, IV, III, I

19. A Política Nacional de Humanização apresenta princípios e diretrizes que devem ser operacionalizados nos 
serviços  de  saúde.  Com  a  implementação  dessa  política,  espera-se  consolidar  quatro  marcas  específicas. 
Assinale  a  alternativa  que  apresenta  a  afirmativa  que  NÃO condiz  com a  proposta  da  Política  Nacional  de 
Humanização.

a) Serão reduzidas as filas e o tempo de espera, com ampliação do acesso e do atendimento acolhedor e  
resolutivo, baseados em critérios de risco.

b) Todo usuário do SUS saberá quem são os profissionais que cuidam de sua saúde, e os serviços de saúde 
se responsabilizarão por sua referência territorial.

c) A equipe de saúde terá seus saberes valorizados e sua autonomia fortalecida para definição da melhor 
abordagem de práticas de saúde a que o paciente deve ser submetido.

d) As unidades de saúde garantirão as informações ao usuário, o acompanhamento de pessoas de sua rede 
social (de livre escolha) e os direitos do código dos usuários do SUS.

e) As unidades de saúde garantirão gestão participativa aos seus trabalhadores e usuários, assim como a 
educação permanente aos trabalhadores.

20. O  Programa  Nacional  de  Humanização  da  Assistência  Hospitalar  (PNHAH)  descreve  dez  “direitos”  do 
paciente. Sobre esse Programa, é correto afirmar, EXCETO:

a) O paciente tem direito a uma morte digna e serena, podendo optar ele próprio (desde que lúcido),  a 
família ou responsável, por local ou acompanhamento e, ainda, se quer ou não o uso de tratamentos 
dolorosos e extraordinários para prolongar sua vida.

b) O paciente tem direito de ter o seu prontuário médico elaborado de forma legível, mas não de consultá-lo 
a qualquer momento. Para essa consulta, o médico assistente deverá fornecer autorização escrita.

c) O  paciente  tem  direito  a  informações  claras,  simples  e  compreensíveis,  adaptadas  à  sua  condição 
cultural, sobre as ações diagnósticas e terapêuticas. Também tem direito de saber o que pode decorrer 
delas, a duração do tratamento, a localização de sua patologia, se existe necessidade de anestesia, qual 
instrumental a ser utilizado e quais regiões do corpo serão afetadas pelos procedimentos.
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d) O paciente tem direito de não sofrer discriminação nos serviços de saúde por ser portador de qualquer  
patologia, principalmente, no caso de ser portador de HIV/Aids ou doenças infectocontagiosas.

e) O paciente tem direito de identificar o profissional por crachá preenchido com o nome completo, função e 
cargo.

21. O equilíbrio hidroeletrolítico é um processo dinâmico crucial para a vida. Entretanto, o organismo humano está 
sujeito a distúrbios potenciais e reais nesse equilíbrio, com uma gama de alterações que afetam tanto a pessoas 
saudáveis, como o aumento da perda de sódio e água com exercícios, como aquelas que se encontram doentes.  
Sobre  os  cuidados  de  enfermagem nas  alterações  do  volume  de  líquidos  no  organismo,  é  correto  afirmar,  
EXCETO:

a) São importantes indicadores da hipovolemia o balanço entre a ingestão e a excreção de líquidos, os sinais 
vitais e o turgor cutâneo.  

b) No déficit de volume de líquidos, é importante monitorar o grau de edema nas partes do corpo sob maior 
ação  da gravidade,  como os  pés  e  tornozelos  nos  pacientes que deambulam e a  região sacral  nos 
pacientes acamados.

c) Os sons respiratórios devem ser,  regularmente,  examinados nos pacientes em risco de hipervolemia,  
principalmente, quando líquidos parenterais estão sendo administrados.

d) O déficit de volume de líquidos pode se caracterizar por pulso rápido e fraco e por hipotensão postural.
e) Podem  ser  considerados  fatores  que  contribuem  para  o  excesso  no  volume  de  líquidos  o 

comprometimento  dos  mecanismos  reguladores  como  insuficiência  renal,  insuficiência  cardíaca 
congestiva e cirrose, a administração exagerada de líquidos contendo sódio, a terapia prolongada com 
corticosteroides, o estresse intenso e o hiperaldosteronismo.

22. A  manutenção  de  uma  infusão  endovenosa  é  uma  responsabilidade  de  enfermagem  que  demanda  o 
conhecimento das soluções a serem administradas e os princípios sobre o fluxo. Sobre os fatores que afetam o 
fluxo de infusões fora das bombas de infusão contínua, escreva V para as afirmações verdadeiras e F para as 
falsas:

(      ) Por se tratar de um sistema fechado, o fluxo não tem relação com a altura da coluna de líquidos. Alterar a  
altura de um frasco de infusão não interfere no seu fluxo.

(      ) O fluxo é diretamente proporcional ao diâmetro do equipo. A pinça, no equipo endovenoso, regula o fluxo 
por mudar o diâmetro do equipo.

(      ) O fluxo é diretamente proporcional ao comprimento do equipo. Aumentar a extensão do equipo aumentará 
o fluxo.

(      ) O fluxo é inversamente proporcional à viscosidade do líquido. As soluções viscosas, como o sangue, 
necessitam de uma cânula de calibre maior que a utilizada para água ou soluções salinas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

a) F, V, F, V.
b) V, F, F, V.
c) F, V, V, F.
d) V, F, V, F.
e) V, V, F, V.

23. Referente à verificação da pressão arterial (PA) por ausculta, analise as seguintes afirmativas:

I) A PA aumenta agudamente e volta à base de referência cerca de 15 minutos depois de parar de fumar.
II) O posicionamento do braço acima da altura do nível do coração causa uma falsa leitura.
III) Evitar  aplicar  o  manguito  em  uma  extremidade  que  já  esteja  com  uma  infusão  venosa,  um  desvio  

arteriovenoso ou fístulas.
IV) Com o paciente sentado ou deitado na posição de decúbito dorsal, colocar o antebraço dele, apoiado, se  

necessário, na altura do coração com a palma da mão voltada para baixo.
V) Com o paciente na posição de decúbito dorsal, ele pode permanecer com as pernas cruzadas, pois nessa 

posição não há interferência nos valores da pressão arterial.
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Assinale a opção que apresenta a sequência CORRETA.

a) I, III e IV
b) II, III e V
c) I, II e III
d) I, II e IV
e) I, III e V

24. Na prevenção do desenvolvimento de úlceras por pressão, a meta consiste em identificar, precocemente, os 
pacientes que apresentam riscos e implantar estratégias preventivas. Pacientes com pele de pigmentação escura 
não podem ser avaliados quanto ao risco de úlceras por pressão apenas pelo exame da cor da pele. Para tanto, é 
correto seguir as seguintes recomendações, EXCETO:

a) Avaliar quanto à existência de edema e alterações na sensibilidade da pele.
b) Coceira é considerada uma alteração na sensibilidade da pele, mas não deve ser levada em consideração 

durante a avaliação.
c) Inicialmente, a pele que recobre a área afetada pela úlcera por pressão pode estar mais quente do que a  

pele das áreas circunvizinhas.
d) A pele pode estar mais fria na região da úlcera do que nas áreas adjacentes, indicando isquemia.
e) Consistência tecidual e temperatura da pele são fatores de avaliação de risco para úlcera por pressão.

25. A  administração  de  medicamentos  é  o  processo  de  preparo  e  introdução  de  substâncias  químicas  no  
organismo,  com  finalidade  terapêutica.  Com  o  objetivo  de  garantir  a  segurança  na  administração  de 
medicamentos, algumas regras gerais devem ser seguidas. Constituem regras de segurança na administração de 
medicamentos, EXCETO:

a) Certificar-se  das  condições  de  conservação  do  medicamento  (sinais  de  decomposição,  turvação, 
deterioração, precipitação, etc.).

b) Sempre  que dispuser  de  conhecimento  técnico  suficiente,  a  Enfermagem pode atender  a  prescrição 
verbal, de modo a não atrasar o horário de início da terapêutica.

c) Não conversar durante o preparo do medicamento para não desviar a atenção.
d) Nunca administrar medicamentos sem rótulo.
e) Não administrar medicamentos preparados por outra pessoa.

26. A sondagem nasogástrica é o procedimento de inserção de uma sonda pelo nariz, com a finalidade de criar 
uma via de acesso ao estômago. Constituem indicações para o procedimento EXCETO:

a) Avaliação e controle de hemorragia digestiva alta.
b) Coleta de conteúdo gástrico destinado à análise.
c) Trauma facial com fraturas.
d) Alimentação em clientes que não podem, não devem ou não querem se alimentar por via oral, mas que  

possuem integridade funcional e anatômica do tubo digestivo.
e) Medicação em clientes sem condições de ingestão satisfatória por via oral.

27. Em relação à “limpeza concorrente” é correto afirmar, EXCETO:

a) É o procedimento  de  limpeza  realizado  diariamente  em todas as  unidades dos  estabelecimentos  de 
saúde.

b) A frequência de limpeza concorrente recomendada para áreas críticas é de 3 vezes ao dia.
c) A frequência de limpeza concorrente recomendada para áreas semicríticas é de 1 vez ao dia.
d) No procedimento de limpeza concorrente, estão incluídas a limpeza de todas as superfícies horizontais,  

de mobiliários e equipamentos, portas e maçanetas, instalações sanitárias e a limpeza do piso.
e) Áreas comuns e externas devem sofrer limpeza concorrente 1 vez por dia.

28. Referente aos produtos utilizados na desinfecção, é correto afirmar, EXCETO:
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a) O álcool é recomendado para desinfecção de superfícies e alguns equipamentos (ex: estetoscópio).
b) O álcool é bactericida, virucida, fungicida e tuberculocida.
c) O quaternário de amônia é recomendado para desinfecção de pisos, paredes e mobília, mas possui a 

desvantagem de ser tóxico e corrosivo.
d) O composto clorado orgânico possui a vantagem de ser bactericida, virucida, tuberculocida e esporicida.
e) O monopersulfato de potássio é recomendado para desinfecção de superfície.

29. A limpeza consiste na remoção de sujidade depositada nas superfícies inanimadas, utilizando-se de meios 
mecânicos (fricção), físicos (temperatura) ou químicos (saneantes). Com relação às técnicas de limpeza, assinale  
a alternativa INCORRETA.

a) A limpeza molhada é utilizada, principalmente, na limpeza concorrente.
b) A  limpeza  úmida  é  realizada  com  a  utilização  de  rodos,  mops ou  esfregões,  panos,  entre  outros, 

umedecidos em solução detergente, com posterior enxague com pano umedecido em água limpa.
c) Para a limpeza de teto, devem-se seguir  os passos da varredura; no entanto, deve-se atentar para o  

sentido, que deve ser unidirecional.
d) A limpeza molhada consiste na limpeza de superfícies fixas e de mobiliário por meio de esfregação com 

detergente, escoando com rodo a solução suja para o ralo, seguida de enxague com água abundante, e, 
por fim, no escoamento da água de enxague para o ralo, também, com auxílio de rodo.

e) A  limpeza  seca  consiste  na  retirada  de  sujidade,  pó  ou  poeira,  mediante  a  utilização  de  vassoura 
(varredura seca) e/ou aspirador.

30. A assistência cirúrgica tem sido um componente essencial da assistência em saúde pelo mundo por quase  
um século. À medida que as incidências de injúrias traumáticas, cânceres e doenças cardiovasculares continuem 
a aumentar,  o impacto da intervenção cirúrgica nos sistemas de saúde pública crescerá.  Estima-se que 234 
milhões de cirurgias extensas sejam realizadas pelo mundo a cada ano, correspondendo a uma operação para  
cada  25  pessoas  vivas.  Considerando  o  manual  Cirurgias  seguras  salvam  vidas,  assinale  a  afirmativa 
INCORRETA.

a) É essencial que uma única pessoa lidere o processo da Lista de Verificação. Essa pessoa, designada 
como  coordenadora  da  Lista  de  Verificação,  é  responsável  por  marcar  os  boxes  da  lista  e,  
frequentemente, será um enfermeiro circulante, podendo ser qualquer médico que participe da operação.

b) A Lista de Verificação divide a operação em três fases, cada uma correspondendo a um período do tempo  
específico no fluxo normal de um procedimento: o período anterior à indução anestésica (Identificação), o  
período após a indução e antes da incisão cirúrgica (Confirmação) e o período durante ou imediatamente  
após o fechamento da ferida (Registro).

c) Na  “Identificação”,  antes  da  indução  anestésica,  o  coordenador  da  Lista  de  Verificação  confirmará, 
somente no prontuário, a identidade do paciente, o sítio da cirurgia e o procedimento e, ainda, que o 
consentimento para a cirurgia foi obtido.

d) Na “Confirmação”, a equipe fará uma pausa imediatamente antes da incisão cutânea, para confirmar em 
voz alta que a operação correta no paciente e o local correto estão sendo realizados.

e) No “Registro”, a equipe revisará, em conjunto, a operação que foi realizada, a conclusão das contagens 
de compressas e instrumentos e a etiquetagem de qualquer amostra cirúrgica obtida.
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L Í N G U A   P O R T U G U E S A
                                       
 O seguinte texto, de Alceu Amoroso Lima, publicado em 1976, motiva todas as questões desta prova.  

Volte a ele sempre que julgar necessário. 

As três pragas

1. São muitas  as  pragas  que  nos  afligem.  No momento  estou  pensando  em três:  a  censura  prévia,  o 
atestado  de  ideologia e  a tortura  policial.  Cada  uma  delas,  isoladamente,  bastaria  para  desmentir  qualquer 
pretensão utópica de que estejamos vivendo em um Estado de Direito e não de Fato. Juntas, nos aproximamos  
dos regimes totalitários, embora envolvidos nessa atmosfera tíbia de paternalismo oficial que, historicamente, tem 
configurado os nossos sucessivos regimes políticos. Especialmente o imperial e o republicano. 
2. A censura prévia é o menos censurado dos nossos meios de comunicação. Vive às claras, batendo suas 
gemas às escondidas. Não há dia em que um jornal não apareça com largos espaços em branco, mostrando que, 
pelo menos nisso, a censura já não usa máscaras. Aliás, essa passagem, do disfarce ao disparete, é um traço que  
distingue essas três pragas, que de momento às escâncaras nos atacam. É certo que existem ainda exemplares 
humanos anacrônicos, para quem essas três expressões, censura prévia, atestado de ideologia e tortura policial,  
fazem tremer as fibras mais delicadas de suas sensibilidades. Mas de tal forma se tornaram vulgares esses três  
processos inumanos de desumanizar os homens e as instituições, que já se fala correntemente dessas pestes  
como se fossem inevitáveis. 
3. Ora, as palavras também criam os fatos. Não se limitam a dar-lhes nomes. A familiaridade com que hoje 
falamos desses três carcinomas morais é um triste índice da degradação da nossa vida cotidiana. Falai no mal, 
aparelhai o pau, dizia a nossa velha sabedoria popular. À custa de nos habituarmos ao uso cotidiano da censura  
prévia, do atestado de ideologia e das torturas policiais, acabamos por não sentir os monstros físicos e morais que 
elas representam. Acabamos cúmplices dos próprios males que tentamos denunciar. Por outro lado, não basta o  
silêncio para que desapareçam. São tão terríveis que, falados ou silenciados, nos estão corrompendo a cada 
passo. 
4. A censura prévia nos parecia,  outrora,  como a morte ou a loteria,  que só atacava ou beneficiava os 
vizinhos. Hoje é nosso pão cotidiano, sem esperança de correção. Toda semana recebemos comunicação de 
revistas que têm dezenas de textos suprimidos. Numa delas, por exemplo, nada menos de 25 matérias diferentes,  
num  total  de  197  laudas,  foram  integralmente  vetadas.  Foram  vetadas  a  nota  do  Conselho  Indigenista 
Misssionário; o pronunciamento dos jesuítas da Prelazia de Diamantino; a nota da Conferência dos Religiosos do  
Brasil;  e  assim por  diante.  É um quadro  assustador  do estado de obscurantismo cultural  para  que estamos 
caminhando. Ou nele já vivendo. Como o demonstra a interdição à última hora da peça de Antônio Bivar, na 
comemoração do 50º aniversário teatral do grande artista Ziembinski. 
5. Quanto ao atestado de ideologia, tenho recebido várias cartas de protesto por essa mórbida aplicação do 
thought control, que nos parecia outrora um mal que nunca nos afetaria. Sei de um caso típico recente. Um grande  
professor de História, e um dos nossos maiores historiadores vivos, foi convidado para assumir, por contrato, a 
cadeira de sua especialidade, em uma de nossas universidades federais. Aceitos os termos do acordo, surgiu a 
exigência final do atestado de ideologia, pois, como se sabe in cauda venenum. Forçado pela necessidade, teve 
de sujeitar-se à humilhação de um rigoroso inquérito sobre suas ideias e seus antecedentes. 
6. Esse é o estado a que está sendo reduzida a nossa cultura superior. Quando me lembro do fervor com 
que um Raul Leitão da Cunha se pôs em campo, durante a Constituinte de 1934, para ser incorporado à nova 
Constituição o princípio da autonomia universitária, e vejo que hoje, nem alunos nem professores têm qualquer 
espécie de autonomia real, sob a ameaça constante do fechamento de diretórios acadêmicos e de demissões 
sumárias, é que sinto no fundo da alma o que perdemos de liberdade para a nossa cultura. Naquele momento, o 
que a Revolução de 30 pensava trazer à nossa educação, era precisamente a abertura do espírito da juventude. 
Era permitir o exercício de um professorado culto e livre, para travar com as novas gerações um diálogo, não de 
surdos e mudos, dirigidos pela palmatória oficial ou pelo fantasma sempre presente da Segurança Nacional, e sim,  
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de permuta recíproca, de pesquisa e de estudo, dentro de universidades realmente dignas desse nome. Hoje, o 
que se pretende é bitolar as inteligências e impedir o debate de ideias para alcançar as falsas unanimidades. 
7. Quanto à mais trágica e injustificável das três chagas que ameaçam tetanizar o nosso organismo nacional,  
a tortura policial, por mais universal que seja, mesmo em países democráticos, como o demonstrou a denúncia  
famosa do Time, essa extensão do mal não nos escusa de permitir que se introduza ou se reintroduza, em nossos 
costumes policiais, essa herança ignominiosa da Inquisição. Quando me lembro do nosso tempo de estudantes de 
Direito Penal, há apenas meio século, e confronto o que ouvíamos de um Lima Drummond e o que vemos ser 
admitido e praticado em nossa repressão à criminalidade, parece que realmente já não vivemos no mesmo país,  
não falamos a mesma língua, não partilhamos dos mesmos sentimentos. 

8. Não  temos,  porém,  o  direito  de  desesperar.  Não  há  pragas  incuráveis.  Os  últimos  acontecimentos,  
inclusive as últimas eleições, quaisquer que tenham sido os seus resultados, não podem deixar de ter abalado a  
opinião pública. E não ousamos duvidar que surjam providências urgentes para que cesse uma situação que nos 
envergonha diante de nós mesmos. Pois enquanto tivermos em nossos costumes a censura prévia, o atestado de  
ideologia e a tortura policial, não podemos olhar tranquilamente a nossa imagem em um espelho. 

LIMA, Alceu Amoroso. As três pragas. In:______. Revolução suicida. Rio de Janeiro, Brasília/Rio, 1977, p. 217-219. 

31. A leitura conjugada dos três primeiros parágrafos NÃO permite o entendimento de que:

a) para o articulista, a existência de qualquer uma das pragas sociais denunciadas contrariava a pretensão 
irrealizável de que o Brasil vivia o Estado de Direito. 

b) na referência à “censura prévia”, logo no início do segundo parágrafo, o articulista, na crítica apresentada, 
vale-se do recurso da ironia. 

c) os “exemplares humanos anacrônicos”, referidos no segundo parágrafo, estão em dissintonia com o seu 
tempo no que se refere ao objeto da crítica presente no texto. 

d) a banalização com que se trata a censura prévia, o atestado de ideologia e a tortura policial é censurada 
pelo articulista. 

e) com a utilização do provérbio “Falai no mal, aparelhai o pau”, o articulista enfatiza a luta da sociedade no  
combate às pragas que ele denuncia. 

32. Quiséssemos, a partir do quarto parágrafo, adjetivar a “censura prévia”, diríamos, fiéis à visão do articulista,  
que essa prática foi:

a) tentacular. 
b) restrita. 
c) imprescindível. 
d) primordial. 
e) inócua. 

33. Os personagens Raul Leitão da Cunha (§ 6) e Lima Drummond (§ 7): 

a) certamente viveram o momento das pragas condenadas pelo articulista. 
b) certamente subscreveriam as denúncias apresentadas pelo articulista. 
c) referendariam a tese de autonomia das universidades brasileiras. 
d) são citados para reforçar o combate à praga da censura prévia. 
e) apresentam ideias que vão de encontro às do articulista. 

34. Atente para os destaques nos seguintes trechos:

(I) “A familiaridade com que hoje falamos desses três carcinomas morais é um triste índice da degradação da 
nossa vida cotidiana.” (§ 3)

(II) “... acabamos por não sentir os monstros físicos e morais que elas representam.” (§ 3) 
(III) “Hoje é nosso pão cotidiano, sem esperança de correção.” (§ 4)
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(IV) “... não de surdos e mudos, dirigidos pela palmatória oficial ou pelo fantasma sempre presente da Segurança 
Nacional...” (§ 6) 

(V) “... mais trágica e injustificável das três chagas que ameaçam tetanizar o nosso organismo nacional, a tortura 
policial...” (§ 7)

Estilisticamente, o autor valeu-se de:

a) metonímia, em todos os casos. 
b) metáfora, em todos os casos. 
c) metonímia, somente em (I) e (II). 
d) metáfora, somente em (I), (II) e (V).
e) eufemismo, em todos os casos. 

35. Releia o fragmento:

“São muitas as pragas que nos (1) afligem. No momento estou pensando em três: (2) a censura prévia, o 
atestado  de  ideologia e  a  tortura  policial.  Cada  uma  delas,  isoladamente,  bastaria  para  desmentir 
qualquer pretensão utópica de (3) que estejamos (4) vivendo um Estado de Direito e não de Fato.” (§ 1)

Aponte a alternativa em que as informações acerca dos elementos grifados estão CORRETAS, considerando-se a 
numeração apresentada entre parênteses. 

a) (1) pronome oblíquo átono em próclise motivada por conjunção integrante, (2) dois-pontos usados antes 
de uma enumeração, (3) preposição explicável por mecanismo de regência verbal, (4) verbo no presente  
do subjuntivo

b) (1)  pronome oblíquo átono referente à primeira  pessoa do discurso,  (2) dois-pontos usados antes de 
aposto, (3) preposição explicável pela regência do adjetivo antecedente, (4) verbo no modo indicativo 

c) (1) pronome oblíquo átono em próclise motivada por pronome relativo, (2) dois-pontos usados antes de 
uma enumeração, (3) preposição explicável por mecanismo de regência nominal, (4) verbo no presente do 
subjuntivo

d) (1) pronome oblíquo átono em próclise a verbo no presente do indicativo, (2) dois-pontos usados antes de 
uma citação, (3) preposição explicável por mecanismo de regência verbal, (4) verbo na primeira pessoa 
do plural

e) (1) pronome oblíquo átono em ênclise motivada por pronome relativo, (2) dois-pontos usados antes de  
uma  enumeração,  (3)  preposição  explicável  pela  regência  de  substantivo,  (4)  verbo  no  presente  do 
subjuntivo

36. Inspirados no trecho “... o que vemos ser admitido e praticado em nossa repressão à criminalidade...” (§ 7), no 
qual o articulista – fiel à língua escrita culta – emprega adequadamente o sinal da crase, propomos que avalie,  
quanto à presença ou à ausência desse sinal, a adequação das construções seguintes, antepondo-lhes C para 
certo ou E para errado. 

(      ) À partir de 1964, houve uma interrupção no processo democrático brasileiro. 
(      ) A praga a qual o articulista reservou maior ênfase foi a tortura policial. 
(      ) A praga à que o articulista reservou maior ênfase foi a tortura policial. 
(      ) O personagem à quem o articulista reservou maior ênfase sofrera com a repressão. 
(      ) O articulista tem feito referência àqueles que foram vítimas da censura prévia. 
(      ) O articulista tem feito referência às que foram vítimas da censura prévia. 
(      ) O articulista tem elogiado aqueles que foram vítimas da censura prévia. 
(      ) O articulista, católico fervoroso, várias vezes foi à Roma do Papa. 
(      ) O articulista dedicou-se à profundas reflexões sobre os anos de obscurantismo político. 
(      ) De sexta à domingo, o articulista publicava suas ideias no famoso periódico. 

Avaliadas as construções, aponte a sequência CORRETA. 

a) E - E - C - C - C - E - C - C - E - E 
b) C - E - E - E - C - C - C - E - C - E 
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c) E - C - C - E - E - E - E - E - C - C 
d) C - C - E - C - E - C - E - C - E - C 
e) E - E - E - E - C - C - C - C - E - E 

37. Apresentamos, em cada alternativa, segmentos do texto, que, sem preocupação com o sentido original, são 
reescritos.  Analise  as  reescritas  quanto  à  adequação à  norma culta  da  língua  portuguesa  e  aponte  a  única 
alternativa INCORRETA. 

a) “Juntas,  nos  aproximamos dos  regimes  totalitários,  embora  envolvidos  nessa  atmosfera  tíbia  de 
paternalismo oficial...” (§ 1)  → Juntas, aproximamo-nos dos regimes totalitários, embora envolvidos nessa 
atmosfera tíbia de paternalismo oficial...

b) “Mas de tal forma se tornaram vulgares (...), que já se fala correntemente dessas pestes como se fossem 
inevitáveis.” (§ 2) → Mas de tal forma se tornaram vulgares (...), que já se comentam correntemente essas 
pestes como se fossem inevitáveis. 

c) “Numa delas, por exemplo, nada menos de 25 matérias diferentes (...) foram integralmente vetadas.” (§ 4) 
→ Numa delas, por exemplo, mais de uma matéria foi integralmente vetada. 

d) “É certo que existem ainda exemplares humanos anacrônicos, para quem essas três expressões...” (§ 2) 
→ É certo que têm ainda exemplares humanos anacrônicos, para quem essas três expressões...

e) “Naquele momento, o que a Revolução de 30 pensava trazer  à nossa educação, era precisamente a 
abertura do espírito da juventude.” (§ 6) → Naquele momento, o que a Revolução de 30 pensava trazer a 
esta nação, era precisamente a abertura do espírito da juventude.

38. No trecho “... sinto no fundo da alma o que perdemos de liberdade para a nossa cultura...” (§ 6), o articulista  
emprega a forma sinto (presente do indicativo do verbo sentir), homônima de cinto (tira ou faixa de couro ou tecido 
que  cinge  a  cintura  e  se  prende  com laço,  fivela  etc.).  Em português,  além de  casos  como esse,  em que 
pronúncias  iguais  correspondem a  grafias  diferentes,  há  também casos  de  pronúncias  parecidas  e  escritas  
diferentes,  gerando  erros  de  ortografia,  como  os  que  se  registram  em ambos  os  destaques da  seguinte 
alternativa:

a) Um autêntico cavalheiro sabe como tratar uma mulher. / Um garboso cavaleiro seduzira as mocinhas da 
pequena cidade. 

b) Ao conjunto de professores de uma escola chamamos de corpo docente. / Ao conjunto de alunos de uma 
escola chamamos de corpo discente.

c) Tendo corrido alguns quilômetros, não foi surpresa que chegasse  esbaforido. / Renato, ameaçado pelo 
assaltante, entregou espavorido todos os pertences. 

d) Na prova de português, Carlinhos fez belíssima  discrição de uma gravura. / Tendo agido com extrema 
descrição, o detetive conseguiu desvendar o crime. 

e) Seu profundo senso crítico permitia-lhe aguçadas opiniões. / O último censo revelou que a população de 
idosos está aumentando. 

39. O articulista escreve “... o pronunciamento dos jesuítas da  Prelazia de Diamantino...” (§ 4) Ao usuário do 
português que conheça as regras de acentuação gráfica torna-se fácil ler a palavra em destaque como prelazia 
(paroxítona, com a tônica no zi), mesmo que nunca a tenha ouvido. Não será, por exemplo, cabível a leitura com a 
tônica  no  la,  porque,  se  assim  fosse,  o  acento  gráfico  seria  obrigatório,  pois  se  acentuam  as  paroxítonas 
terminadas  em ditongo  crescente.  Feita  essa  motivação  inicial,  propomos,  nas  alternativas  seguintes,  várias 
palavras (todas elas substantivos, inventados segundo as normas de acentuação). Tarefa sua: aplicar as regras 
de acentuação gráfica e marcar a alternativa em que todas as palavras são paroxítonas. 
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a) riturmil - vitoper - vilopi
b) mavimus - muvima - xitopi
c) zotopa - romique - vatotos 
d) bitens - matopis - guguem
e) viritas - mitons - catox

40. Atente para a reescrita dos segmentos citados no tocante à pontuação, assinalando a seguir a alternativa que  
NÃO está adequada à língua escrita culta.

a) “... nem alunos nem professores têm qualquer espécie de autonomia real...” (§ 6) →... nem alunos nem 
professores, têm qualquer espécie de autonomia real... 

b) “...  essas  três  expressões,  censura  prévia,  atestado  de  ideologia  e  tortura  policial,  fazem tremer  as 
fibras...” (§ 2) → ...essas três expressões – censura prévia, atestado de ideologia e tortura policial – fazem  
tremer as fibras...

c) “No momento estou pensando em três: a censura prévia, o atestado de ideologia e a tortura policial.” (§ 1) 
→ No momento, estou pensando em três: a censura prévia, o atestado de ideologia e a tortura policial.

d) “Quanto ao atestado de ideologia, tenho recebido várias cartas de protesto...” (§ 5) → Tenho recebido, 
quanto ao atestado de ideologia, várias cartas de protesto...

e) “Não temos, porém, o direito de desesperar. Não há pragas incuráveis.” (§ 8) → “Não temos o direito de 
desesperar, porém. Não há pragas incuráveis.

L E G I S L A Ç Ã O

41. Sobre a revisão do processo administrativo disciplinar regido pela Lei nº. 8.112/90, é INCORRETO afirmar:

a) Da revisão do processo, poderá resultar agravamento de penalidade.
b) No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente.
c) A simples  alegação de  injustiça  da  penalidade  não constitui  fundamento  para  a  revisão,  que  requer 

elementos novos, ainda não apreciados no processo originário.
d) Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá 

requerer a revisão do processo.
e) O julgamento da revisão caberá à autoridade que aplicou a penalidade.

42. Sobre  o  regime  previdenciário  dos  servidores  públicos,  o  qual  é  regido  pela  Constituição  Federal,  é 
INCORRETO afirmar:

a) Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição, é vedada 
a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência do servidor público.

b) É permitida à lei complementar a definição de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos servidores públicos portadores de deficiência.

c) É assegurado o reajustamento dos benefícios dos servidores públicos para preservar-lhes, em caráter 
permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

d) Ao servidor ocupante,  exclusivamente,  de cargo em comissão declarado em lei  de livre  nomeação e 
exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime próprio do 
servidor público.

e) O servidor público que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária por tempo de 
contribuição e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao 
valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para a aposentadoria compulsória.
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43. É vedado ao servidor público nos termos estabelecidos pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal, EXCETO:

a) deixar  de  utilizar  os  avanços  técnicos  e  científicos  ao  seu  alcance  ou  do  seu  conhecimento  para 
atendimento do seu mister.

b) permitir  que  perseguições,  simpatias,  antipatias,  caprichos,  paixões  ou  interesses  de  ordem pessoal 
interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente 
superiores ou inferiores.

c) pleitear,  solicitar,  provocar,  sugerir  ou receber qualquer tipo de ajuda financeira,  gratificação,  prêmio, 
comissão,  doação ou vantagem de qualquer espécie,  para si,  familiares  ou qualquer  pessoa,  para o 
cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim.

d) alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências.
e) utilizar adereço ou símbolo religioso como peça de seu vestuário no ambiente e horário nos quais exerce 

as suas funções públicas.

44. Sobre a anulação, a revogação e a convalidação de atos administrativos nos termos da Lei nº. 9.784/99, é 
INCORRETO afirmar:

a) Em decisão na qual se evidencie vantagem ao interesse público, mesmo que com prejuízo a terceiros, os  
atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.

b) A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade.
c) A  Administração  pode  revogar  seus  próprios  atos  por  motivo  de  conveniência  ou  oportunidade, 

respeitados os direitos adquiridos.
d) O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os 

destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
e) Considera-se  exercício  do  direito  anular  qualquer  medida  de  autoridade  administrativa  que  importe 

impugnação à validade do ato. 

45. O funcionário público que solicita ou recebe, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora 
da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceita promessa de tal vantagem,  
comete o crime de:

a) apropriação indébita.
b) corrupção passiva.
c) concussão.
d) peculato.
e) corrupção ativa.

I N F O R M Á T I C A

46. Leia as seguintes afirmativas:

I) PPT e XLS são extensões do Power Point e Excel, respectivamente.
II) No Excel, é possível salvar um arquivo como TXT.
III) É possível gerar um arquivo PDF através do Word.

Dadas as proposições acima, marque a alternativa CORRETA.

a) Todas as afirmativas são verdadeiras.
b) Todas as afirmativas são falsas.
c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
e) Somente a afirmativa III é verdadeira.

47. Relacione a segunda coluna de acordo com as descrições da primeira coluna.
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1 - Entrada de dados (      ) CD-ROM

2 - Saída de dados (      ) Processador

3 - CPU (      ) Wireless

4 - Memória Secundária (      ) Mouse

5 - Conexão sem fio (      ) Monitor de vídeo

Agora, marque a opção CORRETA, de acordo com a sequência acima.

)a 5,1,4,2,3
)b 3,4,5,1,2
)c 4,1,5,2,3
)d 4,3,5,1,2
)e 1,3,5,2,4

48. O setor de Recursos Humanos de uma empresa relacionou os candidatos aprovados no processo de seleção 
para  admissão  imediata  na  empresa,  criando  uma  planilha  no  Microsoft  Excel,  relacionando-os  em colunas 
A,B,C,D,E  e  F,  com  nome,  CPF,  identidade,  endereço,  cargo  e  valor  da  remuneração  correspondente,  
respectivamente. A relação está totalmente fora de ordem. Para colocá-la em ordem alfabética pelos nomes dos 
candidatos e com o devido somatório de todas as remunerações, utilizando os recursos que o Excel oferece, o 
procedimento CORRETO será:

a) selecionar o campo nome (coluna A), em seguida, os demais campos (colunas B,C,D,E,F) até o final da  
lista,  copiar (através do Ctrl  c),  colar (através do Ctrl  v)  em um novo documento do Microsoft  Word,  
classificar em ordem alfabética e realizar a soma.

b) selecionar o campo nome (coluna A), em seguida, os demais campos (colunas B,C,D,E,F) até o final da  
lista, clicar no botão classificação crescente, posteriormente, selecionar o primeiro valor de remuneração 
até o último valor e clicar no botão auto soma para fazer o somatório da remuneração.

c) selecionar o campo nome (coluna A), em seguida, os demais campos (colunas B,C,D,E,F) até o final da  
lista, clicar no botão classificação crescente, posteriormente, utilizar o recurso calculadora para somar os  
valores das remunerações e incluí-lo na linha imediatamente abaixo do último valor relacionado.

d) selecionar o campo nome (coluna A), em seguida, os demais campos (colunas B,C,D,E,F) até o final da  
lista,  copiar (através do Ctrl  c),  colar (através do Ctrl  v)  em um novo documento do Microsoft  Word,  
formatar as colunas com a primeira letra de cada palavra em maiúsculas, classificar em ordem alfabética 
e realizar a soma.

e) selecionar o campo nome (coluna A), em seguida, os demais campos (colunas B,C,D,E,F) até o final da  
lista,  copiar (através do Ctrl  c),  colar (através do Ctrl  v)  em um novo documento do Microsoft  Word,  
formatar as colunas com todas as palavras em maiúsculas, classificar em ordem alfabética e realizar a 
soma.

49. O recurso  computacional  utilizado  para  monitorar  e  restringir  as  informações  que  trafegam entre  o  seu  
computador e a rede ou a Internet, fornecendo defesa via software contra pessoas que podem tentar acessar seu 
computador externamente sem a sua permissão, é chamado de:

a) Roteador.
b) Active X.
c) Criptografia.
d) Firewall.
e) TCP/IP.

50. Leia as seguintes afirmativas:

I) São exemplos de Sistemas Operacionais: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.
II) Arquivo é uma forma de organizar melhor os dados dentro de uma memória secundária.
III) USB é uma interface “Plug and Play”.
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Marque a opção CORRETA.

a) Somente a afirmativa I é verdadeira.
b) Somente a afirmativa II é verdadeira.
c) Somente a afirmativa III é verdadeira.
d) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
e) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
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