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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Língua Portuguesa 

 
Atenção: Considere o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 5. 
 
 

Muito antes das discussões atuais sobre as mudanças climáticas, os cataclismos naturais despertam interesse no homem. Os 

desastres são um capítulo trágico da história da humanidade desde tempos longínquos. Supostas inundações catastróficas aparecem 

em relatos de várias culturas ao longo dos tempos, desde os antigos mesopotâmicos e gregos até os maias e os vikings. 

Fora da rota dos grandes furacões, sem vulcões ativos e desprovido de zonas habitadas sujeitas a terremotos, o Brasil não 

figura entre os países mais suscetíveis a desastres naturais. Contudo, a aparência de lugar protegido dos humores do clima e dos 

solavancos da geologia deve ser relativizada. Aqui, cerca de 85% dos desastres são causados por três tipos de ocorrências: inun-

dações bruscas, deslizamentos de terra e secas prolongadas. Esses fenômenos são relativamente recorrentes em zonas tropicais, e 

seus efeitos podem ser atenuados por políticas públicas de redução de danos.  

Dois estudos feitos por pesquisadores brasileiros indicam que o risco de ocorrência desses três tipos de desastre deverá 

aumentar até o final do século. Eles também sinalizam que novos pontos do território nacional deverão se transformar em áreas de 

risco significativo para esses mesmos problemas. “Os impactos tendem a ser maiores no futuro, com as mudanças climáticas, o 

crescimento das cidades e a ocupação de mais áreas de risco”, comenta o pesquisador José A. Marengo. 

Além da suscetibilidade natural a secas, enchentes, deslizamentos e outros desastres, a ação do homem tem um peso 

considerável em transformar o que poderia ser um problema de menor monta em uma catástrofe. Os pesquisadores estimam que um 

terço do impacto dos deslizamentos de terra e metade dos estragos de inundações poderiam ser evitados com alterações de práticas 

humanas ligadas à ocupação do solo e a melhorias nas condições socioeconômicas da população em áreas de risco. 

Moradias precárias em lugares inadequados, perto de encostas ou em pontos de alagamento, cidades superpopulosas e 

impermeabilizadas, que não escoam a água da chuva; esses fatores da cultura humana podem influenciar o desfecho de uma 

situação de risco. “Até hábitos cotidianos, como não jogar lixo na rua, e o nível de solidariedade de uma população podem ao menos 

mitigar os impactos de um desastre”, pondera a geógrafa Lucí Hidalgo Nunes. 

 
(Adaptado de PIVETTA, Marcos. Disponível em: http://revistapesquisa.fapesp.br) 

 
 
1. Depreende-se do texto que 
 

(A) atitudes cotidianas simples, como não jogar lixo na rua, são capazes de prevenir desastres naturais, com potencial de oca-
sionar consequências graves. 

 
(B) o Brasil, dado que está fora do alcance dos grandes furacões, não tem vulcões ativos ou regiões sujeitas a terremotos, não 

está exposto a catástrofes geológicas e climáticas. 
 
(C) algumas regiões brasileiras tendem a se tornar mais vulneráveis a inundações bruscas, deslizamentos de terra e secas 

prolongadas nas próximas décadas. 
 
(D) políticas públicas eficazes podem evitar a ocorrência de cataclismos naturais como inundações e longos períodos de se-

cas. 
 
(E) a remoção da população que ocupa áreas de risco, perto de encostas, apesar de considerada controversa, é apontada 

como uma medida imprescindível para evitar abalos geológicos. 
 
 
2. Contudo, a aparência de lugar protegido dos humores do clima e dos solavancos da geologia deve ser relativizada. (2

o
 parágrafo) 

 
 Considerado o contexto, o elemento sublinhado na frase acima introduz uma 
 

(A) ressalva. 
 
(B) consequência.  
 
(C) causa. 
 
(D) explicação. 
 
(E) condição. 
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3. No contexto, as palavras longínquos (1
o
 parágrafo) e mitigar (5

o
 parágrafo) adquirem, respectivamente, sentidos de: 

 
(A) contíguos − atenuar 
 

(B) adjacentes – aplacar 
 

(C) antigos – exasperar 
 

(D) imemoráveis – impedir 
 

(E) remotos – abrandar 
 

 
4. Atente para as frases abaixo, redigidas a partir de frases do texto modificadas. 
 
 I. O Brasil não figura entre os países mais suscetíveis à catástrofes naturais. 

 
 II. Em alguns locais, existe uma suscetibilidade natural à ocorrência de desastres, como secas, enchentes e deslizamen-

tos. 
 
 III. Certas atitudes relacionadas à cultura humana podem impactar o desfecho final de uma situação de risco. 
 
 O sinal de crase está empregado corretamente APENAS em 
 

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

 
(D) II. 
 
(E) III. 

 

 
5. “Os impactos tendem a ser maiores no futuro, com as mudanças climáticas, o crescimento das cidades e a ocupação de mais 

áreas de risco”... (3
o
 parágrafo)  

 
 Sem prejuízo para a correção e a lógica, uma redação alternativa para o segmento acima, em que se preserva, em linhas gerais, 

o sentido original, está em: 
 

(A) A fim de que os impactos sejam menores no futuro, tem-se as mudanças climáticas e o crescimento das cidades, 
juntamente com a ocupação de mais áreas de risco. 

 
(B) Devido à mudanças climáticas, ao crescimento das cidades e o aumento das áreas de risco ocupadas, os impactos 

tendem a ser maiores no futuro. 
 
(C) Conquanto houvessem mudanças climáticas, crescimento das cidades e ocupação de mais áreas de risco, os impactos 

tendem a ser maiores no futuro. 
 
(D) À medida que ocorrem mudanças climáticas, juntamente com o crescimento das cidades e a ocupação de mais áreas de 

risco, os impactos tendem a aumentar. 
 
(E) Posto que se vê mudanças climáticas e o crescimento das cidades, além da ocupação de mais áreas de risco, os impactos 

tendem a aumentar no futuro. 
 

 
6. A frase redigida com correção e lógica está em: 
 

(A) Os chamados eventos extremos, que podem se manifestar de diferentes formas, deve se tornar mais frequentes haja visto 
as mudanças climáticas atuais. 

 

(B) Países desenvolvidos que apresentam risco mais baixo, de serem afetados por cataclismos, por ostentarem maior índice 
de solidariedade social. 

 

(C) Se alguns desastres naturais já ocorreram em um lugar específico, cedo ou tarde tende a se repetir neste mesmo local. 
 

(D) A maior vulnerabilidade de algumas regiões a deslizamentos deve-se a fatores humanos e problemas de ordem 
socioeconômica que poderiam ser prevenidos. 

 

(E) Há desastres naturais de tal intensidade que até mesmo uma população extremamente solidária como a brasileira têm 
dificuldades em enfrentar.  
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Atenção: Considere o texto abaixo para responder às questões de números 7 a 14. 
 
 

Freud uma vez recebeu carta de um conhecido pedindo conselhos diante de uma escolha importante da vida. A resposta é 

surpreendente: para as decisões pouco importantes, disse ele, vale a pena pensar bem. Quanto às grandes escolhas da vida, você 

terá menos chance de errar se escolher por impulso. 

A sugestão parece imprudente, mas Freud sabia que as razões que mais pesam nas grandes escolhas são inconscientes, e o 

impulso obedece a essas razões. Claro que Freud não se referia às vontades impulsivas proibidas. Falava das decisões tomadas de 

“cabeça fria”, mas que determinam o rumo de nossas vidas. No caso das escolhas profissionais, as motivações inconscientes são 

decisivas. Elas determinam não só a escolha mais “acertada”, do ponto de vista da compatibilidade com a profissão, como são 

também responsáveis por aquilo que chamamos de talento. Isso se decide na infância, por mecanismos que chamamos de identi-

ficações. Toda criança leva na bagagem alguns traços da personalidade dos pais. Parece um processo de imitação, mas não é: os 

caminhos das identificações acompanham muito mais os desejos não realizados dos pais do que aqueles que eles seguiram na vida. 

Junto com as identificações formam-se os ideais. A escolha profissional tem muito a ver com o campo de ideais que a pessoa 

valoriza. Dificilmente alguém consegue se entregar profissionalmente a uma prática que não represente os valores em que ela 

acredita. 

Tudo isso está relacionado, é claro, com a almejada satisfação na vida profissional. Mas não vamos nos iludir. Satisfação no 

trabalho não significa necessariamente prazer em trabalhar. Grande parte das pessoas não trabalharia se não fosse necessário. O 

trabalho não é fonte de prazer, é fonte de sentido. Ele nos ajuda a dar sentido à vida. Só que o sentido da vida profissional não vem 

pronto: ele é o efeito, e não a premissa, dos anos de prática de uma profissão. Na contemporaneidade, em que se acredita em 

prazeres instantâneos, resultados imediatos e felicidade instantânea, é bom lembrar que a construção de sentido requer tempo e 

persistência. Por outro lado, quando uma escolha não faz sentido o sujeito percebe rapidamente. 
 

(Adaptado de KEHL, Maria Rita. Disponível em: rae.fgv.br /sites/rae.fgv.br/files/artigos) 

 
 
7. De acordo com o texto, é correto afirmar: 
 

(A) Por motivações inconscientes, que remetem à primeira infância, ou de ordem prática, os indivíduos costumam optar pela 
mesma área de atuação profissional dos pais. 

 
(B) O talento para exercer um determinado trabalho está intimamente relacionado à capacidade de ponderar cuidadosamente 

sobre a escolha profissional. 
 
(C) As escolhas profissionais mais apropriadas são aquelas derivadas de motivações latentes no indivíduo desde a infância. 
 
(D) As pessoas bem-sucedidas profissionalmente, em sua maioria, creditam o sucesso obtido ao alto nível de esforço e ao 

empenho com que se dedicam ao trabalho diário. 
 
(E) No cenário competitivo da contemporaneidade, para concretizar suas ambições profissionais, o indivíduo, muitas vezes, 

precisa abrir mão dos ideais utópicos formados na infância. 
 

 
8. Atente para as afirmações abaixo. 
 
 I. Embora aprove o conselho oferecido por Freud, a autora, ao afirmar que A sugestão parece imprudente, assinala que a 

ideia de Freud pareceria desajustada ao senso comum. 
 
 II. No texto, estabelece-se o contraste entre as vontades impulsivas proibidas e as razões inconscientes às quais o impulso 

deve obedecer. 
 
 III. No primeiro parágrafo, o sinal de dois-pontos introduz uma síntese do que foi dito antes. 
 
 Está correto o que se afirma APENAS em 

 
(A) I e II. 
 
(B) II e III. 
 
(C) I e III. 
 
(D) I. 
 
(E) II. 
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9. Freud uma vez recebeu carta de um conhecido pedindo conselhos... 
 
 Sem prejuízo da correção e do sentido, o elemento sublinhado acima pode ser substituído por: 
 

(A) através de que se pedia 
 
(B) que lhe pedia 
 
(C) da qual pedia-lhe 
 
(D) onde pedia-se 
 
(E) em que se pedia 

 

 
10. Está correto o que se afirma em: 
 

(A) O segmento sublinhado em ... que não represente os valores em que ela acredita... (3
o
 parágrafo) pode ser substituído por 

“no qual”. 
 
(B) Ambos os elementos sublinhados em ... Freud sabia que as razões que mais pesam... (2

o
 parágrafo) são pronomes. 

 
(C) A frase ... você terá menos chance de errar se escolher por impulso... (1

o
 parágrafo) pode ser redigida do seguinte modo: 

“devem haver menos chances de errar na escolha impulsiva”. 
 
(D) O elemento sublinhado em ... aqueles que eles seguiram na vida... (2

o
 parágrafo) refere-se a “ideais”. 

 
(E) Na frase Parece um processo de imitação, mas não é:... (2

o
 parágrafo), o sinal de dois-pontos pode ser substituído por 

“pois”, precedido de vírgula. 
 
 
11. O verbo que pode ser corretamente flexionado em uma forma do plural, sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase, 

está em: 
 

(A) ... em que se acredita em prazeres instantâneos... (4
o
 parágrafo) 

(B) Grande parte das pessoas não trabalharia... (4
o
 parágrafo) 

(C) ... o campo de ideais que a pessoa valoriza. (3
o
 parágrafo) 

(D) ... que não represente os valores... (3
o
 parágrafo) 

(E) ... não se referia às vontades impulsivas... (2
o
 parágrafo) 

 
 
12. Só que o sentido da vida profissional não vem pronto... (4

o
 parágrafo) 

 
 Considerado o contexto e fazendo-se as devidas alterações na pontuação da frase acima, o segmento sublinhado pode ser 

substituído por: 
 

(A) Porém 

(B) Embora 

(C) Porquanto 

(D) Já que 

(E) Mesmo que 
 
 
13. Falava das decisões tomadas de “cabeça fria”... (2

o
 parágrafo) 

 
 O verbo que, no contexto, possui o mesmo tipo de complemento do grifado acima está em: 
 

(A) Satisfação no trabalho não significa necessariamente prazer... (4
o
 parágrafo) 

(B) A sugestão parece imprudente... (2
o
 parágrafo) 

(C) ... quando uma escolha não faz sentido... (4
o
 parágrafo) 

(D) ... as razões que mais pesam nas grandes escolhas... (2
o
 parágrafo) 

(E) ... a construção de sentido requer tempo e persistência. (4
o
 parágrafo) 

 
 
14. A escolha profissional tem muito a ver com o campo de ideais que a pessoa valoriza. Dificilmente alguém consegue se entregar 

profissionalmente a uma prática que não represente os valores em que ela acredita. (3
o
 parágrafo) 

 
 Consideradas as relações de sentido, as duas frases acima podem ser articuladas em um único período, fazendo-se as devidas 

alterações na pontuação e entre minúscula e maiúscula, com o uso, no início, de: 
 

(A) Apesar de 

(B) Na medida em que 

(C) Em contrapartida 

(D) Conquanto 

(E) Em detrimento de 
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15. Uma criança pode revelar grande interesse por uma profissão ...... os pais sonharam, mas nunca exerceram. 
 
 Preenche corretamente a lacuna da frase acima o que está em: 
 

(A) por que 

(B) de que 

(C) à qual 

(D) na qual 

(E) com que 
 
 

Raciocínio Lógico-Matemático 
 

16. O valor que corresponde ao resultado correto da expressão numérica ( ) ( ) ( )222222 49103121113 −−÷÷÷−  é 
 

(A) 
4

3
. 

 

(B) 
5

1
. 

 

(C) 
3

1
. 

 

(D) 
5

2
. 

 

(E) 
4

1
. 

 
 
17. Um ciclista cumpriu seu trajeto de treinamento com uma velocidade média de 20 km/h e um tempo de 6 horas e 24 minutos. No 

dia seguinte, ao voltar, o ciclista cumpriu o mesmo trajeto em exatamente 8 horas. Nesse dia sua velocidade média caiu, em 
relação ao treinamento do dia anterior, um valor igual a 

 
(A) 7 km/h. 
 
(B) 4 km/h. 
 
(C) 6 km/h. 
 
(D) 1,5 km/h. 
 
(E) 3 km/h. 

 
 
18. O preço de um sapato, após um aumento de 15%, é R$ 109,25. Se o preço do sapato não tivesse sofrido esse aumento de 15%, 

mas um aumento de 8%, a diferença, em reais, entre os preços do sapato com cada aumento seria de 
 

(A) R$ 7,65. 
 
(B) R$ 5,80. 
 
(C) R$ 14,25. 
 
(D) R$ 7,60. 
 
(E) R$ 6,65. 

 
 
19. Na festa de fim de ano de uma empresa estavam presentes X pessoas. Para agradar os participantes foram encomendados 

docinhos especiais. A ideia era dar 7 docinhos para cada pessoa presente, mas verificou-se que faltariam 19 docinhos. Se 
fossem dados 6 docinhos para cada pessoa, sobrariam 98 docinhos. O número de docinhos que haviam sido encomendados 
para essa festa era igual a 

 
(A) 800. 
 
(B) 750. 
 
(C) 600. 
 
(D) 950. 
 
(E) 100. 
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20. Do seu salário líquido Raimundo separa 
3

1
 para pagar os gastos com moradia. Para alimentação Raimundo separa 

5

2
 do 

restante do dinheiro. Exatamente 
3

1
do que restou, após os gastos com moradia e alimentação, Raimundo deposita em uma 

conta de investimento que, nesse mês, recebeu como depósito a quantia de R$ 780,00. Nesse mês, a quantia do salário que 
 

 Raimundo separou para moradia e alimentação, somadas, foi igual a 
 
(A) R$ 3.820,00. 
 
(B) R$ 3.240,00. 
 
(C) R$ 3.730,00. 
 
(D) R$ 3.510,00. 
 
(E) R$ 3.190,00. 

 

 
21. A frase que corresponde à negação lógica da afirmação: Se o número de docinhos encomendados não foi o suficiente, então a 

festa não acabou bem, é 
 

(A) Se o número de docinhos encomendados foi o suficiente, então a festa acabou bem. 
 
(B) O número de docinhos encomendados não foi o suficiente e a festa acabou bem. 
 
(C) Se a festa não acabou bem, então o número de docinhos encomendados não foi o suficiente. 
 
(D) Se a festa acabou bem, então o número de docinhos encomendados foi o suficiente. 
 
(E) O número de docinhos encomendados foi o suficiente e a festa não acabou bem. 

 
 
22. O início de uma corrida de percurso longo é realizado com 125 atletas. Após uma hora de prova, o atleta João Carlos ocupa a 

39
a
 posição dentre os 83 atletas que ainda participam da prova. Na segunda e última hora dessa corrida, aconteceram apenas 

quatro fatos, que são relatados a seguir na mesma ordem em que ocorreram: 
 
 
1

o
) 18 atletas que estão à frente de João Carlos, desistem da prova; 

2
o
) 7 atletas que até então estavam atrás de João Carlos, o ultrapassam; 

3
o
) 13 atletas que estavam atrás de João Carlos desistem de prova; 

4
o
) perto da chegada João Carlos ultrapassa 3 atletas. 

 
 O número de atletas que chegaram depois de João Carlos nessa prova superou o número daqueles que chegaram antes de 

João Carlos em 
 
(A) 4. 
 
(B) 7. 
 
(C) 2. 
 
(D) 3. 
 
(E) 8. 

 

 
23. Uma construtora convoca interessados em vagas de pedreiros e de carpinteiros. No dia de apresentação, das 191 pessoas que 

se interessaram, 113 disseram serem aptas para a função pedreiro e 144 disseram serem aptas para a função carpinteiro. A 
construtora contratou apenas as pessoas que se declararam aptas em apenas uma dessas funções. Agindo dessa maneira, o 
número de carpinteiros que a construtora contratou a mais do que o número de pedreiros foi igual a 

 
(A) 65. 
 

(B) 47. 
 

(C) 31. 
 

(D) 19. 
 

(E) 12. 
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Noções de Informática 
 

24. Considere que um usuário, embora tenha procurado seguir regras de proteção e segurança da informação, teve seu computador 
infectado por um malware. Dentre as razões abaixo, a que pode ter contribuído para este fato é o 

 
(A) programa antimalware ter sido atualizado, incluindo o arquivo de assinaturas. 
 

(B) computador ter um firewall pessoal instalado e ativo. 
 

(C) programa leitor de e-mails ter a auto-execução de arquivos anexados a mensagens habilitadas. 
 

(D) sistema operacional do computador ter como configuração padrão não ocultar a extensão de tipos de arquivos. 
 

(E) computador estar configurado para solicitar senha na tela inicial. 
 

 
25. Um usuário está utilizando o navegador Google Chrome em português, em condições ideais, e deseja desativar o mecanismo 

de salvar senhas da web automaticamente. Para acessar este serviço, o usuário deve digitar na barra de endereços do 
navegador: 

 
(A) chrome://system/ 
 

(B) chrome://inspect/#devices 
 

(C) chrome:// configurações/ 
 

(D) chrome:// components/ 
 

(E) chrome://settings/ 
 

 
26. No computador de uma empresa, um usuário pode ter acesso à internet, à intranet, ao serviço de webmail e a uma ferramenta 

de gerenciamento de e-mails (como o Microsoft Outlook), ambos para o seu e-mail corporativo. Neste cenário, 
 

(A) sempre que o usuário acessar a intranet e a internet ao mesmo tempo, a intranet ficará vulnerável, deixando as 
informações corporativas em risco. 

 

(B) o usuário deve configurar a ferramenta de gerenciamento de e-mails para que não esteja habilitada a opção de apagar 
o e-mail do site assim que ele for recebido, senão não poderá acessá-lo mais pelo webmail. 

 

(C) a senha do e-mail corporativo deve ser diferente quando este for acessado pelo webmail e quando for acessado pelo 
Microsoft Outlook. 

 

(D) devem ser instalados no computador um navegador web para acesso à internet e outro navegador web para acesso à 
intranet, para evitar conflitos de software. 

 

(E) o acesso ao webmail somente poderá ser feito através da intranet. 
 

 
27. Ao se fazer uma comparação entre o ambiente Microsoft Office 2010 e o LibreOffice versão 5, é correto afirmar: 
 

(A) O pacote da Microsoft tem a desvantagem de não ser compatível e não funcionar em nenhum celular e tablet que não 
tenha instalado o sistema operacional Windows. 

 

(B) O LibreOffice está disponível para todos os sistemas operacionais e sua interface é muito amigável, sendo totalmente 
compatível com as ferramentas similares do pacote Microsoft Office. 

 

(C) O Microsoft Office pode ser usado a partir de um pen drive e sem exigir instalação, através da versão denominada VLC 
Portable. 

 

(D) Ambos os pacotes trabalham com diversos tipos de arquivos como .doc, .ppt, .xls, .docx, .pptx, .xlsx, .odt  e PDF. 
 

(E) O LibreOffice tem uma ferramenta de desenho, denominada Impress, que não tem concorrente na suíte Microsoft, sendo 
mais vantajoso em relação ao Microsoft Office por ser gratuito e oferecer mais programas.  
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Noções sobre Direitos das Pessoas com Deficiência 
 

28. Ao estabelecer as categorias de deficiência, o Decreto n
o
 5.296/2004 dispõe que 

 
(A) paraparesia e monoparesia são formas de deficiência mental. 
 
(B) lazer não é considerado área de habilidade adaptativa para fins de caracterização da deficiência mental. 
 
(C) a pessoa pode ser considerada portadora de mobilidade reduzida desde que causada por fatores temporários apenas. 
 
(D) a pessoa é considerada deficiente mental se possuir limitações associadas a todas as áreas de habilidades adapta-

tivas. 
 
(E) o funcionamento intelectual significativamente inferior à média deve se manifestar até os 18 anos para que seja carac-

terizada a deficiência mental. 
 

 
29. Um simpósio sobre os direitos das pessoas com deficiência tratou da Lei n

o
 7.853/1989, a qual dispõe sobre o apoio às pessoas 

portadoras de deficiência e sua integração social, além de estabelecer que os órgãos e entidades da Administração direta e 
indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar 
ações em várias áreas, como a educação. 

 
 O palestrante comentou as seguintes ações: 

 

 I. Inclusão da Educação Especial como modalidade educativa que abranja a educação precoce, a pré-escolar, as de 1
o
 e

2
o
 graus, a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, a qual é obrigatória no sistema educacional público e fa-

cultativa no privado. 
 

 II. Matrícula compulsória de pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrarem no sistema regular de ensino em 

cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares. 
 

 III. Oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial a nível pré-escolar, em unidades hospitalares e con-
gêneres nas quais estejam internados educandos portadores de deficiência por prazo igual ou superior a seis meses. 

 

 A forma como essas ações foram abordadas contrariou a mencionada legislação APENAS 
 

(A) no caso I, pois é obrigatória tanto no sistema educacional público como no privado. 

 

(B) nos casos I e II, pois é obrigatória tanto no sistema educacional público como no privado e a matrícula não é com-
pulsória, respectivamente. 

 

(C) no caso III, pois é obrigatório para educandos internados há um ano ou mais. 
 

(D) nos casos I e III, pois é obrigatória tanto no sistema educacional público como no privado e é obrigatório para edu-
candos internados há um ano ou mais, respectivamente. 

 

(E) nos casos II e III, pois a matrícula não é compulsória e é obrigatória para educandos internados há um ano ou mais, 
respectivamente. 

 

 
30. O Decreto n

o
 3.298/1999, que regulamenta normas relativas à Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de De-

ficiência, no que se refere ao acesso ao trabalho, estabelece que 
 

(A) a inserção da pessoa portadora de deficiência no mercado de trabalho ou sua incorporação ao sistema produtivo através 
de regime especial de trabalho protegido não pode ser feita através da contratação das cooperativas sociais. 

 

(B) as entidades beneficentes de assistência social, na forma da lei, poderão intermediar a colocação competitiva. 
 

(C) a oficina protegida de produção é caracterizada pela relação de dependência com entidade pública ou beneficente de 
assistência social. 

 

(D) a inserção laboral da pessoa portadora de deficiência por meio do processo de contratação regular, nos termos da 
legislação trabalhista e previdenciária, que independe da adoção de procedimentos especiais para sua concretização, não 
sendo excluída a possibilidade de utilização de apoios especiais, é denominada colocação seletiva. 

 

(E) a inserção laboral da pessoa portadora de deficiência não pode ser feita por meio de promoção do trabalho por conta 
própria. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31. Em uma instituição prestadora de serviço de saúde o profissional de enfermagem é escalado para participar em um ato abortivo 

previsto em Lei. De acordo com a sua consciência, o profissional se recusa em participar do procedimento, estando sua decisão 
respaldada 

 
(A) na Cartilha dos Direitos do Paciente. 

(B) no Direito Penal dos Profissionais de Nível Técnico. 

(C) no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

(D) no Programa Nacional de Cirurgia Segura. 

(E) na Norma Regulatória da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
 
 
32. Durante auditoria realizada em uma unidade prestadora de serviço de saúde, foi evidenciado que o protocolo de biossegurança 

não está sendo cumprido devido a não adesão à higiene das mãos por profissionais de saúde. Considerando a Classificação 
Internacional de Segurança do Paciente, adotada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, trata-se de 

 
(A) descuido. 

(B) erro. 

(C) conformidade. 

(D) imperícia. 

(E) violação. 
 
 
33. De acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, a Atenção Básica tem como estratégia prioritária para sua organização 
 

(A) a Saúde da Família. 

(B) a Saúde do Idoso portador de doença crônica. 

(C) os Procedimentos de média complexidade. 

(D) o Programa Nacional de Vacinação de crianças. 

(E) a Saúde Mental. 
 
 
34. Dentre os princípios adotados pela Política Nacional de Promoção da Saúde, constam 
 

(A) o apoio técnico e a pactuação unificada. 

(B) a participação social e o corporativismo. 

(C) o financiamento e a sustentabilidade. 

(D) a corresponsabilidade e os processos fractais. 

(E) a equidade e o empoderamento. 
 
 
35. Com base nos preceitos constitucionais, a construção do Sistema Único de Saúde se norteia pelos princípios organizativos, 

sendo dois deles a 
 

(A) descentralização e complementariedade do setor privado. 

(B) equidade e participação social. 

(C) resolubilidade e universalidade. 

(D) regionalização e integralidade. 

(E) igualdade e acessibilidade. 
 
 
36. A vigilância sanitária busca garantir a qualidade de serviços, meio ambiente de trabalho e produtos. Nos locais de trabalho a 

vigilância sanitária, dentre outras ações, se preocupa em assegurar condições satisfatórias relacionadas 
 

(A) à escala de trabalho e ao horário de descanso da equipe médica. 

(B) à iluminação e à adequação ergométrica de máquinas. 

(C) ao nível sonoro e ao custo dos produtos. 

(D) aos indicadores de qualidade e à produtividade. 

(E) à carga horária de trabalho e aos fluxos internos. 
 
 
37. O profissional de enfermagem realizou a Prova do Laço em uma paciente de 16 anos, gestante de 4 meses. Nessa situação 

hipotética, o resultado da prova foi positivo, que é uma manifestação frequente nos casos de 
 

(A) Zika. 

(B) Dengue. 

(C) Chikungunya. 

(D) Hiperemese gravídica. 

(E) Gravidez tubária em adolescente. 
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38. Um paciente em cuidados paliativos está recebendo infusão de fluídos isotônicos por hipodermóclise. Dentre os cuidados de 
enfermagem, o técnico de enfermagem deve realizar o monitoramento para 

 
(A) evitar utilizar a via para a administração de terapia medicamentosa. 

(B) manter a infusão com gotejamento acima de 200 gotas por minuto. 

(C) escolher a veia subclávia como local preferencial da punção. 

(D) observar se ocorre endurecimento no sítio de punção. 

(E) suspender a infusão, caso o edema não seja observado no local da punção. 
 
 
39. Durante a consulta ambulatorial, a paciente portadora de bronquite asmática apresentou um quadro de broncoespasmo intenso 

e foi prescrito pelo médico 60 mg de Aminofilina a ser administrado por via endovenosa. O medicamento está disponível na 
unidade na apresentação de ampola de 10 mL, contendo 24 mg/mL. Nesse caso, para administrar a dosagem prescrita, o 
técnico de enfermagem deve aspirar, em mL, 

 
(A) 5,2. 

(B) 0,6. 

(C) 2,5. 

(D) 1,8. 

(E) 4,0. 
 
 
40. As recomendações para prevenção de erros de medicação envolvendo medicamentos potencialmente perigosos são baseadas 

em: 
 
 I. reduzir a possibilidade de ocorrência de erros. 

 II. descentralizar e rodiziar os locais de preparo desses medicamentos. 

 III. fortalecer as punições dos erros visíveis.  
 
 Está correto o que se afirma em 
 

(A) II e III, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I, II e III. 

(D) I, apenas. 

(E) III, apenas. 
 
 
41. Após utilizar o oxímetro de pulso em um paciente portador do Zika vírus, e antes de utilizá-lo em outro paciente, o profissional de 

enfermagem deve realizar como processamento mínimo a 
 

(A) desinfecção de alto nível. 

(B) limpeza e/ou desinfecção de baixo nível. 

(C) esterilização com vapor úmido. 

(D) autoclavação com vapor saturado. 

(E) desinfecção por formaldeído. 
 
 
42. Ao preparar um instrumental a ser esterilizado, o técnico de enfermagem não realizou a limpeza adequadamente. Nessa 

situação hipotética, 
 

(A) a esterilização em óxido de etileno é o processo indicado. 

(B) a matéria orgânica não altera o processo de esterilização. 

(C) o tempo de esterilização do instrumental deve ser aumentado. 

(D) o tipo de embalagem escolhida influenciará no processo de esterilização. 

(E) a matéria orgânica impede que o agente esterilizante entre em contato com o instrumental. 
 
 
43. O paciente, ao procurar um serviço de saúde, é recebido por um profissional de enfermagem que busca responder às suas 

demandas por meio de uma escuta qualificada. Nessa situação, o profissional está desenvolvendo ações de 
 

(A) acolhimento. 

(B) supervisão. 

(C) benchmarking. 

(D) educação em saúde. 

(E) auditoria. 
 
 
44. Ao orientar uma puérpera com relação a vacinação, o técnico de enfermagem precisa ressaltar que o recém nascido deve 

receber, ao nascer, as vacinas 
 

(A) BCG e Hepatite B. 

(B) Meningogócica C e Pneumocócica V. 

(C) Pentavalente e Hepatite A. 

(D) Rotavírus Humano e Tríplice Viral. 

(E) Inativa Poliomielite e dTpa. 
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45. Dentre as práticas de prevenção de infecção primária de corrente sanguínea causada pela inserção e/ou manuseio de cateter 
venoso periférico, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomenda que 

 
(A) durante a inserção e o manuseio do cateter, como rotina, devem ser utilizadas luvas estéreis. 
 
(B) se deve usar, preferencialmente, a preparação alcoólica para as mãos, quando estiverem visivelmente sujas, em substi-

tuição à lavagem das mãos. 
 
(C) as veias de membros inferiores em adultos devem ser utilizadas rotineiramente, devido ao menor risco de embolias e trom-

boflebites. 
 
(D) a cobertura do sítio do local da punção deve ser trocada imediatamente, se houver suspeita de contaminação, e sempre 

quando úmida, solta, suja ou com a integridade comprometida. 
 
(E) deve ser realizada rotineiramente a irrigação contínua do cateter com solução antimicrobiana. 

 
 
46. Em relação ao exame citopatológico do colo do útero, o técnico de enfermagem deve saber que 
 

(A) sua indicação é para o rastreamento dos cânceres de mama, cervical e do colo retal. 
 
(B) idealmente, a coleta da amostra deve ser realizada pelo menos cinco dias após o término da menstruação. 
 
(C) está contraindicado para mulheres com identidade lésbica uma vez que a infecção pelo vírus HPV não ocorre na prática 

sexual entre mulheres. 
 
(D) o rastreamento, por meio desse exame, deve ser realizado a partir de 40 anos em todas as mulheres que iniciaram 

atividade sexual. 
 
(E) a coleta de amostra, para mulheres a partir de 25 anos, deve ser realizada a cada cinco anos, se os dois primeiros exames 

anuais forem normais. 
 
 
47. Após a coleta de urina em domicílio, deve-se encaminhar, ao laboratório, o material no prazo máximo de 
 

(A) vinte e quatro horas, mantendo-a sob refrigeração. 

(B) doze horas, quando a urina é mantida em temperatura abaixo de 0 
o
C. 

(C) duas horas, mantendo-a em local fresco e ao abrigo da luz. 

(D) trinta horas, mantendo-a sob refrigeração entre 2 a 8
 o
C. 

(E) vinte e quatro horas, quando a urina é mantida em local fresco e ao abrigo da luz. 

 

 
48. Evento toxicológico, um problema agudo e crônico de saúde pública, designa: 
 
 I. episódio em que há possível exposição a agente tóxico e possíveis efeitos tóxicos decorrentes, podendo caracterizar 

exposição ou intoxicação ou síndrome de abstinência ou reação adversa. 
 
 II. o conjunto de medidas e ações que tem por finalidade conhecer a ocorrência e fatores relacionados às intoxicações e 

promover a sua prevenção ou controle. 
 
 III. o processo ativo de identificação, investigação e avaliação de riscos tóxicos que ocorram em uma população, com o 

objetivo de tomar medidas para prevenir, controlar ou reduzir a exposição e seus efeitos. 
 
 Está correto o que se afirma em 
 

(A) III, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I, II e III. 

(D) II, apenas. 

(E) I, apenas. 

 
 
49. O profissional de enfermagem adota medidas práticas para minimizar as quedas e suas consequências na pessoa idosa. Uma 

delas é  
 

(A) estimular a deambulação em ambientes com móveis baixos. 

(B) realizar mudança de decúbito, a cada duas horas. 

(C) orientar quanto à contraindicação do uso de piso áspero na área externa de seu domicílio. 

(D) verificar o uso de medicamentos que podem causar hipotensão arterial. 

(E) manter tapetes no início e final da escada. 
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50. Na atenção básica, ao acolher uma mulher com história de mastalgia, a equipe multiprofissional exclui a possibilidade de sinais 
de alerta ao identificar como única queixa a 

 
(A) dor na mama bilateral relacionada à menstruação. 

(B) dor torácica aguda. 

(C) tosse com expectoração sanguinolenta. 

(D) diferença de pulso entre os dois braços. 

(E) dor no tórax, em aperto, com irradiação para pescoço, ombros e braços. 
 
 
51. Em se tratando da saúde e segurança do trabalhador, considere: 
 
 I. O transporte de materiais que possa comprometer a segurança e a saúde do trabalhador deve ser efetuado com auxílio 

de meios mecânicos ou eletromecânicos. 
 
 II. Em caso de acidentes no manuseio de quimioterápicos antineoplásicos, as áreas da pele atingidas devem ser lavadas 

com soro fisiológico e álcool 70%. 
 
 III. Na utilização de equipamento com vazamentos de gás o profissional deve utilizar anteparo plumbífero. 
 
 IV. Na reutilização de embalagens de produtos químicos deve ser mantida a rotulagem do fabricante na embalagem. 
 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I. 

(B) III e IV. 

(C) II. 

(D) I, II e III. 

(E) II e IV. 
 
 
52. Utilizar telas em janelas e portas e usar roupas compridas são orientações fornecidas pelo profissional de saúde à população 

com o objetivo de prevenir a transmissão do 
 

(A) câncer de pele. 

(B) zika vírus. 

(C) vírus da gripe H1N1. 

(D) vitiligo. 

(E) sarampo. 
 
 
53. Em relação à Hepatite A, considere: 
 
 I. É transmitida por contato sexual, sangue contaminado e vertical (mãe para filho). 
 
 II. A melhor maneira de evitá-la se dá pelo saneamento básico, tratamento adequado da água, alimentos bem cozidos e pelo 

ato de lavar sempre as mãos antes das refeições. 
 
 III. Evolui, na maioria dos casos, para um quadro crônico, cirrose hepática e câncer de fígado e de intestino. 
 
 IV. Transmissão fecal-oral, por meio de água e alimentos contaminados ou de uma pessoa para outra. 
 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) IV. 

(B) I e III. 

(C) I. 

(D) I, II e III. 

(E) II e IV. 
 
 
54. Para a prevenção de infecção da corrente sanguínea relacionada ao uso de cateter vascular periférico o técnico de enfermagem 

deve saber que  
 

(A) a troca do curativo com membrana semipermeável deve ser diária e realizada com solução degermante. 
 
(B) o cateter periférico, instalado em situação de emergência com comprometimento da técnica asséptica, deve ser mantido 

por 72-96 horas. 
 
(C) a antissepsia da pele, antes da punção, é realizada com água e gluconato de clorexidina degermante e, após, secagem 

com algodão. 
 
(D) cateteres com menor calibre causam menos flebite mecânica e menos obstrução do fluxo sanguíneo dentro da veia. 
 
(E) o cateter com agulha de aço está indicado na administração de medicamentos irritantes e vesicantes que possam causar 

necrose tecidual, se ocorrer extravasamento. 
 
 
55. Um paciente, com queimadura extensa, apresenta rouquidão, dispneia, escarro carbonáceo e queimadura das vibrissas. O 

técnico de enfermagem deve saber que esses sinais são sugestivos de 
 

(A) enfisema pulmonar. 

(B) tuberculose pulmonar. 

(C) parada cardiopulmonar. 

(D) pielonefrite aguda. 

(E) lesão inalatória. 
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56. São recomendações da American Heart Association – AHA 2015 para uma reanimação cardiopulmonar efetiva e eficiente no adulto: 
 
 I. Interromper as compressões para checar o pulso ou o ritmo cardíaco com pausas de, no mínimo, 30 segundos e, no 

máximo, 60 segundos. 
 
 II. Realizar as compressões a uma frequência de 100 a 120 por minuto. 
 
 III. Administrar 1 ventilação a cada 2 segundos, com ressuscitador manual com máscara, favorecendo a ventilação excessiva. 
 
 IV. Posicionar as duas mãos sobre a metade inferior do esterno durante as compressões torácicas. 
 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I e IV. 

(B) I e III. 

(C) II e IV. 

(D) II e III. 

(E) II, III e IV. 

 
 
57. Considere, abaixo, algumas condutas de suporte básico de vida em ambiente extra-hospitalar a uma vítima de trauma. 
 

 Local/ Tipo Conduta 

I. Membro Superior Avaliar pulso periférico e sensibilidade. 

II. Abdominal Aberto com Eviscera-
ção 

Recolocar os órgãos de volta na cavidade abdominal com auxílio de uma 
compressa limpa. 

III. Ocular por Corpo Estranho 
Remover o corpo estranho, se o mesmo estiver solto, por meio de irrigação com 
soro fisiológico. 

IV. Amputação Traumática 
Aplicar gelo diretamente na parte amputada e acondicioná-la em um saco plás-
tico com álcool 70%. 

 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) II, III e IV. 

(B) I e IV. 

(C) II e III. 

(D) I e III. 

(E) I, II e IV. 

 
 
58. O técnico de enfermagem, na atenção básica, orienta um paciente com problema relacionado ao álcool a alternar o consumo de 

bebida alcoólica com alimentos e bebidas não alcoólicas. Nesta situação hipotética, este profissional está adotando, de acordo 
com o Ministério da Saúde, a abordagem  

 
(A) da baixa exigência. 

(B) do projeto singular terapêutico. 

(C) da redução de danos. 

(D) da farmacovigilância. 

(E) do sistema de classificação de pacientes. 

 
 
59. O uso da naloxona está indicado em caso de pacientes não responsivos, com respiração anormal, com presença de pulso e com 

dependência conhecida ou suspeita de 
 

(A) opioides. 

(B) bebidas alcoólicas. 

(C) anticoagulantes. 

(D) agentes hipoglicêmicos. 

(E) sulfonamidas. 

 
 
60. Um cuidado de enfermagem na administração da amiodarona endovenosa é 
 

(A) administrar em jejum e oferecer a dieta após 1 hora. 
 
(B) observar sinais de agitação e tendência suicida, mantendo o paciente em contenção mecânica nos membros superiores. 
 
(C) verificar permeabilidade do acesso venoso, pois o extravasamento poderá provocar flebites. 
 
(D) controlar a temperatura axilar a cada 30 minutos, devido ao risco de hipertermia maligna como reação adversa. 
 
(E) verificar o resultado da hemocultura e antibiograma antes de administrar a droga, pois a presença de bactérias anae-

róbicas neutraliza seu efeito. 
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