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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto a seguir, para responder às questões 01 a 
03, elaboradas a partir dele: 
 

Os índios das florestas tropicais, que habitavam a 
região amazônica antes da chegada dos europeus, a cerca 
de quinhentos anos, proviam a sua subsistência com a 
caça e a pesca, além da agricultura. Nos primeiros tempos 
da era europeia, a caça e a pesca eram muito importantes 
para o sustento dos colonizadores e seus escravos. Foi o 
índio que ensinou o europeu a viver no estranho ambiente 
amazônico. Era ele o caçador e o pescador. Os métodos de 
caça e pesca da cultura regional contemporânea são de 
origem fundamentalmente aborígene. Embora o habitante 
moderno do vale cace com uma espingarda ou uma 
carabina e pesque com um anzol de ferro ou uma rede do 
tipo europeu, exerce essas atividades com o conhecimento 
da fauna local que lhe foi transmitido pela herança cultural 
indígena. Além disso, utilizam-se ainda numerosas técnicas 
antigas e ainda persistem muitas crenças populares 
indígenas a respeito da caça e da pesca. Hoje em dia, nem 
uma nem outra dessas atividades é de grande importância 
para a economia regional. Ao longo das principais artérias 
do sistema fluvial do Amazonas, a caça já não constitui 
uma ocupação lucrativa. Depois de séculos de ocupação 
humana, a fauna da região foi devastada e quase todo tipo 
de vegetal foi mal utilizado. 

Em muitas comunidades amazônicas, a caça tornou-se 
quase exclusivamente um passatempo; ninguém depende, 
para viver, do produto da caça. A pesca, entretanto, é de 
relativa importância para a subsistência. Embora, nos rios 
principais, os peixes sejam hoje menos abundantes do que 
anteriormente, a maioria das famílias amazônicas pesca 
para o consumo próprio; algumas, porém, frequentemente 
dispõem de um excedente para vender. (Do livro Uma 
comunidade amazônica, de Charles Wagley, p. 86-87. Texto adaptado.) 
 
01. Observe as afirmativas a seguir, feitas sobre ideias 

constantes no texto: 
 

I. O índio adotou ferramentas europeias para as 
atividades de caça e pesca, sem, contudo, 
abandonar totalmente suas tradições. 

II. As populações da Amazônia dão, ainda hoje, 
grande importância às atividades da caça e da 
pesca, sem cujos produtos não conseguiriam 
sobreviver. 

III. Foram os indígenas que possibilitaram a 
colonização do vale amazônico pelos europeus, 
em virtude de terem ensinado a eles como 
sobreviver na região. 

IV. Os europeus e os indígenas, ao longo do tempo, 
têm devastado o meio ambiente, o que acarretou 
a escassez de animais e de peixes. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Somente a afirmativa I está correta. 
b) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
c) Somente a afirmativa II está correta. 
d) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
e) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 

 
 

02. Coloque V para verdadeiro  e F para falso  nas 
afirmativas a seguir, feitas a propósito de aspectos 
diversos do texto: 
 
( ) A expressão “a cerca de quinhentos anos” (no 

primeiro período) NÃO está correta e deveria ser 
substituída por “há cerca de quinhentos anos”. 

( ) O termo “aborígene”, constante de “são de origem 
fundamentalmente aborígene” (no primeiro 
parágrafo), significa “selvagem, inculto”. 

( ) Na expressão “foi mal utilizado” (final do primeiro 
parágrafo), a palavra “mal” está ERRADA, já que 
o correto seria “mau”. 

( ) Na oração “utilizam-se ainda numerosas técnicas 
antigas” (no primeiro parágrafo), o “se” é pronome 
apassivador. 

( ) Em “Os índios das florestas tropicais, que 
habitavam a região amazônica” (no início do 
texto), o pronome relativo “que” exerce a função 
sintática de sujeito. 

 
Assinale a alternativa que relaciona a sequência 

CORRETA de V e F de cima para baixo: 
 

a) V – V – F – V – F 
b) V – F – V – F – V 
c) V – F – F – V – V 
d) F – V – F – V – F 
e) F – F – V – F – V 

 
03. Assinale a alternativa que contém palavras do texto 

que apresentam, respectivamente, ditongo nasal, 
dígrafo e encontro consonantal: 

 
a) habitavam – caça – antigas 
b) muito – origem – técnicas 
c) região – grande – passatempo 
d) proviam – quase – principais  
e) europeu – ninguém – artérias 

 
04. Coloque AI, S, N e PI dentro dos parênteses, conforme 

o vocábulo um , posto em destaque, seja, 
respectivamente, artigo indefinido, substantivo, numeral 
ou pronome indefinido: 

 
( ) “Bocó é um que gosta de conversar bobagens 

profundas com as águas” (Manoel de Barros) 
( ) Ele não é um qualquer para ser tratado da forma 

como o foi. 
( ) “Um galo sozinho não tece uma manhã / Ele 

precisará sempre de outros galos” (João Cabral 
de Melo Neto) 

( ) Comprei um livro, porque não tinha mais dinheiro. 
( ) O um, na simbologia, é número que expressa a 

unidade, Deus, e também o Eu, a personalidade 
individual do ser humano. 

( ) Comprei um livro para dar de presente a um 
amigo em seu aniversário. 

 
Assinale a alternativa que relaciona a sequência 

CORRETA de cima para baixo: 
 

a) PI – AI – AI – N – S – N 
b) PI – PI – N –N – S – AI 
c) N – PI – AI – AI – N – S 
d) AI – PI – N – S – N – AI 
e) AI – AI – N – S – PI – N 
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05. Assinale a alternativa que apresenta pontuação 
CORRETA: 

 
a) Verdadeiramente, modos de proceder e pensar 

peculiares, estão presentes em todos os níveis 
dos agrupamentos humanos. 

b) O leite – alimento muito apreciado, não é bem 
visto pelos veganos, que não consumem qualquer 
produto animal. 

c) Os viajantes estrangeiros trouxeram, às regiões 
tropicais do novo continente um olhar racional e 
científico, que deixou, por outro lado, um lugar 
para a emotividade. 

d) As doses do remédio são diminutas; temos, 
portanto, de aguardar com paciência as melhoras 
do doente. 

e) Este clube disputa as seguintes competições 
esportivas – futebol, basquetebol, voleibol, 
atletismo. 

 
06. Assinale a alternativa que apresenta ERRO na forma 

verbal: 
 

a) O chamado árbitro de vídeo interviu 
decisivamente em muitos lances da Copa do 
Mundo. 

b) Se o árbitro de vídeo tivesse intervindo, o Brasil 
teria vencido o jogo contra a Suíça. 

c) Se eu vir novamente o Neymar cair, juro que 
desligo a televisão. 

d) Afinal os comentaristas brasileiros convieram 
quanto à escolha do melhor jogador da Copa, o 
que tantas desavenças entre eles gerou. 

e) Averíguem a origem dos grandes jogadores e 
verão que eles vêm das camadas pobres da 
população. 

 
07. Assinale a alternativa em que o predicado da oração 

é verbo-nominal: 
 

a) Continuo aqui. Que jeito! 
b) Os pombos transitam no asfalto, em meio aos 

carros. 
c) Por que andas,meu caro amigo, meio triste? 
d) Só num conto de fadas uma fera pode virar 

príncipe. 
e) Aquele talentoso jovem nasceu poeta. 

 
08. Leia o texto a seguir: 
 

Os traços indígenas que ainda sobrevivem na cultura 
regional amazônica são principalmente herdados das tribos 
de língua tupi. Esses povos, que habitavam praticamente 
toda a costa do Brasil e que, na época da chegada dos 
europeus, pareciam estar se mudando para o interior, ao 
longo do braço principal do Amazonas, foram as primeiras 
tribos indígenas com as quais os portugueses tiveram 
contato mais prolongado. Era, sobretudo, com os nativos de 
língua tupi que os portugueses comerciavam o pau-brasil, 
contra quem eles guerreavam e a quem escravizavam, com 
o objetivo de explorar a sua mão de obra, durante o primeiro 
século do período colonial. Como escreveu Gilberto Freire 
de maneira tão pitoresca, “nem bem o europeu saltava em 
terra e já seus pés deslizavam por entre mulheres nativas”. 
Os portugueses tinham mulheres e concubinas nativas que 

deviam ser índias de tribos tupis. Os rebentos dessas 
uniões, os primeiros brasileiros, eram criados por suas 
mães, mas dominados por seus pais e, em consequência, 
se tornavam portadores de uma cultura mista – tupi e 
portuguesa – e em geral falavam as duas línguas. Portanto, 
a Amazônia foi o local aonde a miscigenação entre duas 
etnias se fez de modo mais completo. (Do livro Uma comunidade 
amazônica, de Charles Wagley, p. 57. Texto adaptado.) 

 
Observe as afirmativas a seguir, feitas sobre 

aspectos diversos do texto: 
 

I. Em “mas dominados por seus pais” (penúltimo 
período), a conjunção está escrita de modo 
errado e deveria ser grafada assim: “mais”. 

II. Já no último período, o advérbio “aonde”, por dar 
ideia de lugar, está corretamente empregado. 

III. No primeiro período, a oração “que ainda 
sobrevivem na cultura regional amazônica” 
deveria necessariamente estar entre vírgulas. 

IV. O “que”, na mesma oração (“que ainda 
sobrevivem na cultura regional amazônica”), é um 
pronome relativo com a função sintática de 
sujeito. 

V. A afirmativa de Gilberto Freire, corretamente 
colocada entre aspas, dá ideia da licenciosidade 
lusitana, que se afirmava num ambiente sem 
preconceitos, como o dos índios. 

VI. A oração principal do segundo período tem como 
sujeito “Esses povos”. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas. 
d) Somente as afirmativas II, III e VI estão corretas. 
e) Somente as afirmativas IV, V e VI estão corretas. 

 
09. Assinale a alternativa em que a palavra a NÃO é 

preposição: 
 

a) Como viajas muito, pergunto: já foste a Paris? 
b) Não vou a festas de qualquer natureza, pois não 

sei dançar. 
c) Gostei da seleção francesa de 1998, porém a 

deste ano é bem melhor. 
d) Esse é o grande escritor a quem te referiste 

ontem? 
e) Sou católico, por isso sempre peço proteção a 

Nossa Senhora. 
 
10. Assinale a alternativa em que NÃO existe o emprego 

da conotação: 
 

a) Uma pedra atirada no espelho do rio quebrou o 
silêncio da tarde. 

b) Há uma febre de pesquisas espaciais em busca 
de vida extraterrestre. 

c) Diz um ditado que, em briga de marido e mulher, 
ninguém mete a colher. 

d) Professores e funcionários não aceitaram a 
proposta salarial do governo. 

e) Muitos políticos, condenados por corrupção, são 
fósforos riscados. 
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LEGISLAÇÃO 
 
11. Conforme a Lei nº. 8.112/90, são formas de 

provimento de cargo público, EXCETO: 
 
a) nomeação 
b) promoção 
c) aproveitamento 
d) ascensão 
e) reintegração 

 
12. A respeito do provimento, vacância, remoção, 

redistribuição e substituição, conforme a Lei nº. 
8.112/90, é INCORRETO afirmar: 
 
a) Às pessoas portadoras de deficiência é 

assegurado o direito de se inscrever em concurso 
público para provimento de cargo cujas 
atribuições sejam compatíveis com a deficiência 
de que são portadoras; para tais pessoas serão 
reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas 
oferecidas no concurso. 

b) A investidura em cargo público ocorrerá com a 
posse. 

c) O provimento dos cargos públicos far-se-á 
mediante ato da autoridade competente de cada 
Poder. 

d) A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados 
da publicação do ato de provimento. 

e) O concurso público terá validade de até 2 (dois) 
anos, podendo ser prorrogado mais de uma vez, 
desde que a interesse da Administração Pública. 

 
13. A respeito dos direitos e vantagens assegurados ao 

servidor público federal na Lei nº. 8.112/90, analise 
as afirmativas, identificando com “V” as 
verdadeiras e com “F” as falsas, assinalando a 
seguir a alternativa que possui a sequência 
CORRETA de cima para baixo: 
 
( ) Remuneração é o vencimento do cargo 

efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em lei. 

( ) Mediante autorização do servidor, poderá 
haver consignação em folha de pagamento 
em favor de terceiros, a critério da 
administração e com reposição de custos, na 
forma definida em lei ordinária.  

( ) O vencimento do cargo efetivo, acrescido das 
vantagens de caráter permanente, é 
irredutível. 

( ) Salvo por imposição legal, ou mandado 
judicial, nenhum desconto incidirá sobre a 
remuneração, provento, diárias ou 
indenizações. 

( ) O vencimento, a remuneração e o provento 
não serão objeto de arresto, sequestro ou 
penhora, exceto nos casos de prestação de 
alimentos resultante de decisão judicial. 

 
a) F – F – F – V – F 
b) F – V – V – F – V 
c) V – V – V – F – V 
d) V – V – F – V – F 
e) V – F – V – F – V 

14. Sobre os adicionais de insalubridade, periculosidade ou 
atividades penosas, de acordo com o previsto na Lei 
nº. 8.112/90, analise as assertivas: 
 
I. Os servidores que trabalhem com habitualidade 

em locais insalubres ou em contato permanente 
com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco 
de vida, fazem jus a um adicional sobre o 
vencimento do cargo efetivo.  

II. O servidor que fizer jus aos adicionais de 
insalubridade e de periculosidade a cumulará 
ambos os benefícios.  

III. O direito ao adicional de insalubridade ou 
periculosidade cessa com a eliminação das 
condições ou dos riscos que deram causa a sua 
concessão, salvo hipótese de lesão permanente à 
integridade física.   

IV. O adicional de atividade penosa será devido aos 
servidores em exercício em zonas de fronteira ou 
em localidades cujas condições de vida o 
justifiquem, nos termos, condições e limites 
fixados em regulamento. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Todas as assertivas são falsas 
b) Somente as assertivas II e IV são verdadeiras 
c) Somente as assertivas I, III e IV são verdadeiras 
d) Somente as assertivas I e IV são verdadeiras. 
e) Somente as assertivas I e II são verdadeiras. 

 
15. A respeito das licenças, conforme previsto pela Lei 

nº. 8.112/90, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) A critério da Administração, poderão ser concedidas 

ao servidor ocupante de cargo efetivo, ainda que 
esteja em estágio probatório, licenças para o trato de 
assuntos particulares pelo prazo de até três anos 
consecutivos, sem remuneração. A licença poderá 
ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do 
servidor ou no interesse do serviço. 

b) Ao servidor convocado para o serviço militar será 
concedida licença, na forma e condições previstas na 
legislação específica. Concluído o serviço militar, o 
servidor terá até 30 (trinta) dias sem remuneração 
para reassumir o exercício do cargo. 

c) Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor 
poderá, no interesse da Administração, afastar-se do 
exercício do cargo efetivo, com a respectiva 
remuneração, por até três anos, para participar de 
curso de capacitação profissional. 

d) Poderá ser concedida licença ao servidor para 
acompanhar cônjuge ou companheiro que foi 
deslocado para outro ponto do território nacional, 
para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo 
dos Poderes Executivo e Legislativo. Nesses casos, 
a licença será por prazo determinado e com 
remuneração. 

e) Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo 
de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos 
filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou 
dependente que viva a suas expensas e conste do 
seu assentamento funcional, mediante comprovação 
por perícia médica oficial. A licença, nesses casos, 
incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a 
cada período de doze meses, incondicionalmente.  
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16. Sobre as responsabilidades do servidor público 
federal, conforme previsto na Lei nº. 8.112/90, 
analise as assertivas: 
 
I. O servidor responde civil, penal e 

administrativamente pelo exercício irregular de 
suas atribuições. 

II. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo 
ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em 
prejuízo ao erário ou a terceiros.  

III. Tratando-se de dano causado a terceiros, 
responderá o servidor perante a Fazenda Pública, 
em ação regressiva.  

IV. A obrigação de reparar o dano é pessoal e não se 
estende aos sucessores. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Existe uma assertiva correta  
b) Existem duas assertivas corretas 
c) Existem três assertivas corretas 
d) Existem quatro assertivas corretas 
e) Todas as assertivas estão incorretas 

 
17. A respeito das penalidades, de acordo com o 

previsto na Lei nº. 8.112/90, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) São penalidades disciplinares a advertência, 

suspensão, demissão, proibição de frequentar 
determinados locais da administração pública, 
cassação de aposentadoria ou disponibilidade, 
destituição de cargo em comissão e destituição 
de função comissionada. 

b) A demissão será aplicada nos casos de crime 
contra a administração pública, abandono de 
cargo, inassiduidade habitual e improbidade 
administrativa. 

c) A suspensão será aplicada em caso de 
reincidência das faltas punidas com advertência e 
de violação das demais proibições que não 
tipifiquem infração sujeita a penalidade de 
demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) 
dias. 

d) Será punido com suspensão de até 15 (quinze) 
dias o servidor que, injustificadamente, recusar-se 
a ser submetido a inspeção médica determinada 
pela autoridade competente, cessando os efeitos 
da penalidade uma vez cumprida a determinação. 

e) As penalidades de advertência e de suspensão 
terão seus registros cancelados, após o decurso 
de 3 (três) e 5 (cinco) anos de efetivo exercício, 
respectivamente, se o servidor não houver, nesse 
período, praticado nova infração disciplinar. 

 
18. Segundo o Código de Ética Profissional do servidor 

público civil do Poder Executivo Federal, Decreto nº 
1.171, de 22 de junho de 1994, são regras 
deontológicas que devem ser observadas pelo 
servidor público federal, EXCETO: 
 
a) Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor 

não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária 
aos interesses da própria pessoa interessada ou 
da Administração Pública. Nenhum Estado pode 

crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo 
do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que 
sempre aniquilam até mesmo a dignidade 
humana quanto mais a de uma Nação. 

b) Deixar o servidor público qualquer pessoa à 
espera de solução que compete ao setor em que 
exerça suas funções, permitindo a formação de 
longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso 
na prestação do serviço, não caracteriza apenas 
atitude contra a ética ou ato de desumanidade, 
mas principalmente grave dano moral aos 
usuários dos serviços públicos. 

c) Toda ausência injustificada do servidor de seu 
local de trabalho é fator de desmoralização do 
serviço público, o que quase sempre conduz à 
desordem nas relações humanas. 

d) Salvo os casos de segurança nacional, 
investigações policiais ou interesse superior do 
Estado e da Administração Pública, a serem 
preservados em processo previamente declarado 
sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de 
qualquer ato administrativo constitui requisito de 
eficácia e moralidade, ensejando sua omissão 
comprometimento ético contra o bem comum, 
imputável a quem a negar. 

e) A função pública deve ser tida como exercício 
profissional e, portanto, se integra na vida 
particular de cada servidor público. Assim, os 
fatos e atos verificados na conduta do dia a dia 
em sua vida privada deverão acrescer ou diminuir 
o seu bom conceito na vida funcional. 

 
19. Pedro Neto, servidor público federal, recebeu 

vantagem econômica para tolerar a prática do 
narcotráfico em seu local de exercício profissional. 
Em razão do ocorrido e da gravidade do fato, o 
Ministério Público ingressou com a respectiva ação 
de improbidade administrativa contra o citado 
servidor. Nos termos da Lei n°. 8.429/1992, constit ui 
requisito imprescindível à caracterização do citado 
ato ímprobo, dentre outros: 
 
a) dano ao erário.   
b) conduta dolosa.  
c) beneficiamento de terceiros.  
d) conduta meramente culposa. 
e) enriquecimento sem causa do Poder Público. 

 
20. Sobre a estruturação do Plano de Carreira dos 

Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no 
âmbito das Instituições Federais de Ensino 
vinculadas ao Ministério da Educação, conforme 
previsto na Lei nº. 11.091/05, seguem as assertivas: 
 
I. Cargo é a posição do servidor na Matriz 

Hierárquica dos Padrões de Vencimento, em 
decorrência da capacitação profissional para o 
exercício das atividades inerentes ao cargo 
ocupado, realizada após o ingresso. 

II. Ambiente organizacional é a área específica de 
atuação do servidor, integrada por atividade afins 
ou complementares, organizada a partir das 
necessidades institucionais e que orienta a 
política de desenvolvimento de pessoal. 
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III. Nível de capacitação é o conjunto de atribuições e 
responsabilidades previstas na estrutura 
organizacional que são cometidas a um servidor. 

IV. Plano de carreira é o conjunto de cargos de 
mesma hierarquia, classificados a partir do 
requisito de escolaridade, nível de 
responsabilidade, conhecimentos, habilidades 
específicas, formação especializada, experiência, 
risco e esforço físico para o desempenho de 
atribuições inerentes aos respectivos cargos. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Todas as assertivas estão incorretas 
b) Existem quatro assertivas corretas 
c) Existem três assertivas corretas 
d) Existem duas assertivas corretas 
e) Existe uma assertiva correta 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 

 
21. O cálculo da eficácia de vacinas em ocasiões de 

surto epidêmico é um procedimento muito útil. 
Considere que em uma escola houve um surto de 
sarampo. Após avaliação da vigilância 
epidemiológica, foi constatado que houve 5 casos de 
sarampo em vacinados e 91 casos de sarampo em 
não vacinados. As taxas de ataque de sarampo 
foram: 3,7% e 46,2%, respectivamente. Com isso, foi 
possível identificar que a eficácia da vacina foi de 
91,9%. Considerando que nessa população não 
ocorreu a proteção de 100%, assinale a alternativa 
que mais se adequa à conduta dos serviços de 
saúde pública, no caso de controle do sarampo: 
 
a) Não recomendar a vacinação. 
b) Recomendar a vacinação apenas para adultos. 
c) Revacinar todas as crianças que adoeceram por 

sarampo. 
d) Levantar a situação vacinal das pessoas da 

escola e realizar vacinação. 
e) Nunca fazer bloqueio vacinal em situações de 

surto epidêmico de sarampo. 
 
22. Boa parte das doenças infecciosas tem o ser 

humano como reservatório, que pode ser de dois 
tipos: pessoas com doença clinicamente discernível 
e portadores. Assinale a alternativa que apresenta a 
CORRETA definição de portador: 
 
a) Indivíduo que não apresenta sintomas 

clinicamente reconhecíveis de uma determinada 
doença transmissível ao ser examinado, mas que 
está albergando e eliminando o agente etiológico 
respectivo. 

b) Indivíduo que continua a albergar o agente 
etiológico muito tempo após a convalescença da 
doença, manifestando sinais e sintomas clínicos. 

c) Indivíduo que sempre apresentou sintomas de 
determinada doença transmissível, mas nunca foi 
diagnosticado. 

d) Indivíduo que elimina o agente etiológico para o 
meio exterior ou para o organismo de um vetor 
hematófago, a partir do momento em que 
apresenta sintomas clínicos. 

e) Indivíduo que apresenta sintomas mesmo durante 
o período de incubação de uma doença. 

23. Assinale os itens que apresentam fontes de dados 
para sistemas de vigilância epidemiológica, 
utilizados nos serviços de saúde: 
 
I. Vigilância com base em sistemas de notificações de 

doenças. 
II. Vigilância com base na simplicidade dos sistemas. 
III. Vigilância com base em critérios de aceitabilidade. 
IV. Vigilância com base em “eventos sentinelas”. 
V. Vigilância com base em metas mundialmente 

estabelecidas. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente os itens I e IV estão corretos 
b) Somente os itens I, III e IV estão corretos 
c) Somente os itens I, IV e V estão corretos 
d) Somente os itens II, III e V estão corretos 
e) Somente os itens IV e V estão corretos 

 
24. Após a saída do paciente, há necessidade de se 

realizar a limpeza da cama e mobiliário; há situações 
em que deve-se também fazer a limpeza de todo o 
ambiente (limpeza terminal): teto, paredes, piso e 
banheiro. Das alternativas a seguir, assinale aquela 
em que se recomenda a limpeza terminal: 
 

a) Se o paciente necessitar de curativo complexo. 
b) Se o paciente se encontrava em isolamento. 
c) Se o paciente apresenta comportamento de risco. 
d) Se o paciente sair para procedimento cirúrgico. 
e) Se o paciente sair para realizar exame fora da 

unidade hospitalar. 
 
25. Analise os itens a seguir. Em qual(is) situação(ões) 

se recomenda a esterilização de materiais? 
 
I. Materiais com elevado potencial de risco de 

provocar infecção, porque são introduzidos 
diretamente em tecidos normalmente estéreis. 

II. Materiais com elevado potencial de risco de 
provocar infecção, porque entram em contato com a 
excreta dos pacientes, como papagaio e comadre. 

III. Materiais com elevado potencial de risco de 
provocar infecção, porque entram em contato com 
mucosas íntegras. 

IV. Materiais com elevado potencial de risco de 
provocar infecção, porque entram em contato direto 
com o paciente. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 

a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item IV está correto. 
c) Somente os itens I, II e III estão corretos. 
d) Somente os itens II e III estão corretos. 
e) Todos os itens estão corretos. 

 
26. Assinale a alternativa que indica o(s) equipamento(s) 

em que ocorre esterilização pelo vapor saturado sob 
pressão, conjugando calor, umidade, tempo e 
pressão para destruir os micro-organismos: 
 

a) estufa 
b) autoclave 
c) autoclave e estufa 
d) câmara de ozônio 
e) câmara de ozônio ou óxido de etileno 
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27. Sobre a esterilização de produtos como pós e óleos, 
é CORRETO afirmar que: 
 
a) não podem ser esterilizados. 
b) devem ser esterilizados em autoclaves. 
c) devem ser esterilizados em estufas. 
d) devem ser esterilizados somente com ozônio. 
e) devem ser acondicionados em frascos plásticos 

para a devida esterilização. 
 

28. A icterícia é a coloração amarelada da pele, que 
aparece e evolui no sentido craniocaudal, que pode 
ter significado fisiológico ou patológico. As icterícias 
ocorridas antes de 36 horas de vida são em geral 
patológicas. Sobre essa condição patológica, analise 
os itens a seguir: 

 
I. A icterícia decorre da elevação anormal de 

bilirrubina no sangue, causada principalmente 
pela destruição excessiva das hemácias. 

II. O excesso de biblirrubina no recém nascido não 
tem relação com seu potencial de toxicidade. 

III. Recém-nascido com icterícia deve ser submetido 
à fototerapia com luz artificial. 

IV. Não se deve colocar o recém nascido para tomar 
sol. 

V. Recém-nascido com icterícia não deve ser 
submetido à fototerapia com luz artificial. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Somente os itens I, II, III e IV estão corretos. 
b) Somente os itens II e V estão corretos. 
c) Somente os itens I e III estão corretos. 
d) Somente os itens II e III estão corretos. 
e) Somente os itens I, II e V estão corretos. 

 
29. Um dos grandes desafios da medicina moderna é o 

controle das infecções provocadas por micro-
organismos multirresistentes. Nesse caso, 
antibióticos antes eficazes acabam não tendo efeito 
sobre eles, pois, através de mudanças em sua 
constituição, desenvolveram um processo de 
resistência aos mesmos. Dessa forma, dizemos que 
um agente é resistente a determinado antibiótico 
quando tem a capacidade de crescer in vitro, em 
presença da mesma concentração que o antibiótico 
alcança na corrente sanguínea. 
 
Assinale a alternativa que contém os itens 

CORRETOS quanto à forma de prevenção da resistência 
de micro-organismos aos antibióticos: 
 

I. Preparar o medicamento junto ao leito do paciente. 
II. Propiciar a manutenção relativamente estável dos 

níveis de medicamentos antibióticos na corrente 
sanguínea, administrando-os no horário 
estabelecido. 

III. Não utilizar medicamentos antibióticos na 
apresentação farmacêutica de frasco-ampola. 

IV. Durante o preparo de medicamentos antibióticos na 
forma injetável, deve-se ter o cuidado de não 
dispersar aerossóis no ambiente ao desconectar a 
agulha do frasco-ampola e ao retirar o ar da seringa. 
 

a) Somente o item III está correto. 
b) Somente os itens II e IV estão corretos. 
c) Somente os itens I, II e III estão corretos. 
d) Somente os itens I, II e IV estão corretos. 
e) Todos os itens estão corretos. 

 
30. Sobre os medicamentos líquidos, relacione a 

segunda coluna de acordo com a primeira, 
correspondendo à definição dos líquidos. Em 
seguida, assinale a alternativa que possui a 
sequencia CORRETA de cima para baixo. 

 
(1) Solução  ( ) Mistura de partículas de 

medicamentos sólidos 
dispersos em meio líquido; em 
repouso, as partículas podem 
depositar-se no fundo do 
frasco. 

(2) Xarope  ( ) Preparação medicamentosa na 
qual se acha, em suspensão, 
uma substância gordurosa sob 
forma de finíssimas gotículas. 

(3) Suspensão ( ) Preparado alcoólico contendo 
princípio ativo de origem 
animal, vegetal ou mineral. 

(4) Tintura ( ) Preparação líquido-aquosa, 
apresentando uma ou mais 
substâncias nela dissolvidas, 
formando uma mistura 
homogênea. 

(5) Emulsão ( ) Solução aquosa concentrada 
de açúcar, contendo ou não 
medicamentos e 
aromatizantes. 

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

 
31. Flebite é um processo inflamatório das veias, com 

apresentação de sinais e sintomas de dor, calor e 
rubor. A veia inflamada torna-se palpável, dando a 
sensação de cordão endurecido. Assinale a 
alternativa que apresenta cuidado de enfermagem 
na prevenção de flebite: 

 
a) Aplicar compressa quente no local afetado. 
b) Infundir soluções medicamentosas 

concomitantes. 
c) Evitar punção em locais de flexão, como 

cotovelos e punhos. 
d) Aplicar medicamentos venosos de forma lenta e 

bem diluída. 
e) Negligenciar na qualidade das anotações, ao não 

informar tempo de instalação de cateter venoso. 
 
32. O Decreto no 94.406, de 8 de junho de 1987, que 

regulamenta a Lei  nº 7.498, de 25 de junho de 1986, 
que dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá 
outras providências, estabelece que Técnico de 
Enfermagem: 
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I. É o titular do diploma ou do certificado de Técnico 
de Enfermagem, expedido de acordo com a 
legislação e registrado no órgão competente. 

II. É o titular do diploma ou do certificado legalmente 
conferido por escola ou curso estrangeiro, registrado 
em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou 
revalidado no Brasil como diploma de Técnico de 
Enfermagem. 

III. Exerce as atividades auxiliares na prevenção e 
controle sistemático de danos físicos que possam 
ser causados a pacientes durante a assistência de 
saúde. 

IV. Executa cuidados de enfermagem de maior técnica 
e que exijam conhecimentos de base científica e 
capacidade de tomar decisões imediatas. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Somente os itens I e III estão corretos 
b) Somente os itens I, II e III estão corretos 
c) Somente os itens II e IV estão corretos 
d) Somente os itens III e IV estão corretos 
e) Todos os itens estão corretos 

 
33. A Norma Regulamentadora (NR) 32 conceitua as 

atividades de risco e afazeres profissionais capazes de 
proporcionar dano, doença ou morte aos indivíduos. 
Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, 
correspondendo à classificação dos riscos biológicos. 
Em seguida, assinale a alternativa que possui a 
sequência CORRETA de cima para baixo:  

 
(1) Classe de 

risco 1 
( ) Risco individual moderado 

para o trabalhador e com baixa 
probabilidade de disseminação 
para a coletividade. Pode 
causar doenças ao ser 
humano, para as quais 
existem meios eficazes de 
profilaxia ou tratamento. 

(2) Classe de 
risco 2 

( ) Risco individual elevado para o 
trabalhador e com 
probabilidade elevada de 
disseminação para a 
coletividade. Apresenta grande 
poder de transmissibilidade de 
um indivíduo a outro. Pode 
causar doenças graves ao ser 
humano, para as quais não 
existem meios eficazes de 
profilaxia ou tratamento. 

(3) Classe de 
risco 3 

( ) Risco individual elevado para o 
trabalhador e com 
probabilidade de disseminação 
para a coletividade. Pode 
causar doenças e infecções 
graves ao ser humano, para as 
quais nem sempre existem 
meios eficazes de profilaxia ou 
tratamento. 

(4) Classe de 
risco 4 

( ) Baixo risco individual para o 
trabalhador e para a 
coletividade, com baixa 
probabilidade de causar 
doença no ser humano. 

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

 
34. Assinale a alternativa CORRETA quanto aos 

cuidados de enfermagem, quando há paciente em 
tratamento com insulina: 

 
a) O local da aplicação de insulina deve ser 

massageado. 
b) A lipodistrofia ocorre quando há rodízio do local 

de aplicação. 
c) Manter a Insulina refrigerada entre 2o e 8oC 
d) Frasco de insulina, após aberto, deve ser mantido 

sob refrigeração, entre 2o e 10°C. 
e) Nunca se deve preparar dois tipos de insulina na 

mesma seringa para ser administrada. 
 
35. A “Cirurgias Seguras Salvam Vidas” é uma iniciativa 

multifacetada, participativa, para reduzir os danos ao 
paciente por meio da assistência cirúrgica mais segura. 
A Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica da 
Organização Mundial da Saúde(OMS) foi desenvolvida 
para ajudar as equipes cirúrgicas a reduzir a ocorrência 
de danos ao paciente. Relacione a segunda coluna de 
acordo com a primeira, correspondendo às três etapas 
da Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica da 
OMS. Assinale a alternativa que possui a sequência 
CORRETA de cima para baixo. 

 
(1) Antes da 

indução 
anestésica 

 

( ) O cirurgião, anestesiologista e 
a equipe de enfermagem 
confirmam verbalmente: 
identificação do paciente, sítio 
cirúrgico, procedimento. 

 
(2) Durante a 

indução 
anestésica 

( ) Se as contagens de 
instrumentais cirúrgicos, 
compressas e agulhas estão 
corretas (ou não se aplicam). 

 
 
(3) Após a 

indução 
anestésica 

( ) O paciente confirma: 
identidade, sítio cirúrgico, 
procedimento e consentimento. 

 ( ) O cirurgião, o anestesiologista 
e a equipe de enfermagem 
revisam preocupações 
essenciais para a recuperação 
e o manejo do paciente, tais 
como presença de dor ou outro 
desconforto. 

 
 ( ) É verificado se a profilaxia 

antimicrobiana foi realizada 
nos últimos 60 minutos. 

 
a) 3, 1, 2, 2, 3 
b) 3, 3, 2, 1, 2 
c) 2, 3, 1, 3, 2 
d) 2, 3, 2, 1, 2 
e) 2, 3, 2, 3, 1 
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36. Os principais sintomas ginecológicos que levam as 
mulheres a buscarem atendimento são: a dor, as 
modificações dos ciclos menstruais, as hemorragias 
e o corrimento vaginal. As modificações ou 
perturbações dos ciclos menstruais podem se 
caracterizar em diferentes formas, dentre elas a 
dismenorreia é caracterizada por: 

 
a) ausência de menstruação. 
b) menstruação dolorosa. 
c) ciclos menstruais frequentes 
d) aumento quantitativo dos sangramentos 

menstruais 
e) diminuição dos ciclos menstruais. 

 
37. O câncer de mama pode apresentar-se como um 

nódulo, o qual leva aproximadamente de seis a oito 
anos para atingir um centímetro de diâmetro. Essa 
lenta evolução possibilita a descoberta ainda cedo 
das lesões, se as mamas são periodicamente 
examinadas. O autoexame das mamas é um 
procedimento que permite à mulher participar do 
controle de sua saúde. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a 

recomendação CORRETA para o autoexame das 
mamas: 
 

a) Deve ser realizado durante o ciclo menstrual. 
b) As mulheres que não tem mais menstruação não 

devem fazer o exame. 
c) Dever ser realizado uma vez por semana, antes 

do ciclo menstrual. 
d) Deve ser realizado mensalmente, uma semana 

após a menstruação. 
e) Deve ser realizado sempre na presença de um 

profissional de saúde. 
 
38. A ocorrência da prematuridade desencadeia 

importantes questões na vida psíquica da mãe e do 
pai do bebê que nasce de forma antecipada. Neste 
contexto, os cuidados propostos pela Metodologia 
“Canguru” (MC) assumem uma grande importância 
como proteção para o bebê pré-termo e sua família 
e, especialmente, para a formação de um vínculo 
afetivo mais seguro e prazeroso. As estratégias 
citadas perpassam toda a internação do bebê, mas 
para efeitos práticos podemos dividir a MC em 3 
etapas, conforme o local de internação do Recém-
Nascido Pré-Termo - RNPT. Das afirmativas a 
seguir, assinale a CORRETA: 

 
a) Na 2ª etapa, o Recém-Nascido (RN) já respira 

espontaneamente. Passa a receber de forma 
mais sistemática os cuidados de sua mãe, que 
fica como acompanhante do bebê e, com a 
presença contínua da mãe, a posição canguru é 
realizada dia e noite, segundo a disponibilidade 
dela. 

b) Na 1ª etapa, o RNPT é transferido para uma 
Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal 
Canguru próxima ou dentro da Unidade Neonatal. 
Nessa situação, o RN recebe alimentação enteral 
(amamentação, dieta via oral ou dieta via sonda 
gástrica) e está estável clinicamente.  

c) A 3ª etapa ocorre na Unidade Intensiva Neonatal 
ou na Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal 
Convencional. Dependendo da condição clínica 
do RN e da disponibilidade materna e paterna, 
poderá já ter início o contato pele a pele por 
algumas horas do dia ou até pelo dia inteiro. 

d) A 2ª etapa é domiciliar, com seguimento 
ambulatorial. A alta hospitalar poderá ser dada a 
partir de 1.600 g, dependendo de cada RN/família 
e, a partir daí, define-se o retorno ambulatório. 

e) A 2ª etapa, em geral, é realizada pelo serviço no 
qual o RNPT obteve alta hospitalar e deve ser 
compartilhada com a Atenção Básica. 

 
39. O Recém-Nascido (RN) pode também se contaminar 

pela pele; afinal, como ela é muito frágil, qualquer 
lesão pode servir como porta de entrada para 
infecções bacterianas e/ou fúngicas, principalmente. 
Devido a essas características da pele do RN, 
alguns cuidados específicos devem ser tomados. 
Analise os itens a seguir: 
 
I. Realizar avaliação diária, pelo menos uma vez por 

plantão, e sempre na admissão do RN na unidade. 
II. A fim de prevenir queimaduras e/ou infiltrações, a 

região deve ser limpa somente com água 
III. Na troca de fraldas, é desnecessária a aplicação de 

pomadas, óleos, cremes e/ou loções, que podem 
causar irritação ou ser absorvidos pela pele, 
intoxicando o organismo.  

 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Somente os itens I e II estão corretos 
b) Somente os itens I e III estão corretos 
c) Somente o item II está correto 
d) Somente os itens II e III estão corretos 
e) Todos os itens estão corretos  

 
40. No Pós-Operatório (PO) imediato, o choque 

hipovolêmico é o mais comum dentre os tipos de 
choques. O choque hipovolêmico é provocado pela 
perda sanguínea excessiva ou reposição hídrica ou 
sanguínea inadequada durante ou após a cirurgia. 
Assinale a alternativa CORRETA, quanto ao cuidado 
de enfermagem ao paciente com risco de choque 
hipovolêmico. 

 
a) A venóclise deve ser mantida enquanto se 

aguarda a conduta médica. 
b) Montar o material de emergência somente se 

necessário. 
c) Atentar para os sinais de choque, como pulso 

taquicárdico e cheio. 
d) O profissional de enfermagem deve agir somente 

com o comando do médico 
e) A primeira ação do profissional de enfermagem é 

realizar o curativo compressivo na ferida 
operatória, em caso de choque. 

 
41. Uma das situações no atendimento de urgência e 

emergência são as hemorragias, tendo como causa 
a perda maciça de sangue consequente ao 
rompimento de vasos sanguíneos. O método mais 
eficaz de controlar as hemorragias é: 
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a) avisar ao plantonista médico. 
b) a transfusão sanguínea como primeira ação. 
c) assegurar acesso venoso, mas só em casos graves. 
d) aferir os sinais vitais. 
e) a compressão direta do ponto onde está ocorrendo 

a hemorragia, por cerca de 6 a 8 minutos. 
 
42. As ações de enfermagem na aplicação do aparelho 

gessado abrangem o preparo do cliente e do 
material e as orientações sobre os cuidados com o 
gesso. Analise os itens a seguir: 

 
I. Primeiramente, deve ser realizada a limpeza e 

secagem da pele onde o gesso será aplicado pelo 
profissional responsável. 

II. Devem ser preparadas ataduras em excesso, 
porque se conservam após o umedecimento. 

III. Como medida de primeiros socorros, recomenda-
se não remover o cliente antes de imobilizar a 
área afetada. 

IV. Para facilitar a circulação sanguínea de retorno, 
não movimentar as articulações não gessadas. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Somente os itens I e III estão corretos. 
b) Somente os itens I e IV estão corretos. 
c) Somente os II e IV estão corretos. 
d) Somente os itens III e IV estão corretos. 
e) Todos os itens estão corretos. 

 
43. Em relação à SEÇÃO I, Resolução COFEN no 

311/2007, que trata das relações com a Pessoa, 
Família e Coletividade, analise os itens a seguir, 
quanto à responsabilidade e dever do profissional de 
Enfermagem: 
 
I- Administrar medicamentos sem conhecer a ação da 

droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos. 
II- Executar ou participar da assistência à saúde sem o 

consentimento da pessoa ou de seu representante 
legal, exceto em iminente risco de morte. 

III- Prestar serviços que por sua natureza competem a 
outro profissional, exceto em caso de emergência. 

IV- Respeitar, reconhecer e realizar ações que 
garantam o direito da pessoa ou de seu 
representante legal de tomar decisões sobre sua 
saúde, tratamento, conforto e bem-estar. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente os itens I e II estão corretos. 
c) Somente os itens II e III estão corretos. 
d) Somente os itens III e IV estão corretos. 
e) Somente o item IV está correto. 
 
44. De acordo com a Resolução no 311/2017 COFEN, as 

penalidades a serem impostas pelos Conselhos 
Federal e Regional de Enfermagem, conforme o que 
determina o art. 18, da Lei n° 5.905, de 12 de julh o 
de 1973, são as abaixo listadas. Relacione a 
segunda coluna de acordo com a primeira, 
correspondendo às penalidades impostas pelo 
COFEN. Em seguida, assinale a alternativa que 
possui a sequência CORRETA de cima para baixo. 

(1) Advertência 
verbal 

( ) Consiste em repreensão que 
será divulgada nas 
publicações oficiais dos 
Conselhos Federal e 
Regional de Enfermagem e 
em jornais de grande 
circulação. 

(2) Multa ( ) Consiste na proibição do 
exercício profissional da 
enfermagem por um período 
não superior a 29 (vinte e 
nove) dias e será divulgada 
nas publicações oficiais dos 
Conselhos Federal e 
Regional de Enfermagem, 
jornais de grande circulação, 
e comunicada aos órgãos 
empregadores. 

(3) Censura  ( ) Consiste na obrigatoriedade 
do pagamento de 01 (um) a 
10 (dez) vezes o valor da 
anuidade da categoria 
profissional à qual pertence 
o infrator, em vigor no ato do 
pagamento. 

(4)  Suspensão 
do exercício 
profissional 

( ) Consiste na admoestação ao 
infrator, de forma reservada, 
que será registrada no 
prontuário do mesmo, na 
presença de duas 
testemunhas. 

(5)  Cassação 
do direito ao 
exercício 
profissional. 

( ) Consiste na perda do direito 
ao exercício da enfermagem 
e será divulgada nas 
publicações dos Conselhos 
Federal e Regional de 
Enfermagem e em jornais de 
grande circulação. 

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

 
45. Qual é o objetivo primordial do Programa de 

Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN)? 
 

a) Assegurar a melhoria do acesso, da cobertura e 
da qualidade do acompanhamento pré-natal, da 
assistência ao parto e puerpério às gestantes e 
ao recém-nascido, na perspectiva dos direitos de 
cidadania. 

b) Concentrar esforços no sentido de reduzir as altas 
taxas de morbimortalidade materna, peri e 
neonatal registradas no país. 

c) Realizar uma consulta no puerpério até quarenta 
e dois dias após o nascimento. 

d) Ofertar testagem anti-HIV, com um exame na 
primeira consulta, naqueles municípios com 
população acima de cinquenta mil habitantes; 

e) Cadastrar as gestantes, garantindo a realização 
do elenco de procedimentos previstos no PHPN. 
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