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ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Idosos órfãos de filhos vivos são os novos 
desvalidos do século XXI

Nestas últimas décadas, surgiu uma geração 
de pais sem filhos presentes, por força de uma 
cultura de independência e autonomia levada 
ao extremo, que impacta negativamente 
no modo de vida de toda a família. Muitos 
filhos adultos ficam irritados por precisarem 
acompanhar os pais idosos ao médico, aos 
laboratórios. Irritam-se pelo seu andar mais 
lento e suas dificuldades de se organizar no 
tempo, sua incapacidade crescente de serem 
ágeis nos gestos e decisões. 

Separação e responsabilidade

Nos tempos de hoje, dentro de um espectro 
social muito amplo e profundo, os abandonos 
e as distâncias não ocupam mais do que 
algumas quadras ou quilômetros que podem 
ser vencidos em poucas horas. Nasceu uma 
geração de “pais órfãos de filhos”. Pais órfãos 
que não se negam a prestar ajuda financeira. 
Pais mais velhos que sustentam os netos 
nas escolas e pagam viagens de estudo 
fora do país. Pais que cedem seus créditos 
consignados para filhos contraírem dívidas 
em seus honrados nomes, que lhes antecipam 
herança, mas que não têm assento à vida 
familiar dos mais jovens, seus próprios filhos 
e netos, em razão – talvez, não diretamente de 
seu desinteresse, nem de sua falta de tempo – 
da crença de que seus pais se bastam. 

Este estilo de vida, nos dias comuns, que 
não inclui conversa amena e exclui a “presença 
a troco de nada, só para ficar junto”, dificulta 
ou, mesmo, impede o compartilhamento 
de valores e de interesses por parte dos 
membros de uma família na atualidade, resulta 
de uma cultura baseada na afirmação das 
individualidades e na política familiar focada 
nos mais jovens, nos que tomam decisões 
ego-centradas e na alta velocidade: tudo muito 
veloz, tudo fugaz, tudo incerto e instável. O 
desespero calado dos pais desvalidos, órfãos 
de quem lhes asseguraria conforto emocional 
e, quiçá material, não faz parte de uma 
genuína renúncia da parte destes pais, que 

“não querem incomodar ninguém”, uma falsa 
racionalidade – e é para isso que se prestam 
as racionalizações – que abala a saúde, a 
segurança pessoal, o senso de pertença. É do 
medo de perder o pouco que seus filhos lhes 
concedem em termos de atenção e presença 
afetuosa. O primado da “falta de tempo” torna 
muito difícil viver um dia a dia em que a pessoa 
está sujeita ao pânico de não ter com quem 
contar.

A dificuldade de reconhecer a falta que o 
outro faz

Do prisma dos relacionamentos afetivos 
e dos compromissos existenciais, todas as 
gerações têm medo de confessar o quanto o 
outro faz falta em suas vidas, como se isso 
fraqueza fosse. Montou-se, coletivamente, 
uma enorme e terrível armadilha existencial, 
como se ninguém mais precisasse de ninguém. 
A família nuclear é muito ameaçadora. Para o 
conforto, segurança e bem-estar: um número 
grande de filhos não mais é bem-vindo, pais 
longevos não são bem tolerados e tudo 
isso custa muito caro, financeira, material 
e psicologicamente falando. Sobrevieram a 
solidão e o medo permanente que impregnam 
a cultura utilitarista, que transformou as 
relações humanas em transações comerciais. 
As pessoas se enxergam como recursos ou 
clientes. Pais em desespero tentam comprar 
o amor dos filhos e temem os ataques e 
abandono de clientes descontentes. Mas, 
carinho de filho não se compra, assim como 
ausência de pai e mãe não se compensa 
com presentes, dinheiro e silêncio sobre as 
dores profundas, as gerações em conflito 
se infringem. [...]. Diálogo? Só existe o 
verdadeiro diálogo entre aqueles que não 
comungam das mesmas crenças e valores, 
que são efetivamente diferentes. Conversar, 
trocar ideias não é dialogar. Dialogar é abrir-
se para o outro. É experiência delicada e 
profunda de autorrevelação. Dialogar requer 
tempo, ambiente e clima, para que se realizem 
escutas autênticas e para que sejam afastadas 
as mútuas projeções. O que sabem, pais e 
filhos, sobre as noites insones de uns e de 
outros? 
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O que conversam eles sobre os receios, 
inseguranças e solidão? E sobre os novos 
amores? Cada geração se encerra dentro de si 
própria e age como se tudo estivesse certo e 
correto, quando isso não é verdade. 
FRAIMAN, A. “Idosos órfãos de filhos vivos são os novos desvalidos 
do século XXI”. Disponível em <http://www.revistapazes.com/5440-

2/>. Acesso em 30 out. 2017. (Adaptado)

1. De acordo com o texto, é correto afirmar 
que

(A) os idosos são rebaixados socialmente, por 
serem improdutivos e reclamarem sobre 
todas as atitudes dos mais jovens.

(B) a maioria dos filhos se sentem confortáveis 
em acompanhar os pais idosos ao médico, 
laboratórios e terapias.

(C) a ideia de “falta de tempo” é a desculpa 
mais utilizada pelos mais jovens para não 
dar atenção aos pais, os quais têm medo de 
adoecerem sozinhos. 

(D) a política familiar focada nos jovens, que 
prezam pela rapidez e pelas relações 
fugazes, dificulta o compartilhamento de 
informações e valores dentre os membros 
das famílias de hoje. 

(E) o empréstimo de dinheiro aos filhos e a 
antecipação da herança são os fatores que 
mais aborrecem os idosos.

2. Em relação à  acentuação gráfica, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) “órfãos” recebe acento por ser uma 
paroxítona terminada em ditongo 
decrescente.

(B) “quiçá” recebe acento por ser uma oxítona 
terminada em “a”. 

(C) “têm” recebe acento circunflexo por ser 
oxítona terminada em “m”. 

(D) “ninguém” recebe acento a partir da regra 
das oxítonas.

(E) “genuína” recebe acento por haver um hiato 
tônico com a letra “í” sozinha na sílaba.

3. De acordo com Ana Fraiman, autora do 
texto, é correto afirmar que

(A) por dialogarem pouco os filhos de pais 
idosos acabam afastando-os de suas vidas 
particulares, gerando um sentimento de 
culpa nos mais velhos.

(B) conversar com os idosos, o mínimo que 
seja, é suficiente para estabelecer um 
diálogo verdadeiro.

(C) a cultura utilitarista da atualidade contribui 
com a formação de um ideário social em que 
o jovem toma todas as decisões dentro de 
uma família e os idosos só são úteis quando 
oferecem seus conselhos.

(D) as gerações entram em conflito, pois os filhos 
acreditam que com presentes é possível 
remediar relações afetivas malsucedidas 
pela falta de diálogo verdadeiro. 

(E) tanto pais quanto filhos têm medo de falar 
sobre a falta que os familiares fazem em suas 
vidas, e cada geração, equivocadamente, 
acredita que é autossuficiente, encerrando-
se dentro de si própria.

4. Em relação aos verbos presentes no 
texto, assinale a alternativa correta.

(A) Em “[...] como se ninguém mais precisasse 
de ninguém.”, o verbo “precisasse” está no 
pretérito imperfeito do indicativo e a frase 
está na voz ativa. 

(B) Na sequência “Cada geração se encerra 
dentro de si própria [...]”, o verbo “encerra” 
está no presente do indicativo e ocorre a 
voz verbal reflexiva.

(C) Em “É do medo de perder o pouco que 
seus filhos lhes concedem [...]”, o verbo 
“perder” está no infinitivo pessoal, pois 
recebe desinência número-pessoal em 
consonância com o sujeito “filhos”. 

(D) No trecho “Só existe o verdadeiro diálogo 
entre aqueles que não comungam das 
mesmas crenças e valores [...]”, os verbos 
“existe” e “comungam” são transitivos 
diretos. 

(E) Na frase “um número grande de filhos 
não mais é bem-vindo [...]”, o verbo “é”, 
de ligação, deveria estar no plural para 
concordar com “filhos”.

5. Referente aos aspectos fonológicos, 
assinale a alternativa correta.

(A) Em “geração” e “precisarem”, a letras 
destacadas representam o fonema /s/.

(B) Em “impregnam”, destaca-se um encontro 
consonantal perfeito e um ditongo nasal. 

(C) Em “afetuosa”, há quatro vogais e um hiato. 
(D) Em “encerra”, as vogais “e” possuem a 

mesma pronúncia, evidenciando a mesma 
abertura vocálica. 

(E) Em “Sobrevieram”, identifica-se um hiato, 
um encontro consonantal e dois ditongos. 
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6. Em relação à pontuação utilizada no 
texto, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Em “Montou-se, coletivamente, uma 
enorme e terrível armadilha existencial 
[...]”, as vírgulas marcando o deslocamento 
do adjunto adverbial “coletivamente” são 
facultativas. 

(B) No trecho “Nos tempos de hoje, dentro de 
um espectro social muito amplo e profundo, 
[...]”, as duas vírgulas foram utilizadas 
pelo mesmo motivo, marcando adjuntos 
adverbiais deslocados. 

(C) Na sequência “O que sabem, pais e filhos, 
sobre as noites insones de uns e de 
outros?”, as vírgulas que isolam “pais e 
filhos” marcam uma inversão sintática.

(D) Em “Conversar, trocar ideias não é dialogar.”, 
a vírgula utilizada tem a função de elencar 
elementos com a mesma função sintática e 
é facultativa.

(E) Em “– e é para isso que se prestam as 
racionalizações –”, os travessões utilizados 
assinalam uma explicação.

7. A respeito dos usos dos vocábulos “que” 
e “se”, assinale a alternativa correta.

(A) Em “Este estilo de vida, nos dias comuns, 
que não inclui conversa [...]”, o “que” é uma 
conjunção integrante.

(B) Em “Irritam-se pelo seu andar mais lento e 
suas dificuldades [...]”, o “se” é uma partícula 
expletiva.

(C) Em “Mas, carinho de filho não se compra 
[...]”, o pronome “se” é reflexivo.

(D) Em “Sobrevieram a solidão e o medo 
permanente que impregnam a cultura 
utilitarista [...]”, a palavra “que” é um 
pronome relativo e poderia ser substituído 
por “os quais”.

(E) Em “Dialogar é abrir-se para o outro.”, o “se” 
é uma conjunção condicional.

8. Considerando os aspectos sintáticos do 
texto, assinale a alternativa correta.

(A) Em “Sobrevieram a solidão e o medo 
permanente que impregnam a cultura 
utilitarista [...]”, o sujeito é indeterminado e 
há um predicativo do sujeito.

(B) Em “[...] todas as gerações têm medo de 
confessar o quanto o outro faz falta em suas 
vidas [...]”, o sujeito é composto e há um 
complemento nominal.

(C) Em “Pais órfãos que não se negam a prestar 
ajuda financeira.”, o vocábulo “que” tem 
função de sujeito.

(D) Em “Muitos filhos adultos ficam irritados por 
precisarem acompanhar os pais idosos ao 
médico, aos laboratórios.”, “irritados” é um 
adjunto adnominal que caracteriza “filhos”.

(E) Em “É do medo de perder o pouco que seus 
filhos lhes concedem em termos de atenção 
e presença afetuosa.”, “afetuosa” é um 
complemento nominal de “presença”.

9. Em relação à classificação das orações 
destacadas, assinale a alternativa 
correta.

(A) Em “[...] Pais órfãos que não se negam 
a prestar ajuda financeira.”, a oração 
destacada é subordinada adjetiva restritiva.

(B) Em “Pais em desespero tentam comprar 
o amor dos filhos e temem os ataques 
e abandono de clientes descontentes.”, 
a oração  destacada é coordenada 
assindética.

(C) Em “[...] não faz parte de uma genuína 
renúncia da parte destes pais, que “não 
querem incomodar ninguém”, uma falsa 
racionalidade [...]”, foi destacada uma 
oração subordinada adjetiva explicativa. 

(D) Em “Dialogar requer tempo, ambiente 
e clima, para que se realizem escutas 
autênticas [...]”, a oração destacada é 
subordinada adverbial consecutiva. 

(E) Em “Pais que cedem seus créditos 
consignados para filhos contraírem 
dívidas em seus honrados nomes [...]”, a 
oração destacada é subordinada adjetiva 
explicativa.

10. Referente aos processos de formação 
das palavras, assinale a alternativa 
correta.

(A) “independência” é uma palavra formada por 
derivação parassintética.

(B) “coletivamente” é um vocábulo formado por 
prefixação e sufixação.

(C) “projeções” é uma palavra formada por 
derivação imprópria.

(D) “desespero” é uma palavra formada por 
derivação regressiva.

(E) “incapacidade” é uma palavra formada por 
derivação parassintética.

11. Em relação à regência verbal e nominal, 
assinale a alternativa correta.

(A) Em “O desespero    calado dos pais 
desvalidos, órfãos de quem lhes asseguraria 
conforto emocional [...]”, o pronome 
destacado funciona como um objeto indireto, 
que é regido pelo verbo “asseguraria”.
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(B) Em “É do medo de perder o pouco que seus 
filhos lhes concedem em termos de atenção 
e presença afetuosa.”, as duas preposições 
destacadas são utilizadas devido à regência 
dos verbos que as antecedem. 

(C) Em “Este estilo de vida, nos dias comuns, [...] 
resulta de uma cultura baseada na afirmação 
das individualidades [...]”, a preposição 
destacada poderia ser substituída por “em” 
sem ocasionar uma mudança de sentido.

(D) Em “[...] como se ninguém mais precisasse 
de ninguém.”, o verbo “precisasse” poderia 
ter sua regência alterada, tornando-se um 
verbo transitivo direto, com a retirada da 
preposição “de”, sem mudar o sentido da 
sentença. 

(E) Em “Pais em desespero tentam comprar 
o amor dos filhos [...]”, o verbo destacado 
é bitransitivo, regendo dois complementos 
distintos.

12. Sobre a colocação pronominal dos 
trechos a seguir, assinale a alternativa 
correta.

(A) Em “Irritam-se pelo seu andar mais lento e 
suas dificuldades de se organizar no tempo 
[...]”, o pronome oblíquo átono destacado 
poderia ser utilizado, segundo a norma 
gramatical, também antes do verbo “Irritam”. 

(B) Em “[...] e suas dificuldades de se organizar 
no tempo [...]”, o pronome destacado 
também poderia ser colocado na ênclise do 
verbo organizar, uma vez que o verbo está 
no infinitivo e é precedido de preposição. 

(C) Em “Pais órfãos que não se negam a 
prestar ajuda financeira.”, o pronome “se” 
está proclítico devido à presença do sujeito 
explícito “Pais órfãos”. 

(D) Em “Montou-se, coletivamente, uma 
enorme e terrível armadilha existencial 
[...]”, o pronome destacado tem colocação 
facultativa, podendo ocorrer tanto a ênclise 
quanto a próclise. 

(E) Em “As pessoas se enxergam como recursos 
ou clientes.”, o pronome é obrigatoriamente 
proclítico, o que nos permite afirmar que a 
próclise seria impossível nesse caso.

13. Em relação às significações das palavras 
no texto e às classificações das classes 
gramaticais, assinale a alternativa com 
erro de interpretação.

(A) “primado” (3º §) é um substantivo e significa 
“aquilo que excede em qualidade”.

(B) “longevo” (4º §) é um adjetivo e significa “de 
idade avançada”.

(C) “quiçá” (3º §) é um advérbio e significa 
“aquilo que pode ou não acontecer, talvez”.

(D) “fugaz” (3º §) é um adjetivo e significa 
“aquilo que é passageiro, efêmero, acaba 
com rapidez”. 

(E) “sobrevieram (sobrevir)” (4º §) é um verbo e 
significa “aquilo que ocorre imediatamente 
após outra coisa”.

14. Em relação à função dos vocábulos no 
texto, assinale a alternativa correta.

(A) Em “– talvez, não diretamente de seu 
desinteresse, nem de sua falta de                              
tempo –”, a palavra destacada é uma 
conjunção coordenativa com função de 
adicionar algo. 

(B) Em “[...] todas as gerações têm medo de 
confessar o quanto o outro faz falta em 
suas vidas, como se isso fraqueza fosse.”, 
a palavra destacada é uma preposição com 
função de introduzir uma comparação. 

(C) Em “Mas, carinho de filho não se compra 
[...]”, o termo destacado é uma conjunção 
adverbial concessiva, com a função de 
contrariar o que foi explicitado anteriormente 
no texto. 

(D) Em “– e é para isso que se prestam as 
racionalizações –”, a conjunção destacada 
expressa sentido de direção. 

(E) Em “As pessoas se enxergam como 
recursos ou clientes.”, a palavra destacada 
torna os vocábulos “recursos” e “clientes” 
termos excludentes e contrários.
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15. Sobre os adjuntos adverbiais que 
aparecem no texto, assinale a alternativa 
correta.

(A) Em “Nos tempos de hoje, dentro de um 
espectro social muito amplo e profundo [...]”, 
o adjunto adverbial destacado está isolado 
por vírgula, uma vez que é uma marca de 
tempo que não se encontra na ordem direta 
da frase.

(B) Em “Este estilo de vida, nos dias comuns 
[...]”, o adjunto adverbial destacado tem 
função de explicitar a opinião do autor em 
relação ao tema abordado.

(C) Em “Montou-se, coletivamente, uma 
enorme e terrível armadilha existencial [...]”, 
o adjunto destacado evidencia um advérbio 
de companhia. 

(D) Em “[...] surgiu uma geração de pais sem 
filhos presentes, por força de uma cultura 
de independência e autonomia levada 
ao extremo [...]”, o termo destacado é 
considerado um adverbio de frequência.

(E) Em “Muitos filhos adultos ficam irritados 
por precisarem acompanhar os pais idosos 
ao médico [...]”, o termo destacado é um 
advérbio e poderia ser substituído por 
“bastante”.

LEGISLAÇÃO APLIACADA AOS 
SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO 

FEDERAL E REALIDADE ÉTNICA 

16. De acordo com o que estabelece a Lei 
Complementar 840/2011 do Distrito 
Federal, sem prejuízo da remuneração ou 
subsídio, o servidor pode ausentar-se do 
serviço, mediante comunicação prévia à 
chefia imediata, entre outras hipóteses,

(A) por oito dias consecutivos, incluído o dia 
da ocorrência, em razão de falecimento do 
padrasto ou madrasta.

(B) por dois dias consecutivos para doar 
sangue.

(C) por um dia, para realizar, até três vezes 
por ano, exames médicos preventivos ou 
periódicos voltados ao controle de câncer 
de próstata, de mama ou do colo de útero.

(D) por até três dias, para se alistar como eleitor 
ou requerer transferência do domicílio 
eleitoral.

(E) por dez dias consecutivos, incluído o dia da 
ocorrência, em razão de casamento.

17. Assinale a alternativa correta de 
acordo com o que     estabelece a Lei 
Complementar 840/2011 acerca das 
vantagens que podem ser concedidas aos 
servidores relativas às peculiaridades de 
trabalho.

(A) O adicional por serviço extraordinário 
consiste na remuneração do serviço 
extraordinário prestado com acréscimo de 
setenta por cento em relação ao valor da 
remuneração ou subsídio da hora normal de 
trabalho.

(B) O Serviço Noturno é remunerado com 
acréscimo de, no mínimo, cinquenta por 
cento. É considerado como noturno o 
serviço prestado entre as vinte e duas 
horas de um dia até às cinco horas do dia 
seguinte, sendo sua hora considerada como 
tendo cinquenta e cinco minutos e trinta 
segundos.

(C) O servidor que fizer jus aos adicionais de 
insalubridade e de periculosidade tem o 
direito de recebê-los concomitantemente, 
desde que a soma dos referidos adicionais 
não ultrapasse o limite de trinta por cento do 
vencimento básico recebido pelo servidor.

(D) O adicional de insalubridade ou de 
periculosidade é devido nos termos das 
normas legais e regulamentares pertinentes 
aos trabalhadores em geral, sendo que a 
gratificação por trabalhos com raios X ou 
substâncias radioativas é concedida no 
percentual de dez por cento. 

(E) A servidora gestante ou lactante, enquanto 
durar a gestação e a lactação, pode exercer 
suas atividades em local insalubre e em 
serviço perigoso, desde que expressamente 
autorizada por seu obstetra e por médico do 
trabalho.

18. Levando em conta o que dispõe a Lei 
Orgânica do Distrito Federal e suas 
alterações, assinale a alternativa correta 
acerca das competências do Distrito 
Federal.

(A) Compete ao Distrito Federal, 
concorrentemente com a União, dispor 
sobre serviços funerários e administração 
dos cemitérios.

(B) Compete privativamente ao Distrito Federal 
conservar o patrimônio público.

(C) Compete ao Distrito Federal, 
concorrentemente com a União, exercer o 
poder de polícia administrativa.
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(D) Compete privativamente ao Distrito Federal 
legislar sobre proteção do patrimônio 
histórico, cultural, artístico, paisagístico e 
turístico.

(E) Compete ao Distrito Federal, 
concorrentemente com a União, legislar 
sobre custas de serviços forenses.

19. De acordo com o estabelecido na Lei 
Orgânica do Distrito Federal e suas 
alterações, assinale a alternativa correta 
acerca dos cargos de Governador e Vice-
Governador.

(A) Vagando os cargos de Governador e Vice-
Governador do Distrito Federal, o Presidente 
da Câmara Legislativa assumirá o comando 
do executivo distrital pelo restante do 
mandato. 

(B) Constitui uma das condições de elegibilidade 
para Governador e Vice-Governador do 
Distrito Federal possuir idade mínima de 
trinta anos.

(C) O Governador e o Vice-Governador deverão 
residir no Distrito Federal ou no Estado de 
Goiás. 

(D) O Governador e o Vice-Governador do 
Distrito Federal poderão afastar-se durante 
60 dias, trinta a cada semestre, a título de 
férias, em cada ano de seu mandato. 

(E) O Governador e o Vice-Governador poderão, 
a qualquer momento, independentemente 
de licença da Câmara Legislativa, ausentar-
se do Distrito Federal, por qualquer período, 
desde que previamente comunicado ao 
legislativo.

20. Assinale a alternativa correta acerca 
da realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e econômica 
do Distrito Federal e da Região Integrada 
de Desenvolvimento do Distrito Federal e 
Entorno – RIDE.

(A) Em 1921, como parte das comemorações 
do 30º Aniversário de nossa primeira 
Constituição Federal, que destinou à União 
a área do Distrito Federal, foi lançada a 
Pedra Fundamental da Nova Capital do 
Brasil no Morro Centenário, nos arredores 
de Planaltina.

(B) Brasília foi o primeiro bem contemporâneo 
inscrito pela UNESCO na Lista do Patrimônio 
Cultural da Humanidade, em dezembro de 
1987, possuindo a maior área tombada do 
mundo.

(C) A RIDE foi criada com o objetivo de auxiliar 
no crescimento de Brasília, que, assim 
como sua construção, acontece de maneira 
planejada e ordenada.

(D) A Universidade de Brasília foi inaugurada no 
ano de 1960, tendo o seu campus batizado 
com o nome de um dos seus fundadores e 
seu 1º reitor, o antropólogo Cláudio Santoro.

(E) O Plano Piloto da cidade de Brasília foi 
escolhido através de um concurso, tendo 
sido escolhido o projeto de autoria do 
Arquiteto Oscar Niemeyer.

S I S T E M A  Ú N I C O  D E  S A Ú D E  ( S U S )

21. Até a Constituição Federal de 1988, é 
correto afirmar que a assistência à saúde 
no Brasil tinha caráter

(A) igualitário.
(B) integral.
(C) meritocrático.
(D) universal.
(E) equânime.
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22. Ao estabelecer como princípio 
organizativo do Sistema Único de Saúde 
(SUS) a participação comunitária, a 
Constituição Federal de 1988 apontou 
para a relevância da inserção da 
população brasileira na formulação de 
políticas públicas em defesa do direito à 
saúde. Assim, de acordo com a resolução 
n°453 de maio de 2012, é correto afirmar 
que

(A) o Conselho de Saúde atua na formulação 
e proposição de estratégias e no controle 
da execução das Políticas de Saúde, 
exceto nos seus aspectos econômicos e 
financeiros.

(B) a instituição dos Conselhos de Saúde é 
estabelecida por lei federal, estadual e 
municipal, obedecida a Lei nº 8.080/90 
que determina como os conselhos serão 
organizados.

(C) o número de conselheiros será definido 
pelos Conselhos de Saúde e constituído 
em lei. A distribuição de vagas será de 
forma paritária, sendo destinada 50% de 
representação ao governo e a prestadores 
de serviços.

(D) a participação dos membros eleitos do 
Poder Legislativo e a representação do 
Ministério Público, como conselheiros, são 
obrigatórias nos Conselhos de Saúde.

(E) o Plenário do Conselho de Saúde se 
reunirá, no mínimo, a cada mês e, 
extraordinariamente, quando necessário, e 
terá como base o seu Regimento Interno. 

23. A Constituição Federal de 1988 
constitui-se como marco histórico da 
proteção constitucional à saúde e, 
no  seu artigo 198, traz que as ações e 
serviços constituem um sistema  único, 
organizado de acordo com as diretrizes:

(A) descentralização, atendimento integral, 
participação da comunidade.

(B) equidade, integralidade, igualdade.
(C) universalidade, controle social, equidade.
(D) resolutividade, igualdade, integralidade.
(E) hierarquização, igualdade, universalidade.

24. Conforme Decreto 7508/11, é de 
competência exclusiva da Comissão 
Intergestores Tripartite (CIT) a pactuação

(A) dos limites geográficos das regiões de 
saúde.

(B) das diretrizes gerais para a composição da 
relação nacional de ações e serviços de 
saúde.

(C) da referência e contrarreferência das ações 
e serviços de saúde no âmbito regional.

(D) dos serviços de urgência e emergência e de 
atenção primária.

(E) das responsabilidades gerais e dos critérios 
para a formação dos conselhos de saúde.

25. De acordo com a lei orgânica de saúde 
8.080/90, compete, à direção nacional do 
Sistema Único de Saúde,

(A) executar serviços de saneamento básico e 
vigilância epidemiológica.

(B) formar consórcios administrativos 
intermunicipais.

(C) formular, avaliar e apoiar políticas de 
alimentação e nutrição.

(D) gerir sistemas   públicos de alta 
complexidade, de referência estadual e 
regional.

(E) controlar e fiscalizar os procedimentos dos 
serviços privados de saúde firmados nos 
consórcios estaduais.

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

26. Paciente lactente será submetido 
à cirurgia de hérnia inguinal. A 
recomendação de jejum pré-operatório 
para leite materno é de

(A) 1 hora.
(B) 2 horas.
(C) 4 horas.
(D) 6 horas.
(E) 8 horas.

27. Qual medicamento pré-anestésico tem 
indicação como antissialogogo?

(A) Glicopirrolato.
(B) Midazolam.
(C) Cetamina.
(D) Neostigmine.
(E) Fenilefrina.

28. Qual opioide, habitualmente, NÃO produz 
a bradicardia dose-dependente típica 
dos opioides?

(A) Fentanil.
(B) Remifentanil.
(C) Sufentanil.
(D) Morfina.
(E) Meperidina.
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29. Um paciente foi submetido a bloqueio de 
plexo braquial via interescalênica para 
cirurgia de mão. No teste do bloqueio, 
esse paciente sentiu dor em dedo mínimo. 
Assinale o nervo que apresentou falha 
do bloqueio.

(A) Mediano.
(B) Radial. 
(C) Ulnar.
(D) Musculocutâneo.
(E) Axilar.

30. Uma paciente, em segundo dia 
pós-operatório de cesariana sob 
raquianestesia, apresenta quadro de 
cefaleia intensa que melhora na posição 
deitada. Assinale o tratamento mais 
eficaz para o caso.

(A) Opioides.
(B) Tampão sanguíneo peridural.
(C) Injeção de solução fisiológica no espaço 

peridural.
(D) Cafeína.
(E) Manter decúbito e observação.

31. Assinale a alternativa que apresenta um 
opioide hidrossolúvel.

(A) Metadona.
(B) Meperidina.
(C) Sufentanil.
(D) Morfina.
(E) Fentanil.

32. São efeitos clínicos do propofol, 
EXCETO:

(A) antiemético.
(B) antipruriginoso.
(C) antiepilético. 
(D) antissialogogo.
(E) ansiolítico.

33. A respeito   da quiralidade dos 
anestésicos locais, assinale a alternativa 
que apresenta a forma com menor 
toxicidade sistêmica potencial.

(A) Mistura racêmica.
(B) Mistura enantiométrica 75% levogira.
(C) Levogira pura.
(D) Dextrogira pura.
(E) Mistura enantiométrica 75% dextrogira.

34. Assinale a alternativa que melhor define 
o conceito farmacológico da CAM 
(Concentração Alveolar Mínima) dos 
anestésicos inalatórios.

(A) Concentração alveolar mínima em que 95% 
dos indivíduos não reagem à incisão de 
pele.

(B) Concentração sanguínea em que metade 
dos indivíduos anestesiados permanece 
imóvel durante a incisão cirúrgica.

(C) Concentração alveolar em que metade dos 
pacientes não se recorda do procedimento.

(D) Concentração média para manter a maioria 
dos pacientes imóvel à laringoscopia.

(E) Concentração alveolar em que 50% dos 
indivíduos expostos permanecem imóveis 
quando estimulados cirurgicamente.

35. Considerando a avaliação pré-anestésica 
de uma paciente que será submetida à 
implante de DIU sob sedação em clínica 
médica (fora de ambiente hospitalar), 
assinale a alternativa que apresenta 
condição que impediria a sedação fora 
do hospital.

(A) Hipertensão arterial controlada.
(B) Hipotireoidismo.
(C) Glicemia de jejum de 145 mg/dL.
(D) Uso de ácido acetilsalicílico.
(E) Ausência de acompanhante na alta.

36. Considerando o índice de Aldrete e 
Kroulik modificado, assinale a alternativa 
que, isoladamente, já impediria a alta do 
paciente da sala de recuperação pós-
anestésica.

(A) Saturação de Oxigênio 91% sem oxigênio 
suplementar.

(B) Ausência de movimentação em todos os 
membros.

(C) Despertar somente ao chamado.
(D) Coloração pálida.
(E) Pressão arterial 100/70 mmHg sendo que o 

nível pré-anestésico era de 130/90 mmHg.
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37. Paciente idoso, obeso, com IMC 36, barba 
espessa e sem dentição, apresenta-se 
à sala de cirurgia para ser submetido à 
laparotomia exploradora devido a quadro 
de obstrução intestinal, com presença de 
vômitos frequentes, mesmo com a sonda 
nasogástrica, que parece estar obstruída. 
Ao exame físico, apresenta Mallampati 
3, e dispneia moderada, Sat. 90% em ar 
ambiente. Assinale a alternativa correta 
em relação ao manuseio da via aérea.

(A) O uso de máscara laríngea pode ser útil 
nesse caso, pela possível presença de via 
aérea difícil.

(B) Deve-se aspirar o conteúdo gástrico e 
proceder a intubação após indução em 
tempo normal com fentanil, propofol e 
atracúrio.

(C) É necessário trocar a sonda nasogástrica 
por uma funcionante, antes mesmo da 
indução anestésica.

(D) Há indicação de tentativa de intubação com 
paciente acordado.

(E) O paciente deve ser induzido e ventilado 
com auxílio de cânula orofaríngea até que 
a saturação chegue a 99%, para somente 
então proceder intubação orotraqueal. 

38. Paciente, sabidamente coronariopata e 
com obstrução importante de coronária 
direita, será submetido à cirurgia de 
emergência por hérnia estrangulada. 
Na monitorização, quais derivações 
eletrocardiográficas devem sofrer 
alteração isquêmica se a coronária 
direita se ocluir? 

(A) V1 a V6.
(B) V3 a V5.
(C) DI e aVL.
(D) V1 e aVL.
(E) DII, DIII e aVF.

39. Um paciente, ao ser submetido a uma 
neurocirurgia de emergência, apresentou 
EtCO2 inicial de 40 mmHg que, após 
medidas ventilatórias, foi reduzida 
para 20 mmHg. Com essa variação, o 
que é esperado que ocorra com o fluxo 
sanguíneo cerebral?

(A) Quadruplicar.
(B) Dobrar.
(C) Reduzir pela metade.
(D) Não se alterar.
(E) Não há relação do fluxo sanguíneo cerebral 

com a EtCO2.

40. Sobre a acidose metabólica 
hiperclorêmica, é correto afirmar que

(A) é mais comum com infusão de ringer lactato.
(B) o ânion gap, obrigatoriamente, estará 

diminuído.
(C) a presença de 109 mEq/L de cloro no soro 

fisiológico é responsável pelo quadro.
(D) o uso de soluções coloides pode auxiliar em 

seu tratamento.
(E) tem sua gênese associada à diluição do 

bicarbonato.

41. Sobre a farmacologia dos anestésicos 
locais, é correto afirmar que

(A) a cadeia intermediária faz a ligação entre 
um grupo aromático e um grupo amina.

(B) a procaína é exemplo de aminoamida.
(C) os aminoésteres são metabolizados por 

biotransformação enzimática no fígado.
(D) a disfunção hepática reduz a metabolização 

da cloroprocaína.
(E) a bupivacaína é do tipo aminoamida, 

enquanto a levobupivacaína foi modificada 
para se tornar aminoéster e assim ser mais 
segura.

42. Sobre a succinilcolina, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A) É desencadeante de hipertermia maligna.
(B) Na presença de receptores extrajuncionais 

imaturos, a administração de succinilcolina 
pode levar a bloqueio de fase II.

(C) Aumenta risco de extrusão do conteúdo 
ocular em pacientes com lesão ocular 
aberta.

(D) Está contraindicada em   grandes 
queimados, após 24 horas da lesão.

(E) Estimula receptores muscarínicos no nó 
sinusal, o que pode resultar em arritmias.

43. Em relação a paciente que apresenta 
calafrios (tremores) devido à hipotermia, 
é correto afirmar que

(A) essa resposta ao frio é modulada pelo córtex 
no giro pré-frontal.

(B) ocorre redução do consumo de oxigênio 
nessa condição.

(C) é comum redução do CO2 exalado nesse 
quadro.

(D) nos recém-nascidos somente a musculatura 
esquelética é fonte de calor.

(E) calafrios aumentam, em até 300%, a 
produção de calor pelo corpo.
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44. Em paciente de 5 anos, com IMC em 
percentil 50 para idade, a ser submetido 
à cirurgia ortopédica em membros 
inferiores, para o qual planeja-se realizar 
um bloqueio peridural caudal para 
analgesia intra e pós-operatória com 
solução anestésica de bupivacaína a 
0,25%, qual dose (em mL de solução 
por quilograma de peso da criança) é 
necessária para esse procedimento, 
sem elevar o bloqueio para dermátomos 
desnecessários?

(A) 0,1 mL/kg.
(B) 0,2 mL/kg.
(C) 0,5 mL/kg.
(D) 1 mL/kg.
(E) 2 mL/kg.

45. Um paciente ASA I, sob anestesia geral 
balanceada, após período de taquicardia, 
sofreu parada cardíaca refratária a 
manobras e evoluiu a óbito. Dados de 
estudo necroscópico evidenciaram 
elevação maciça de creatinoquinase 
e mioglobinúria importante. Qual das 
substâncias que foram usadas, conforme 
relato da ficha de anestesia, pode ter 
sido a causadora do quadro que levou 
ao óbito?

(A) Cisatracúrio.
(B) Propofol.
(C) Midazolam.
(D) Remifentanil.
(E) Isoflurano.

46. Paciente sob sedação prolongada em 
ambiente de UTI desenvolveu quadro 
de insuficiência cardíaca, rabdomiólise, 
hiperlipidemia, acidose metabólica e 
insuficiência renal, todos estes não 
relacionados com a doença causadora 
da internação. Qual droga pode estar 
associada a esse quadro?

(A) Etomidato.
(B) Midazolam.
(C) Fentanil.
(D) Propofol.
(E) Dexmedetomidina.

47. Um paciente com abdome agudo 
obstrutivo sofreu quadro de 
broncoaspiração na indução anestésica. 
Foi encaminhado intubado para a UTI e 
evoluiu com piora severa de parâmetros 
ventilatórios. Assinale a alternativa que 
apresenta corretamente um critério de 

Síndrome do Desconforto Respiratório 
Agudo (SDRA).

(A) Pressão capilar pulmonar em cunha de 180 
mmHg.

(B) Instalação crônica.
(C) Razão PaO2/FiO2 menor que 200.
(D) Razão PaO2/FiO2 maior que 300.
(E) Necessidade de PEEP maior que 10.

48. Sobre cirurgia videolaparoscópica, 
assinale a alternativa correta.

(A) A absorção de CO2 no pneumoperitônio em 
lactentes é mais rápida e mais profunda que 
em adultos, devido à maior relação entre 
área de superfície alveolar e peso corporal. 

(B) Quando realizada em gestantes, 
considerando que a acidose fetal é 
normalmente mais intensa que a materna, o 
EtCO2 recomendado é entre 25 a 33 mmHg.

(C) Uma pressão intra-abdominal de 12 a 14 
mmHg aumenta o fluxo sanguíneo renal e 
consequentemente o débito urinário.

(D) O uso de óxido nitroso fica terminantemente 
proibido em videolaparoscopia.

(E) O pneumoperitônio causa inicialmente uma 
redução do débito cardíaco seguida de um 
aumento que perdura até a desinsulflação.

49. Em paciente que referiu ser portador 
de algum tipo de Porfiria, não sabendo 
explicar exatamente qual tipo, qual das 
drogas a seguir deve ser evitada, pois 
pode desencadear crise de Porfiria 
aguda?

(A) Propofol.
(B) Lidocaína.
(C) Succinilcolina.
(D)  Óxido Nitroso.
(E) Tiopental.

50. Qual anestésico inalatório está associado 
à maior produção de monóxido de 
carbono?

(A) Óxido Nitroso.
(B) Sevoflurano.
(C) Halotano.
(D) Desflurano.
(E) Isoflurano.

ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de 
Respostas, o número de sua prova indicado  
na capa deste caderno.




