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GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

Instruções: As questões de 01 a 10 se referem ao texto a seguir.

O youtuber e Machado de Assis, ou uma polêmica bem-vinda
Cláudia Costin*

1§ Uma polêmica apareceu nos últimos dias, nas redes sociais, a partir de um comentário do youtuber Felipe 
Neto, sobre a atitude de escolas que tornam as obras de Machado de Assis obrigatórias. Segundo ele, o que 
estas deveriam promover seria a leitura por prazer, de forma a constituir, nas jovens mentes, o hábito de ler como 
uma atividade para toda a vida.

2§ Devo me confessar uma grande admiradora de Machado de Assis, um de nossos maiores escritores, um 
homem à frente de sua época, crítico de valores associados a aparências e à superficialidade humana na busca 
de status e do bacharelismo vigente. Mas entendi que nem sempre a linguagem do século 19 pode ser fácil para 
os adolescentes deste tempo de informações imediatas e superficiais.

3§ Num contexto em que adultos letrados leem muito pouco e não são vistos lendo livros por seus filhos, é 
compreensível que os jovens não percam tempo lendo outra coisa que não o que a escola lhes exige. A última 
edição da pesquisa Retratos da Leitura coloca-nos claramente como um país de não leitores. A média de livros 
lidos entre os entrevistados por ano é de 4,95 e só 2,55 deles lidos por inteiro.

4§ Cabe sim à escola fomentar a leitura por prazer, oferecendo livros que atraiam o interesse das novas 
gerações. Em tempos em que o trabalho humano, inclusive o que demanda habilidades mentais, vem sendo 
substituído por algoritmos, formar pensadores independentes, com um repertório cultural variado, aptos a 
entender a cultura de seu tempo e sua gênese, torna-se uma prioridade.

5§ E a literatura nos ajuda a entender não só fatos pretéritos, mas as análises que, a cada época, eram feitas 
sobre a organização da sociedade. Machado, nesse sentido, é fundamental e merece, dia a dia, uma introdução 
à altura, instigante e engajadora, feita por bons professores, que orientem os alunos na leitura de suas obras e 
os ajudem a nelas navegar com profundidade e prazer estético.

* Diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais, da FGV, e ex-diretora de educação do Banco Mundial.
Folha de S. Paulo, Opinião, 29 jan. 2021, p. A2. Adaptado.

01)  Quanto à estrutura composicional, é correto afirmar que o texto se organiza, fundamentalmente, como

a)   descrição opinativa ambígua.
b)   integração injuntivo-narrativa.
c)   exposição argumentativa de ideias.
d)   simples relato de um acontecimento.

02) Em relação ao comentário do youtuber Felipe Neto sobre a atitude de escolas que tornam as obras de 
Machado de Assis obrigatórias, é correto afirmar que a autora, no seu texto,

a)   minimiza a relevância da discussão.
b)   desconsidera, em parte, o que ele diz.
c)   busca compreender, mas se posiciona.
d)   mostra-se preocupada com a repercussão.

03)  É correto afirmar que o texto apresenta uma voz predominantemente 

a)   incisiva.
b)   invectiva.
c)   inquisitiva.
d)   imprecativa.

04)  Com a frase “Em tempos em que o trabalho humano, inclusive o que demanda habilidades mentais, vem 
sendo substituído por algoritmos...” (4§) é correto inferir que, figurativamente, o mundo contemporâneo 
submete o ser humano a um comportamento mais

a)   racional do que laudatório.
b)   ético do que perfeccionista.
c)   voluntarioso do que volitivo.
d)   calculista do que intelectual.



EAOAp 2022 - Enfermagem (ENF) - Versão A 

4

05)  A palavra destacada no período “E a literatura nos ajuda a entender não só fatos pretéritos, mas as análises 
que, a cada época, eram feitas sobre a organização da sociedade” pode ser substituída corretamente, sem 
ser alterado o sentido original do texto, por

a)   transcorridos.
b)   transmutados.
c)   transgredidos.
d)   transfigurados.

06) Observe o cartaz a seguir. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=YSB24kjvF_g>. Acesso em: 26 fev. 2021.

A respeito do processo de elaboração do texto verbal e não verbal do cartaz, e considerando, ainda, sua relação 
com o artigo “O youtuber e Machado de Assis, ou uma polêmica bem-vinda”, avalie o que se afirma a seguir.

I. O verbo “cancelar” foi empregado com uma nova acepção.
II. O texto está em dissintonia com uma das discussões propostas no artigo.
III. O fato que deu origem ao cartaz refere-se a um acontecimento midiático.
IV. O diálogo com o texto de Cláudia Costin se realiza, mas sem fornecer pistas.

Está correto apenas o que se afirma em

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

07)  “Denomina-se referenciação as diversas formas de introdução, no texto, de novas entidades ou referentes. 
Quando tais referentes são retomados mais adiante ou servem de base para a introdução de novos referentes, 
tem-se o que se denomina progressão referencial.”

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2010, p. 123.

O referente do item em destaque está corretamente indicado entre parênteses em

a)   “...lendo outra coisa não o que a escola lhes exige.” (3§) (lhes = jovens).
b)   “...feita por bons professores, que orientem os alunos...” (5§) (que = fatos).
c)   “...inclusive o que demanda habilidades mentais...” (4§) (o = repertório cultural).
d)   “...o que estas deveriam promover...” (1§) (estas = obras de Machado de Assis).

08) Leia os textos a seguir. 
TEXTO I

“Palavra invariável que liga um termo dependente a um outro termo principal, estabelecendo uma relação 
entre ambos.”
                                    CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Companha Editora 

Nacional, 2010, p. 268.

TEXTO II
“Machado, nesse sentido, é fundamental e merece uma introdução à altura, instigante e engajadora, feita 
por bons professores, que orientem os alunos na leitura de suas obras e os ajudem a nelas navegar com 
profundidade e prazer estético.” (5§)

É correto afirmar que o termo em destaque no Texto II ao qual se aplica o conceito apresentado no Texto I é  
a)   os.
b)   uma.
c)   com.
d)   suas.
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09)  Leia os textos a seguir. 

TEXTO I

“A preposição a e o artigo a se fundem em um único a, dando origem ao fenômeno chamado crase.”
                                          CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva – texto, semântica e interação. 

São Paulo: Atual, 2013, p. 361.

TEXTO II

                                  Disponível em: https://www.cors.com.br/noticias-e-dicas-medicas/coronavirus-previna-se-e-ajude-a-salvar-vidas/. 
Acesso em 26 fev. 2021.

Com base no conceito apresentado no Texto I, a ausência do sinal indicativo de crase no Texto II ocorre pelo 
mesmo motivo que em

a)   “...valores associados a aparências...” (2§).
b)   “...é fundamental e merece, dia a dia...” (5§).
c)   “...análises que, a cada época, eram feitas...” (5§).
d)   “...de forma a constituir, nas jovens mentes...” (1§).

10) Considere a passagem transcrita do texto. 

“E a literatura nos ajuda a entender não só fatos pretéritos, mas as análises que, a cada época, eram 
feitas sobre a organização da sociedade. Machado, nesse sentido, é fundamental e merece, dia a dia, uma 
introdução à altura, instigante e engajadora, feita por bons professores, que orientem os alunos na leitura de 
suas obras e os ajudem a nelas navegar com profundidade e prazer estético.” (5§).

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir sobre os aspectos morfossintáticos.

(  ) O primeiro período do fragmento transcrito é composto por coordenação e por subordinação.
(  ) Os itens lexicais “só”, “uma” e “bons”, de acordo com o número de sílabas, são monossílabos.
(  ) As palavras “prazer”, “obras” e “fundamental”, quanto à posição da sílaba tônica, são oxítonas.
(  ) O pronome “os” em “e os ajudem a nelas navegar...” exerce a função sintática de objeto direto.
(  ) O termo “engajadora”, segundo o Novo Acordo Ortográfico, também admite a grafia “enganjadora”.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a)   (V); (F); (V); (F); (V).
b)   (F); (V); (V); (F); (F).
c)   (V); (F); (F); (V); (F).
d)   (F); (V); (F); (V); (V).
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Instruções: As questões de 11 a 20 se referem ao texto a seguir.

Adolescer: o luto pelo fim da infância e o medo da vida adulta
Bebel Soares*

1§ Aprendi a reconhecer meus sentimentos. A entender cada um deles. A controlar a fúria, a raiva. Aprendi 
a acolher a tristeza, a frustração. Aprendi a deixar transbordar a alegria, a euforia. Depois de muito tempo, 
amadureci.

2§ Hoje sou brisa, mas já fui vendaval. Hoje sou montanha, mas já fui vulcão. Adolescer é uma tempestade. 
O luto pelo fim da infância, o medo da vida adulta. Os conflitos internos. As emoções transbordando, às vezes 
incontroláveis. 

3§ Ser adolescente é um desafio para quem é e para os responsáveis por esse ser em transformação. Hoje 
sou adulta e me preparo para ser mãe de adolescente.

4§ Adolescentes precisam é confiar no amor incondicional dos pais. Saber que estaremos por perto, mesmo 
ouvindo desaforos. Saber que estamos fazendo o certo, mesmo quando eles acham que está tudo errado. Que 
não vamos desistir deles. Que vamos insistir para que estudem. Que vamos repetir a mesma coisa mil vezes para 
ter certeza de que eles ouviram. 

5§ Adolescente não é adulto, e não é mais criança, e a gente se lembra tanto do que eles não são, que se 
esquece do que eles são. Esse é um desafio, olhar para o que eles são hoje, agora, e não o que eles deixaram 
de ser, ou o que eles não são ainda. Deixar de ver o que falta e olhar para as potências, as capacidades.

6§ Difícil é aceitar que eles estão crescendo e que está chegando a hora de deixarmos que voem sozinhos.
* Fundadora da Rede Materna Padecendo no Paraíso.                                                                                                                                  

Estado de Minas, Bem Viver, 21 fev. 2021, p. 6. Adaptado.

11)  É correto afirmar que o título do texto contém uma

a)   frase com função explicativa.
b)   estrutura oracional incoerente.
c)   oração de sentido imprecativo.
d)   forma verbal no imperativo singular.

12)  Nesse texto em que o gênero “crônica” se aproxima do gênero “conto”, é correto afirmar que, em certas 
passagens, a adolescência é abordada

a)   por meio de expediente expositivo, com diálogos e argumentação técnico-científica.
b)   sob a forma ficcional, mesclando dissertação e descrição e indiscutível acento agnóstico.
c)   de maneira confessional, com predominância da narração baseada em experiências concretas.
d)   com total objetividade narrativa, fiel aos acontecimentos, na perspectiva de um narrador onisciente.

13)   Com base na imagem que integra o texto de Bebel Soares, é correto afirmar que a ilustração, fundamentalmente,

a)   metaforiza uma das facetas da adolescência.
b)   distorce as discussões propostas pela autora.
c)   expressa um sentimento inadequado à temática.
d)   retrata objetivamente a ideia central apresentada.

14)  É correto afirmar que a frase “O luto pelo fim da infância, o medo da vida adulta.” (2§), no contexto em que foi 
empregada, pressupõe ser a adolescência, fundamentalmente, um período da vida humana bastante

a)   disléxico.
b)   diatópico.
c)   dilemático.
d)   dionisíaco.
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15)  Informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma sobre os aspectos estilísticos presentes no segundo 
parágrafo do texto.

(  ) A construção antitética se faz presente.
(  ) A analogia é um dos recursos empregados.
(  ) A repetição de palavras empobrece o discurso.
(  ) A denotação se sobrepõe à linguagem figurada.

A sequência correta é

a)   (V); (F); (F); (V).
b)   (F); (V); (V); (F).
c)   (F); (F); (V); (V).
d)   (V); (V); (F); (F).

16)  Leia os textos a seguir. 

TEXTO I

“A predicação verbal se refere ao tipo de relação que ocorre entre um verbo e os seus complementos na 
formação do predicado. Quando o predicado indica uma ação é formado por um verbo transitivo ou por um 
verbo intransitivo, sendo chamado de predicado verbal. Quando o predicado indica um estado, conferindo 
uma característica ao sujeito, é composto por um verbo de ligação, sendo chamado de predicado nominal. 
Assim, quanto à predicação, os verbos podem ser classificados em verbos transitivos, verbos intransitivos e 
verbos de ligação.”

Disponível em: < https://www.normaculta.com.br/predicacao-verbal/>. Acesso em: 27 fev. 2021. 

TEXTO II

“Saber que estaremos por perto, mesmo ouvindo desaforos.” (4§).

TEXTO III

Disponível em: https://guanhaes.mg.gov.br/saude-fique-em-casa/. Acesso em: 26 fev. 2021. Adaptado.

Com base no que se afirma no Texto I, a predicação do verbo em destaque no Texto II se repete no Texto III 
em

a)   “Cuide do coletivo...”
b)   “Continue em casa!”
c)   “...se não respeitar o isolamento...”
d)   “...conseguimos tratar de todos...”

17)  É correto afirmar que o último parágrafo do texto
a)   relativiza a postura saudosista adotada pela autora.
b)   corporifica uma discussão que é recorrente no texto.
c)   explicita uma postura indiferente em relação ao tema.
d)   expõe um contra-argumento para mitigar o que foi dito.
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18)  Preencha corretamente as lacunas do texto.
A função _______________ da linguagem está presente nos dois parágrafos iniciais no texto. Por meio 
desse tipo de função, é possível identificar opiniões, emoções, sentimentos e pontos de vista da autora. Uma 
das principais características dessa função é a presença de sequências em que predomina a ___________ 
pessoa do discurso, construindo a _______________ pretendida.

a)   conativa / primeira / objetividade
b)   referencial / terceira / subjetividade
c)   expressiva / primeira / subjetividade
d)   metalinguística / terceira / objetividade

19)  A colocação pronominal diz respeito à posição que os pronomes pessoais oblíquos ocupam na frase em 
relação ao verbo a que se referem.
A esse respeito, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. No período “Hoje sou adulta e me preparo para ser mãe de adolescente.” (3§), a próclise é opcional, ou
seja, pode-se empregar indiferentemente o pronome antes ou depois do verbo

PORQUE                   
II. conjunções coordenativas aditivas não atraem os pronomes oblíquos, razão pela qual aceita-se, 

também, a colocação do pronome posposto ao verbo, sendo correto grafar “...e preparo-me...”.

É correto afirmar que

a)   as asserções I e II são falsas.
b)   as asserções I e II são verdadeiras.
c)   a asserção I é falsa e a II, verdadeira.
d)   as asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.

20)  “Um texto, para ser um texto de verdade, não pode ser um punhado de frases soltas. Ele precisa apresentar 
conexões, tanto gramaticais quanto de ideias.”

                                         CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva – texto, semântica e interação. 
São Paulo: Atual, 2013, p. 41.

A esse respeito, avalie o que se afirma acerca dos elementos de coesão e das estruturas linguísticas do texto.

I. Em “Que vamos insistir para que estudem.” (4§), o conector “para que” introduz uma ideia de consecução.
II. No primeiro parágrafo há frases que se organizam com elipses que não comprometem a coerência 

textual, pois constituem unidades de sentido.
III. Na frase “...e para os responsáveis por esse ser em transformação.” (3§), o pronome demonstrativo faz 

referência a um termo mencionado anteriormente.
IV. Se houver a substituição da frase “Depois de muito tempo, amadureci.” (1§) por “A muito tempo, 

amadureci.”, mantém-se a correção gramatical do período.

Está correto apenas o que se afirma em

a)   I e III.
b)   I e IV.
c)   II e III.
d)   II e IV.
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Instruções: As questões de 21 a 30 se referem ao texto a seguir.

Como informar as crianças em momentos de crise?
Maria Carolina Cristianini*

1§ Enfrentar crises não é novidade para quem vive na Terra. Entre guerras, períodos de recessão e tragédias 
naturais e humanas, de tempos em tempos as crises surgem. É necessário muita sobriedade nesses momentos. 
E, então, são os adultos que, efetivamente, assumem o papel de lidar com a situação e resolvê-la – conforme a 
possibilidade de atuação de cada um. Mas há outra questão. O mundo não é formado somente pelos maiores de 
idade.

2§ É a partir disso que convido a uma reflexão: como os adultos ao seu redor, ou você mesmo, têm explicado a 
crise atual – e os seus mais diversos sentidos –, causada pela pandemia de Covid 19, a crianças e adolescentes? 
Posso afirmar, com a segurança de uma trajetória que passa de 12 anos nesta área, que o jornalismo infantojuvenil 
é, sim, o melhor amigo de pais, mães, tios, tias, professores e professoras neste momento.

3§ Levar os fatos para os jovens, apurados com as mesmas técnicas usadas no jornalismo profissional “para 
adultos”, tem, sim, os mais diversos benefícios quando se está diante de algo que presenciamos pela primeira 
vez, como o novo coronavírus. Alguns desses impactos positivos: usa linguagem adequada para este público, 
garantindo o seu entendimento e o contexto do que está acontecendo; acalma diante da ansiedade que algo 
desconhecido naturalmente traz; e abre a oportunidade para que a criança ou o adolescente se sinta inserido na 
situação como parte integrante e ativa da sociedade, sem estar à margem do noticiário.

4§ O jornalismo infantojuvenil pode transformar uma geração, a partir da informação de qualidade e do 
incentivo ao desenvolvimento do senso crítico e à construção de uma cidadania ativa, em qualquer idade.

* Editora-chefe do jornal Joca, voltado para crianças e jovens.
Folha de S. Paulo, Tendências/Debates, 21 fev. 2021, p. A3. Adaptado.

21)  De acordo com as características e o estilo adotado no texto, é correto afirmar que o/a

a)  eixo temático gira em torno de uma realidade social e cultural, tratada de forma isenta e imparcial, 
requisitos da linguagem jornalística.

b)   exposição de fatos prevalece; há uma narrativa, uma história sendo contada, em que se inserem como 
personagens centrais a criança e o jovem.

c)   articulista busca convencer o leitor e espera conseguir sua adesão ao apresentar seu ponto de vista 
sobre o assunto, usando o poder da argumentação.

d)  contexto discursivo se organiza em torno da descrição de impressões, observações, características, 
pormenores e detalhes singulares acerca da pandemia.

22)  O texto escrito é uma unidade de sentido produzida por um autor e interpretada por um receptor, no caso o 
leitor. 
A esse respeito, avalie o que se afirma a respeito do processo de elaboração do texto “Como informar as 
crianças em momentos de crise?”.

I. A autora defende a tese de que os adultos desconhecem o poder de transformação do jornalismo 
infantojuvenil e, por isso, apresenta uma crítica explícita sobre isso.

II. A produtora do texto faz referências a outros locutores, citando afirmações feitas por eles, o que 
caracteriza uma estratégia de convencimento em relação à tese defendida.

III. O texto, em determinada passagem, enfoca um fato global e nasce de uma indagação para a qual se 
projeta um posicionamento conclusivo baseado em conhecimentos obtidos.

IV. A jornalista utiliza recursos da língua para dar ênfase às suas opiniões, como, por exemplo, a repetição 
do advérbio de afirmação (2§ e 3§), intercalado em algumas frases que contêm essas opiniões.

Está correto apenas o que se afirma em
a)   I e II.
b)   I e IV.
c)   II e III.
d)   III e IV.



EAOAp 2022 - Enfermagem (ENF) - Versão A 

10

23) Nos textos a seguir discute-se o emprego da acentuação gráfica.

TEXTO I

“E, então, são os adultos que, efetivamente, assumem o papel de lidar com a situação e resolvê-la – conforme 
a possibilidade de atuação de cada um.” (1§).

TEXTO II

Disponível em: https://ricardoazevedo.blogspot.com/2019/02/hagar-o-horrivel.html. Acesso em: 26 fev. 2021.

Preencha corretamente as lacunas no texto.

Empregou-se o acento circunflexo em “resolvê-la” (Texto I) e o acento agudo em “ajudá-lo” (Texto II) porque 
acentuam-se algumas formas verbais _______________ quando conjugadas com pronomes oblíquos 
_______________ em _______________. 

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

a)   oxítonas / átonos / ênclise
b)   oxítonas / tônicos / ênclise
c)   paroxítonas / átonos / próclise
d)   paroxítonas / tônicos / próclise

24)  Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Na frase “...E, então, são os adultos que, efetivamente, assumem o papel de lidar com a situação e 
resolvê-la...” (1§), o termo em destaque foi empregado com o sentido de “função”, “dever”, “obrigação”. 
Todavia, essa mesma palavra, em outro contexto de uso, pode ter mais de uma significação: “parte que 
cada ator ou atriz representa”; “dinheiro em notas”; “letra de câmbio”. Isso ocorre

PORQUE                   
II. na língua portuguesa, essa multiplicidade de sentidos de uma palavra caracteriza um fenômeno linguístico 

denominado sinonímia, ou seja, a relação que se estabelece entre palavras de sentidos semelhantes, 
fato que promove a diversidade vocabular, evitando a repetição de termos e, consequentemente, 
contribuindo para a manutenção da coesão textual.

Sobre essas asserções, é correto afirmar que

a)   as asserções I e II são falsas.
b)   as asserções I e II são verdadeiras.
c)   a asserção I é verdadeira e a II, falsa.
d)   as asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.

25)   “As conjunções subordinativas ligam duas orações, subordinando uma à outra. Com exceção das integrantes, 
essas conjunções iniciam orações que traduzem circunstâncias.”

                                                                                             CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 
São Paulo: Companha Editora Nacional, 2010, p. 291.

Na frase “...e abre a oportunidade para que a criança ou o adolescente se sinta inserido na situação...”, o 
elemento coesivo em destaque pode ser substituído corretamente, sem alterar o sentido da frase original, por

a)   desde que.
b)   a fim de que.
c)   contanto que.
d)   por mais que.



11
EAOAp 2022 - Enfermagem (ENF) - Versão A 

26)  “A pontuação marca na escrita as diferenças de entonação, contribuindo para tornar mais preciso o sentido 
que se quer dar ao texto.”

                                          CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva – texto, semântica e interação. 
São Paulo: Atual, 2013, p. 314. 

A esse respeito, avalie o que se informa sobre os sinais de pontuação.

I. Os travessões, no segundo parágrafo, complementam a informação expressa anteriormente.
II. As vírgulas em “E são os adultos que, efetivamente, assumem o papel...” (1§) isolam o aposto.
III. As aspas em “para adultos” (3§) são usadas com finalidade irônica para realçar a ambiguidade.
IV. A resposta para a indagação contida no título encontra guarida no segundo parágrafo do texto.

Está correto apenas o que se afirma em

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

27)  “O determinante é uma palavra que determina um nome, antecedendo-o num grupo nominal. Assim, precede 
o nome, concordando com ele, em gênero e número, e ajuda à construção do seu valor referencial, dando 
indicações sobre aquilo que o nome expressa e limitando ou concretizando o seu significado.”

                                                          Disponível em: <https://observalinguaportuguesa.org/classes-de-palavras-o-determinante/>. Acesso 
em: 26 fev. 2021.

Com base no conceito apresentado, é correto afirmar que o termo grifado é determinante de nome em

a)  “Entre guerras, períodos de recessão e tragédias naturais e humanas, de tempos em tempos as crises 
     surgem” (1§).
b)  “O jornalismo infantojuvenil é capaz de transformar uma geração, a partir da informação de qualidade e 
     do incentivo...” (4§).
c)  “Alguns desses impactos positivos: usa linguagem adequada para este público, garantindo o entendimento 
     e o contexto...” (3§).
d)  “...têm explicado a crise atual – e os seus mais diversos sentidos –, causada pela pandemia de Covid 19, 
     a crianças e adolescentes?” (2§).

28) “Na língua portuguesa, para construir sentido nos enunciados que produzimos, os verbos e nomes ligam-
se a outros termos de diferentes formas. [...] Quando um termo – verbo ou nome – exige a presença de 
outro, ele se chama regente ou subordinante; os que completam a sua significação chamam-se regidos ou 
subordinados. Quando o termo regente é um verbo, ocorre regência verbal. Quando o termo regente é um 
nome – substantivo, adjetivo, advérbio –, ocorre regência nominal”.

                                          CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva – texto, semântica e interação. 
São Paulo: Atual, 2013, p. 355-356.

Com base nesse postulado, é correto afirmar que, no período “O jornalismo infantojuvenil pode transformar 
uma geração, a partir da informação de qualidade e do incentivo ao desenvolvimento do senso crítico e à 
construção de uma cidadania ativa, em qualquer idade.” (4§), os termos “uma geração” e “de uma cidadania 
ativa” devem ser analisados, respectivamente, como

a)   predicativo / complemento verbal.
b)   objeto direto / complemento verbal.
c)   predicativo / complemento nominal.
d)   objeto direto / complemento nominal.



EAOAp 2022 - Enfermagem (ENF) - Versão A 

12

29)  Leia os textos a seguir.

TEXTO I

 “Palavra que indica as circunstâncias em que se dá a ação verbal.”
                                          CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva – texto, semântica e interação. 

São Paulo: Atual, 2013, p. 181.

TEXTO II

“E, então, são os adultos que, efetivamente, assumem o papel de lidar com a situação e resolvê-la...” (1§).

Preencha corretamente as lacunas.
Com base no conceito apresentado no Texto I, é correto afirmar que, no Texto II, o termo _______________ 
se classifica morfologicamente como _______________ e está empregado, na frase, com o valor semântico 
de _______________.

A sequência que preenche corretamente as lacunas é
a)   então / adjetivo / tempo
b)   então / advérbio / afirmação
c)   efetivamente / adjetivo / tempo
d)   efetivamente / advérbio / afirmação

30)  “Concordância é o princípio sintático segundo o qual as palavras dependentes se harmonizam, nas suas 
flexões, com as palavras de que dependem.”

                                                                                              CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 
São Paulo: Companha Editora Nacional, 2010, p. 438.

A esse respeito, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Na estrutura frasal “É necessário muita sobriedade nesses momentos.” (1§), realizou-se corretamente 
a concordância nominal e ela se justifica

PORQUE                   
II. o predicativo aparece às vezes na forma do masculino singular em locuções como “é necessário”, 

embora o sujeito seja substantivo feminino.

Sobre essas asserções, é correto afirmar que

a)   as asserções I e II são falsas.
b)   as asserções I e II são verdadeiras.
c)   a asserção I é verdadeira e a II, falsa.
d)   as asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
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CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS

31)  A Enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de 
Enfermagem e pela Parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação.
De acordo com o Código de Ética do profissional da enfermagem, DECRETO n° 94.406 de 08 de junho de 
1987, associe os profissionais a suas funções.  

PROFISSIONAIS FUNÇÕES 
(1) 
(2)
(3)
(4)

Enfermeiro      
Técnico de Enfermagem      
Auxiliar de Enfermagem       
Parteira    

(  ) Assistir ao parto normal, inclusive em domicílio.
(  ) Cuidar dos diretos de Enfermagem a pacientes graves com 

risco de vida.
(  ) Prestar cuidados à gestante e à parturiente; cuidar da puérpera 

e do recém-nascido.
(  ) Assistir ao enfermeiro na prestação de cuidados diretos de 

Enfermagem a pacientes em estado grave.                    

(  ) Assistir ao enfermeiro na prevenção e controle das doenças 
transmissíveis em geral em programas de vigilância 
epidemiológica.    

(  ) Executar as atividades auxiliares, de nível médio atribuídas à 
equipe de Enfermagem, cabendo-lhe: preparar o paciente para 
consultas, exames e tratamentos.

A sequência correta é

a)   (1); (2); (4); (3); (4); (1).
b)   (3); (1); (2); (1); (3); (2).
c)   (4); (1); (4); (2); (2); (3).
d)   (4); (3); (3); (2); (1); (4).

32) O trabalho do profissional de enfermagem dentro do Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras 
Drogas do Tipo IV (CAPS AD IV) se constitui na reabilitação psicossocial que inclui a reinserção do sujeito 
nas atividades diárias, no mundo do trabalho e nos espaços comunitários. 

De acordo com portaria nº 3.588, de 21 de dezembro de 2017, relacionada à Rede de Atenção Psicossocial, 
avalie as afirmativas sobre as atividades de atenção integral ao usuário no CAPS AD IV.

I. Oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível universitário ou de nível médio.
II. Estimular o protagonismo dos usuários e familiares, promovendo atividades participativas e de controle 

social.
III. Atendimento individual para consultas de rotina e de emergência, atendimento psicoterápico e de orientação.
IV. Ofertar cuidados às famílias de usuários, independentemente da vinculação do usuário aos serviços 

daquele CAPS AD IV.
Está correto apenas o que se afirma em

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

33)  Muitos pacientes com disfunção musculoesquelética são submetidos à cirurgia para corrigir a condição. A avaliação 
do paciente e o manejo pré-operatório são destinados a tê-lo em estado de saúde ideal no momento da cirurgia. 
São fatores avaliados pela equipe de enfermagem durante o período pré-operatório:
a) Avaliar dor somente no pós-operatório.
b) Avaliar qualquer infecção que se manifeste 1 a 4 semanas antes da data prevista para a cirurgia.
c) Avaliar a suspensão de hormônios não esteroides e anti-inflamatórios 2 semanas antes da cirurgia.
d) Avaliar a idade avançada, a obesidade, o edema nas pernas no pré-operatório, a história prévia de 

qualquer TEV e as varizes. 
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34)  Desde que a AIDS foi identificada pela primeira vez há mais de 30 anos, têm havido progressos notáveis na 
melhora da duração e da qualidade de vida das pessoas que vivem com a doença pelo HIV. Aproximadamente 
25% das pessoas que vivem com HIV têm mais de 50 anos de idade. Este grupo de adultos infectados pelo 
HIV enfrenta desafios de saúde únicos, derivados das alterações relacionadas com a idade, dos efeitos 
colaterais do tratamento a longo prazo e de comorbidades.    

Sobre os diversos fatores que impõem o risco de infecção pelo HIV aos idosos, informe se é verdadeira (V) 
ou falsa (F) o que se afirma. 

(  ) Muitos adultos mais velhos acreditam correr o risco de contrair o HIV.
(  ) Adultos mais velhos podem ter recebido sangue infectado pelo HIV durante transplantes de órgãos ou 

transfusões antes de 1985.
(  ) Muitos adultos mais velhos são sexualmente ativos, mas não usam preservativos, considerando-os 

apenas um meio de controle de natalidade desnecessário.
(  ) As alterações normais relacionadas à idade incluem a redução da função do sistema imune, que não 

impõe aos adultos mais velhos maior risco de infecções, cânceres e distúrbios autoimunes.   
(  ) Homens gays mais velhos, que cresceram e viveram em uma época quando a revelação da sua 

orientação sexual não era aceitável e que perderam parceiros de muito tempo, podem iniciar novas 
relações com homens mais jovens.

A sequência correta é  

a)   (F); (V); (V); (F); (V).
b)   (V); (V); (F); (V); (F).
c)   (V); (F); (F); (V); (F). 
d)   (F); (F); (V); (F); (V). 

35)  A dor afeta indivíduos de qualquer idade, sexo, raça e classe socioeconômica. É o principal motivo pelo qual 
as pessoas buscam cuidados de saúde e uma das condições mais comumente tratadas pelos profissionais 
da área da enfermagem. As enfermeiras têm participação importante no manejo da dor. No plano de cuidado 
de enfermagem do paciente com dor, o diagnóstico de enfermagem é ferramenta importante para conquistar 
e manter o conforto-funcionalidade do paciente. 

Sobre um plano de cuidados de um paciente diagnosticado com dor, associe as colunas.

PLANO DE CUIDADOS DE        
ENFERMAGEM                                            

AÇÕES REFERENTES AO PLANO DE CUIDADOS DE                                      
ENFERMAGEM

(1)
(2)
(3)

Intervenções de enfermagem        
Justificativa                                        
Resultados esperados     

(  ) Realize e documente uma avaliação abrangente da dor.
(  ) Demonstra compreensão do plano de tratamento e dos 

objetivos dos cuidados.
(  ) A reavaliação possibilita a avaliação da efetividade e da 

segurança das intervenções.
(  ) Faça a reavaliação quanto ao grau de alívio da dor e a 

ocorrência de efeitos adversos na ocasião do efeito máximo 
da intervenção.

(  ) Se incapaz de relatar dor, demonstra comportamentos que 
indicam o alívio da dor e a participação em atividades funcionais 
importantes.

(  ) A avaliação abrangente da dor é o fundamento do plano de 
tratamento da dor; a documentação assegura a comunicação 
entre os membros da equipe.

A sequência correta é  

a)   (1); (3); (1); (2); (3); (2).
b)   (1); (3); (2); (1); (3); (2).
c)   (2); (1); (2); (3); (1); (3).
d)   (3); (2); (1); (1); (2); (3).
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36) O termo enfermagem gerontológica foi criado por Gunter e Estes em 1979 para definir os cuidados de 
enfermagem e os serviços prestados aos idosos. A enfermagem gerontólogica/geriátrica tem como objetivo 
promover e manter as condições funcionais, bem como ajudar os idosos a identificar e a utilizar os seus 
pontos fortes para alcançar a independência ideal. O tratamento da depressão no idoso tem por finalidade 
reduzir o sofrimento psíquico causado por esta enfermidade, diminuir o risco de suicídio, melhorar o estado 
geral do paciente e garantir uma melhor qualidade de vida.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre a depressão na terceira idade.

(  ) O risco de suicídio é menor em idosos.
(  ) A depressão geriátrica pode ser confundida com demência.
(  ) A depressão é o transtorno afetivo ou do humor mais comum na terceira idade.
(  ) A depressão leva ao isolamento, aumentando ainda mais o senso de autoestima.
(  ) A ferramenta de avaliação de depressão em idosos é a Escala de Depressão Geriátrica. 

A sequência correta é

a)   (V); (F); (V); (V); (F).
b)   (F); (F); (F); (F); (F).
c)   (F); (V); (V); (F); (V).
d)   (V); (V); (F); (V); (V).

37)  O Enfermeiro Responsável Técnico tem sob a sua responsabilidade a direção, organização, planejamento, 
coordenação, execução e avaliação dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares.

Avalie as seguintes afirmativas a respeito das atribuições do Enfermeiro Responsável Técnico de acordo com 
a DELIBERAÇÂO COREN-MG 176\07.

I. Responsabilizar pela escala de distribuição do pessoal de Enfermagem.
II. Realizar a fiscalização do COREN-MG fornecendo a documentação e a informação solicitada.
III. Encaminhar ao COREN-MG bimestralmente as alterações ocorridas na listagem de profissionais de 

Enfermagem.
IV. Comunicar, em situação de greve, o sindicato e\ou comissão de negociação que compete ao enfermeiro 

à responsabilidade da elaboração da escala mínima de trabalho do pessoal de Enfermagem.
Está correto apenas o que se afirma em
a)   I e IV.
b)   I, II e III.
c)   I, II e IV.
d)   II, III e IV.

38)  A Atenção à Saúde na Gestação de Alto Risco deve ser compreendida como o conjunto de ações e serviços 
que abrange a atenção à gestante de alto risco, ao recém-nascido de risco e à puérpera de risco.

De acordo com a Portaria Nº 1.020, de 29 de maio de 2013, que Institui as diretrizes para a organização da 
Atenção à Saúde na Gestação de Alto Risco, a sequência que apresenta corretamente o tipo de risco às 
ações e aos serviços associados a ele, respectivamente, está indicada em o/a

a) risco fetal / risco avaliado a partir das condições de risco materno e da pesquisa de vitalidade, maturidade, 
desenvolvimento e crescimento fetal. 

b) risco neonatal / risco avaliado a partir da conjugação de situações de riscos sociais e pessoais maternos 
com as condições do recém-nascido, com menor risco de evolução desfavorável de sua saúde.

c) gestação, parto e puerpério de risco / situações nas quais a saúde da mulher apresenta complicações 
no seu estado de saúde por doenças preexistentes ou intercorrências da gravidez no parto ou puerpério, 
geradas tanto por fatores orgânicos quanto por fatores socioeconômicos e demográficos favoráveis.

d) encaminhamento responsável na gestação de alto risco / processo pelo qual a gestante de alto risco é 
encaminhada a um serviço de referência, tendo o cuidado garantido no estabelecimento de origem até 
o momento do encaminhamento, com o trânsito facilitado entre os serviços de saúde de forma a não ter 
assegurado o atendimento adequado.
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39)   A asma brônquica é uma doença crônica das vias aéreas que provoca hiper-reatividade das vias respiratórias, 
edema das mucosas e produção de muco. O monitoramento cuidadoso do paciente e a reavaliação objetiva 
da resposta ao tratamento são fundamentais. 

Analise os procedimentos da enfermeira em relação ao paciente que possui asma brônquica.  

I. Identifica os medicamentos que o paciente está tomando.
II. Administra líquidos se o paciente estiver desidratado.
III. Realiza treinamento dos profissionais de saúde, estabelecimento de programas de orientações sobre 

asma brônquica.
IV. Avalia o estado respiratório do paciente, monitorando a gravidade dos sintomas, os sons respiratórios, 

o pico de fluxo, a oximetria e os sinais vitais.
V. Se o paciente precisar de intubação por causa de uma insuficiência respiratória aguda, a enfermeira 

inicia os procedimentos até a chegada do médico.
Está correto apenas o que se afirma em
a)   I, II e IV.
b)   I, II, III e V.
c)   I, II, IV e V. 
d)   II, III, IV e V.

40)  O enfermeiro exerce um papel importante em relação às medidas de controle intraoperatórias, dentre esses 
estão relacionados aos cuidados com a circulação de pessoal; controle metabólico; preparo da pele do 
paciente; drenos e a paramentação da equipe cirúrgica.

Acerca das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (Iras), informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o 
que se afirma sobre as medidas de controle intraoperatória. 

(  ) A inserção dos drenos geralmente deve ocorrer após a cirurgia, preferencialmente em uma incisão 
separada, diferentemente da incisão cirúrgica; a recomendação é fazer uso de sistemas de drenagens 
fechados, e a remover o mais breve possível.

(  ) A realização da antissepsia no campo operatório no sentido centrífugo circular (do centro para a 
periferia) é ampla o suficiente para abranger possíveis extensões da incisão, novas incisões ou locais 
de inserções de drenos, com solução alcoólica de PVPI ou clorexidina.

(  ) A paramentação cirúrgica estabelece uma barreira microbiológica contra a penetração de 
microrganismos no sítio cirúrgico do paciente, que podem ser oriundos dele mesmo, dos profissionais, 
produtos para saúde, ar ambiente. Também tem o sentido de proteger a equipe cirúrgica do contato 
com sangue e fluidos dos pacientes.

(  ) No período perioperatório, vários estudos apontaram que o descontrole glicêmico é fator de risco 
estatisticamente significante para infecção pós-operatória. Além disso, a glicemia deve ser mantida 
abaixo de 190mg/dl até 24h após o final da anestesia. O controle glicêmico e a manutenção da taxa 
acima mencionada por longos períodos favorecem a diminuição do risco de ISC, pneumonia e ITU.

(  ) O ato de circular em uma sala cirúrgica exige conhecimentos e habilidades essenciais, portanto a 
circulação na sala operatória consiste em atividade desenvolvida exclusivamente pela equipe de 
enfermagem: enfermeiros, técnicos ou auxiliares de enfermagem, os quais durante todo ato anestésico-
cirúrgico desenvolvem atividades a fim de garantir condições funcionais e técnicas necessárias para 
a equipe médica.

A sequência correta é

a)   (F); (V); (F); (V); (F). 
b)   (V); (F); (V); (V); (F).
c)   (F); (V); (V); (F); (V).
d)   (V); (F); (F); (F); (V).
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41)  A função de supervisionar a equipe de enfermagem é tradicional e legalmente atribuída ao enfermeiro, que 
responde pela gestão do serviço de enfermagem perante o órgão fiscalizador do exercício profissional. De 
acordo com a Lei n.º 7.498 de 25 de junho de 1986, exige-se a presença de enfermeiro legalmente habilitado 
e inscrito no Conselho Regional de Enfermagem – COREN durante todo o horário de funcionamento das 
unidades de saúde, cabendo-lhe também exercer supervisão e orientação de técnicos e auxiliares. 
Com relação à função de supervisionar, é correto afirmar que a/o

a) supervisão é um instrumento de trabalho gerencial que se constituiu como tal no surgimento da 
administração como campo específico de saber e de prática, a partir do século XX.

b) articulação do cuidado independe de uma das características indispensáveis para a supervisão: 
a comunicação, com foco no entendimento e empatia, que pode refletir nos diferentes sentidos 
compreendidos no exercício da supervisão.

c) corresponsabilização pelo cuidado em saúde não requer um processo de supervisão ancorado na gestão 
participativa que promova o planejamento integrado das ações e a construção da educação permanente 
em saúde por meio da problematização das práticas cotidianas.

d) enfermeiro mobilizado para reorganização das práticas de saúde com ênfase no cuidado, ao exercer 
a supervisão, precisa contemplar a integralidade no âmbito individual, relacionado às necessidades de 
saúde de cada usuário, e na perspectiva coletiva de organização do trabalho da equipe de enfermagem 
e dos serviços de saúde.

42)  A avaliação dos serviços de saúde, cada vez mais utilizada como instrumento de apoio à gestão no Sistema 
Único de Saúde (SUS), visa contribuir para identificar problemas, reorientar o planejamento e mensurar o 
impacto da implementação de políticas, programas, serviços e ações sobre o estado de saúde da população. 

A esse respeito, avalie as afirmativas. 

I. A comunicação é referida como o principal instrumento para a promoção do trabalho em equipe.
II. O trabalho em equipe não requer que os profissionais construam uma dinâmica de trabalho com 

interação, articulação e objetivos compartilhados.
III. A gerência de serviços de saúde pode ser apreendida, ao mesmo tempo, como instrumento do processo 

de trabalho em saúde e como processo de trabalho gerencial.
IV. Embora a política pública de saúde do SUS proponha um modelo de atenção integral, o processo de trabalho 

em saúde tende a reproduzir a racionalidade do processo hegemônico em saúde - o modelo biomédico.
V. A organização de serviços com base no trabalho em equipe requer que as tomadas de decisão 

acerca do trabalho sejam centralizadas da gerência às equipes, com a transferência da autoridade e 
responsabilidade necessárias à eficácia das ações que planejam e realizam.

Está correto apenas o que se afirma em

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

43)  A Artroplastia Total de Quadril (ATQ; substituição total de quadril) consiste na substituição de um quadril 
gravemente danificado por uma articulação artificial. Um dos problemas colaborativos que podem apresentar 
após a ATQ são: hemorragia; comprometimento neurovascular; luxação da prótese; trombose de veias 
profundas; infecção relacionada com a cirurgia.
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre o plano de cuidado de enfermagem após a ATQ.

(  ) Posicionar o paciente conforme o seu conforto.
(  ) Monitorar os sinais vitais, observando se há choque.
(  ) Manter o calcanhar pressionado conforme a prescrição médica.
(  ) Elevar os membros inferiores, mantendo o quadril flexionado acima de 90 graus.
(  ) Avaliar e registrar o desconforto e a efetividade das técnicas de modificação da dor.

A sequência correta é

a)   (F); (F); (V); (V); (V).
b)   (V); (F); (V); (V); (F).
c)   (V); (V); (F); (F); (F). 
d)   (F); (V); (F); (F); (V).
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44)  Um dos papéis fundamentais dos enfermeiros para minimizar os riscos de infecção em pacientes que realizam 
procedimentos cirúrgicos é o processo de planejamento, coordenação, execução, supervisão e avaliação 
durante as etapas relacionadas ao processamento de produtos para saúde. 

Em relação ao texto acima, é correto afirmar que as competências dos Enfermeiros Coordenadores, Chefes 
ou Responsáveis por Centro de Material e Esterilização (CME) são

a) propor e utilizar indicadores de controle de qualidade do processamento de produtos para saúde, sob sua 
responsabilidade.

b) realizar limpeza, secagem, avaliação da integridade e da funcionalidade, preparo, desinfecção ou 
esterilização, armazenamento e distribuição para as unidades consumidoras.

c) delegar aos funcionários do setor a avaliação da qualidade dos produtos fornecidos por empresa 
processadora terceirizada, quando for o caso, de acordo com critérios preestabelecidos.

d) delegar a elaboração de Protocolo Operacional Padrão (POP) para as etapas do processamento de 
produtos para saúde, com base em referencial científico atualizado e normatização pertinente. Os 
Protocolos devem ser amplamente divulgados e estar disponíveis para consulta.

45) Durante a hospitalização, ocorre uma ruptura dos vínculos familiares, pois a família pode não saber 
exatamente como agir em um ambiente com regras estranhas para atender às necessidades do filho doente, 
o que aumenta o nível de ansiedade familiar. Diante dessa realidade, o papel da equipe de enfermagem é 
fundamental para minimizar a ansiedade dessa família e garantir que a assistência seja acolhedora durante 
o processo de cuidado da criança.  

A esse respeito, avalie as afirmativas. 

I. As relações que as enfermeiras estabelecem com as famílias de crianças hospitalizadas estão voltadas 
para a transmissão de informações básicas sobre os cuidados no ambiente hospitalar.

II. A Política Nacional de Atenção Hospitalar enfatiza a importância do cuidado integral no serviço de 
saúde, para promover a qualidade do atendimento baseando-se na humanização, na eficiência e na 
atuação em rede.   

III. A informação sobre os procedimentos realizados pela equipe de enfermagem auxilia na adesão ao 
tratamento; neste caso, quando o familiar compreende as orientações dos profissionais ocorre a 
participação da criança nos cuidados que são considerados necessários.

IV. No primeiro contato, o propósito é coletar dados sobre o estado geral da criança. As enfermeiras 
reconhecem a importância da presença das mães e as angústias que são apresentadas, mas não existe 
uma preparação destas profissionais para um acolhimento especializado, e nem a inclusão da família 
no processo de cuidado da criança.

Está correto o que se afirma em

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

46) A violência contra a criança e o adolescente engloba conceitos específicos de violência física, psicológica, 
sexual e de negligência, estando relacionada a fatores pessoais e sociais. A abordagem à criança vítima de 
violência no ambiente hospitalar, principalmente quando o agressor é um membro da família, é tarefa de 
difícil manejo pelos profissionais, pois muitas culturas mantêm crenças, normas e instituições sociais que 
legitimam e por isso perpetuam a violência.

Sobre quaisquer tipos de violência diante de situações que se apresentam, é correto afirmar que os 
enfermeiros devem ficar atentos

a) ao diagnóstico que pode dificultar a detecção da violência, presente em situações em que a criança 
apresenta sinais e sintomas dissociados a alguma patologia.

b) à presença de sinais específicos na criança, como choro intenso à manipulação, perceber a criança triste 
ou assustada com questionamentos feitos pela equipe ou diante da presença do suposto agressor.

c) aos Sinais indicativos de violência, que levam o enfermeiro à realização de exame físico minucioso na 
criança, reconhecendo a possibilidade da criança ficar muito assustada, devido à contingência de ser 
vítima de violência constante.

d) a eventos violentos intrafamiliares, por meio de vigilância constante e do oferecimento de um ambiente 
de conforto, carinho, segurança e acolhimento. A principal motivação do enfermeiro é proteger a criança, 
pois acredita que a violência pode ocasionar sequelas para a vida toda.
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47) Na assistência de enfermagem do paciente em emergência psiquiátrica, a equipe de enfermagem deve 
estar preparada e bem articulada com uma visão holística. A abordagem adequada por recursos humanos 
preparados em emergências psiquiátrica viabiliza a aceitação e a adesão do paciente ao tratamento.
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir sobre as ações de enfermagem no momento 
de uma emergência psiquiátrica.

(  ) Mostrar-se interessado e não julgar ou criticar.
(  ) Posicionar-se em frente ao usuário, o que é menos ameaçador para ele.
(  ) Manter o usuário com outras pessoas com objetivo de tranquilizar o ambiente.
(  ) Informar claramente ao usuário sobre o que será feito para ajudá-lo a sair da crise.
(  ) Aproximar-se calmamente, porém firme, com um único socorrista servindo de interlocutor, identificando-

se de forma clara, simples e declarando sua intenção de ajuda.
De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a)   (V); (V); (F); (V); (V).
b)   (F); (V); (V); (F); (F).
c)   (V); (F); (F); (V); (V).
d)   (F); (F); (V); (F); (F).

48) Reconhecendo ser a auditoria em enfermagem uma atividade valiosa para subsidiar uma constante melhoria 
da qualidade das ações de enfermagem, é importante que esta seja sistematizada de forma a acolher as 
características da profissão.

A esse respeito, avalie as afirmativas.

I. No Sistema Único de Saúde (SUS), dispomos de ferramentas que auxiliam o gerenciamento e a gestão 
da qualidade nos serviços de saúde.

II. As ferramentas de qualidade são técnicas utilizadas com a finalidade de definir, mensurar, analisar e 
propor soluções para os problemas que interferem no bom desempenho dos processos de trabalho.

III. As ferramentas de qualidade básicas são as que inibem a análise de problemas, e estão apresentadas 
pelo fluxograma, lista de verificação, histograma, diagrama de Pareto, diagrama de causa e efeito, 
carta de controle e gráfico de dispersão.

IV. As ações operacionais para a qualidade são divididas em três grandes campos: ferramentas e técnicas 
para a melhoria dos processos e da qualidade, confiabilidade e análise das falhas para a melhoria da 
qualidade e programas e métodos para a melhoria da qualidade.

V. A acreditação é um método de consenso, racionalização e ordenação das organizações prestadoras 
de serviços hospitalares e, principalmente, de educação permanente dos seus profissionais (Manual 
Brasileiro de Acreditação). A certificação é a ação realizada por uma entidade reconhecida como 
dependente da parte interessada, que manifesta a conformidade de uma empresa, produto, processo, 
serviço ou pessoa com os requisitos definidos em normas ou especificações técnicas.

Está correto apenas o que se afirma em 
a)   I, II e IV.
b)   I, III e V.
c)   I, II, III e V.
d)   II, III, IV e V.

49) O Planejamento Familiar é um direito humano básico, declarado e reconhecido pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) desde 1968. Apesar dessa declaração ter ocorrido em 1968, apenas no ano de 1984 
que o assunto foi abordado aos profissionais da área de enfermagem no país, no I Encontro Nacional de 
Enfermagem em Planejamento Familiar. Nesse encontro foram abordados aspectos gerais, tais como o 
papel do enfermeiro e pesquisa em Planejamento Familiar.

Sobre o assunto é correto afirmar que a/o

a)   capacitação do Enfermeiro em Planejamento Familiar deve ser incrementada.
b)   Planejamento Familiar deve ser incluído em quase todos os Serviços de Assistência Materno-Infantil.
c)   Planejamento Familiar é o fator decisivo para a resolução dos problemas sócio-econômicos do País, e  
      contribuirá de forma positiva.
d)   respeito é indispensável à individualidade de cada pessoa, assegurando-se lhe , entretanto, negando o    
      pleno acesso à educação e à informação sobre métodos contraceptivos. 
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50)   A comunicação entre os profissionais, os gestores e os pacientes configura-se em uma peça-chave dentro dos 
serviços de saúde. Como forma de melhorar ou realizar o cuidado de enfermagem, destaca-se a importância 
do diálogo, pois por meio dele se cria uma aproximação entre as pessoas, inicia-se um contato mais próximo, 
uma relação de integração de culturas, uma troca de experiências e vivências.

Sobre o processo de comunicação na enfermagem é correto afirmar que 

a) para se comunicar é preciso que as pessoas envolvidas no processo tenham algo em comum ou vivam 
numa mesma comunidade, ou por viverem numa mesma comunidade tenham algo em comum. A 
comunicação pode ser considerada, também, como um produto do encontro social, como ocorre na 
equipe de enfermagem.

b) ao se comunicar o ser humano tem uma expectativa em relação a esse processo. Essa expectativa é 
de como será dada a resposta pelo receptor, isso em relação à fonte, mas o receptor também tem a sua 
expectativa em relação à fonte sobre o tipo de mensagem que essa fonte irá produzir e se ele poderá tirar 
algum proveito dessa relação (mensagem).

c) a comunicação não verbal refere-se à linguagem escrita e falada, aos sons e palavras que são usadas 
para se comunicar. O uso da linguagem é o recurso com o qual as pessoas compartilham suas ideias, 
experiências e pode-se validar o significado simbólico da percepção sobre o assunto e o lugar que se 
ocupa nele, além de confirmar aquilo que expressa através da comunicação não verbal.

d) a reunião é a ação ou efeito de reunir ou reunir-se, isto é, um conjunto de pessoas que se agrupam para 
algum fim. Ela não é um momento importante para um grupo, pois é por meio dela que se podem partilhar 
informações, emoções e sentimentos; discutir; crescer e amadurecer em conjunto e assim facilitar as 
pessoas a enfrentarem a realidade em que vivem além de proporcionar aprendizagem e comunicação.

51)  A Constituição Federal de 1988 decreta o direito à vida. E para reforçar esse direito, a Lei nº 9.434, de 4 de 
fevereiro de 1997,  institui a legalidade sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins 
de transplante e tratamento, caso seja de livre vontade e autorizada pelo doador ou seu familiar responsável. 
O enfermeiro que atua em transplante presta cuidado especializado na proteção, promoção e reabilitação 
da saúde de candidatos, receptores e seus familiares, bem como de doadores vivos e de seus familiares ao 
longo do ciclo vital.

Sobre o transplante de órgãos e a legislação vigente sobre doação e retirada de órgãos, é correto afirmar que 
o cuidado especializado do enfermeiro é

a) não aplicar a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) no processo de doação de órgãos e tecidos.
b) entrevistar o responsável legal do doador, renunciando o consentimento livre e esclarecido por meio de 

autorização da doação de Órgãos e Tecidos, por escrito.
c)  planejar e implementar ações que visem à otimização de doação e captação de órgãos/tecidos para fins 

de transplantes, dentre as quais se destacam: desenvolver e participar de pesquisas relacionadas com o 
processo de doação e transplante.

d) responsabilizar-se que todos os enfermeiros no processo de doação de órgãos, preconizado pelo 
Conselho Regional de Enfermagem, ou seja, o planejamento, execução, coordenação, supervisão e 
avaliação dos procedimentos de enfermagem prestados ao doador, bem como planejar e implementar 
ações que visem à otimização de doação e captação de órgãos e tecidos para fins de transplantes.

52)  Quase todo paciente no hospital é submetido à inserção de um cateter intravenoso (IV) periférico, e isso pode 
ocorrer complicações. 

Sobre as complicações locais e sistêmicas em paciente submetido à terapia IV, é correto afirmar que a/as

a)   sobrecarga do sistema circulatório com soluções IV excessivas causa diminuição da pressão arterial e 
da pressão venosa central.

b)   manifestações de embolia aérea excluem palpitações, dispneia, tosse contínua, distensão venosa jugular, 
respiração ruidosa e cianose; hipotensão; pulso fraco e rápido; alteração do estado mental; e dor torácica, 
nos ombros e na parte inferior das costas.

c)   coagulação da agulha ou cânula pode ser prevenida por medidas como deixar que a bolsa de infusão 
IV fique seca, fixação do equipo para evitar dobras e manutenção da perviedade (ajustar a velocidade 
de fluxo) e com lavagem (flushing) do acesso após administração intermitente de medicamento ou outra 
solução. 

d)   incidência de flebite aumenta com o período durante o qual o acesso venoso está inserido, a composição 
da solução ou medicamento infundido (especialmente seu pH e sua tonicidade), o material do cateter, 
as inserções de emergência, o tamanho e o local da cânula inserida, a filtração ineficaz, a ancoragem 
adequada do acesso e a introdução de microrganismos na ocasião da inserção.
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53)  Preencha as lacunas conforme foi estabelecido pela  Resolução Cofen n° 293 de 21 de Setembro de 2004, 
através de critérios científicos, que definem os tipos de cuidados de enfermagem conforme a gravidade do 
paciente em estado crítico.

1. _______________ – paciente grave e recuperável, com risco iminente de morte, sujeitos à instabilidade 
das funções vitais, requerendo assistência de enfermagem e médica permanente especializada.

2. _______________ – paciente estável sob o ponto de vista clínico e de enfermagem, requerendo 
avaliações médicas e de enfermagem, com parcial dependência dos profissionais de enfermagem para o 
atendimento das necessidades humanas básicas.

3. _______________ – paciente estável sob o ponto de vista clínico e de enfermagem e fisicamente 
autossuficientes quanto ao atendimento das necessidades humanas básicas.

4. _______________ – paciente grave e recuperável, com risco iminente de morte, sujeitos à instabilidade 
das funções vitais, requerendo assistência de enfermagem e médica permanente e especializada.

 A sequência que preenche corretamente as lacunas é 

a)   Paciente de cuidado intermediário (PCSI) \ Paciente de cuidado mínimo (PCM), autocuidado \ Paciente 
de cuidados intensivos (PCIt) \ Paciente de cuidados semi-intensivos (PCSI)

b)   Paciente de cuidado mínimo (PCM)/autocuidado \ Paciente de cuidados intensivos (PCIt) \ Paciente de 
cuidados semi-intensivos (PCSI) \ Paciente de cuidado intermediário (PCSI)

c)   Paciente de cuidados semi-intensivos (PCSI) \ Paciente de cuidado intermediário (PCSI) \ Paciente de 
cuidado mínimo (PCM), autocuidado \ Paciente de cuidados intensivos (PCIt)

d) Paciente de cuidados intensivos (PCIT) \ Paciente de cuidados semi-intensivos (PCSI) \ Paciente de 
cuidado intermediário (PCSI) \ Paciente de cuidado mínimo (PCM), autocuidado

54)  Na consulta de enfermagem em sexualidade, só é diagnosticado um problema quando assim percebido 
pela paciente, em outras palavras, o que não é problema para a paciente não é problema para o enfermeiro. 
Existem algumas características necessárias ao profissional para trabalhar as questões da sexualidade, 
dentre as quais se destacam: empatia; motivação; congruência; confrontação e concreticidade.

Associe corretamente a característica necessária ao profissional para trabalhar as questões da sexualidade 
à sua função.

CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS            FUNÇÕES
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Empatia                                       
Motivação                                    
Congruência                                 
Confrontação
Concreticidade                               

(  ) Capacidade de sintetizar o discurso do paciente.
(  ) Capacidade de proporcionar um estado de predisposição 

à mudança.
(  ) Habilidade de entrar no quadro de referência do paciente e 

comunicar a sua compreensão.
(  ) Capacidade de trabalhar outras potencialidades do paciente 

e confrontá-lo com seus paradigmas.
(  ) Habilidade de ser real na interação com o paciente; aceitação 

incondicional - profundo respeito pela sexualidade do outro.

A sequência correta é 

a)   (1); (5); (4); (3); (2).
b)   (3); (1); (5); (2); (4).
c)   (4); (3); (2); (5); (1).
d)   (5); (2); (1); (4); (3).
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55) Para implementar as atividades de normatização do controle pré-natal dirigido às gestantes, é necessário 
dispor de um instrumento que permita identificá-las no contexto amplo de suas vidas e mapear os riscos 
a que cada uma delas está exposta. Isso permitirá a orientação e encaminhamentos adequados em cada 
momento da gravidez.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a respeito dos fatores de risco na gravidez.

(  ) Endocrinopatias.
(  ) Cirurgia uterina anterior.
(  ) Baixa escolaridade (menor de 7 anos).
(  ) Idade menor que 16 e maior que 37 anos.
(  ) Recém-nascido com crescimento retardado, pré-termo ou malformado.

A sequência correta é 

a)   (F); (F); (V); (V); (F).
b)   (F); (V); (V); (F); (V).
c)   (V); (V); (F); (F); (V).
d)   (V); (F); (F); (V); (F).

56)  A identificação dos diagnósticos de enfermagem envolve o raciocínio clínico sobre o estado de saúde do 
indivíduo, mediante a utilização dos dados oriundos da entrevista e exame físico. Trata-se de uma criança 
de 12 anos, admitida no pronto-socorro infantil em 04/06/2013, às 18h, com quadro de edema generalizado, 
face Cushingoide e dor em MMII onde, ao exame, apresentava: PA 100x80mmHg, T 36,3º; P 86bpm; FR 
18irm e diurese 30ml. Segundo a mãe, a criança foi diagnosticada como portadora de síndrome nefrótica 
corticorresistente – Bx renal e glomerulonefrite com lesão tubular, aos cinco anos de idade, desde então 
a paciente iniciou tratamento em hospital na capital do estado. A criança também possui diagnóstico de 
hipertensão. 

Assinale a alternativa correta quanto aos diagnósticos de enfermagem.

a) Eliminação urinária prejudicada evidenciada pela urgência urinária; troca de gases prejudicada 
evidenciada pela cianose em extremidades; Proteção Ineficaz relacionado à deficiência imunitária; Dor 
aguda relacionado à expressão facial de dor.

b) Padrão de sono prejudicado relacionado à dificuldade para iniciar o sono; fadiga evidenciada pela perda 
de energia; troca de gases prejudicada evidenciada pela cianose em extremidades; padrão respiratório 
prejudicado evidenciado pelo esforço respiratório.

c) Alto risco de infecções relacionado à redução das defesas corporais; Volume excessivo de líquidos 
relacionado a mecanismo regulador comprometido, evidenciado por edema generalizado; Alto risco de 
integridade da pele comprometida relacionado ao edema e à redução das defesas corporais.

d) Ansiedade relacionado à internação evidenciado por episódios de choro;  troca de gases prejudicada 
evidenciada pela cianose em extremidades; Volume excessivo de líquidos relacionado a mecanismos 
reguladores comprometido; Alto risco de infecções relacionado à redução das defesas corporais. 

57)  O aumento da incidência de Insuficiência Cardíaca (IC) reflete não apenas a população em envelhecimento, 
mas, melhoras no tratamento e na taxa de sobrevida das pessoas diagnosticadas com doenças cardíacas. 
A avaliação de enfermagem para o paciente com IC concentra-se na observação em relação à eficácia da 
terapia e em relação à capacidade do paciente em compreender e implementar as estratégias de automanejo.

Sobre as intervenções de enfermagem em paciente IC, é correto afirmar que    

a)   quando os pacientes com IC estão delirantes, confusos ou ansiosos devem ser contidos.
b)   o treinamento com exercícios físicos apresenta diversos efeitos desfavoráveis para o paciente com IC.
c)   muitos possíveis problemas associados à terapia para IC estão relacionados com o uso de diuréticos. 
d)  a capacidade de aderir às recomendações alimentares e a farmacológicos leva a episódios de IC 

descompensada aguda e hospitalização.
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58)  As opções de tratamento oferecido para os pacientes com câncer se baseiam no tipo, no estágio e no grau 
específico do câncer. A variação dos possíveis objetivos do tratamento inclui a erradicação completa da 
doença maligna (cura), sobrevida prolongada e contenção do crescimento das células cancerosas (controle) 
ou alívio dos sintomas associados à doença e melhora da qualidade de vida (paliação). 

A esse respeito, avalie as afirmativas.

I. O cuidado cirúrgico em pacientes submetidos à cirurgia de câncer é individualizado de acordo com a 
idade, comprometimento orgânico, déficits específicos, comobirdades, implicações culturais e alteração 
da imunidade.

II. Se houver suspeita de extravasamento, a administração do medicamento é interrompida imediatamente 
e, dependendo do fármaco, a enfermeira pode tentar aspirar qualquer fármaco remanescente do local 
de extravasamento. 

III. Quando o paciente recebe radiação interna, emitem radiação enquanto o implante está inserido; 
portanto, o contato com a equipe de saúde é guiado pelos princípios de tempo, distância e proteção 
para minimizar a exposição da equipe à radiação.

IV. A alopecia é principalmente um efeito colateral de alguns fármacos quimioterápicos. A radioterapia 
apenas resulta em alopecia quando é direcionada ao cérebro todo; a radioterapia de outras partes do 
corpo não leva à perda dos cabelos.

V. Os pacientes que recebem oxaliplatina devem ser instruídos a evitar a ingestão de líquidos gelados 
ou sair de casa com as mãos e os pés expostos a temperaturas frias, para evitar a exacerbação dos 
sintomas. A cisplastina pode causar neuropatias periféricas e perda da audição em consequência de 
lesão do nervo acústico.

Está correto o que se afirma em

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

59)  As questões éticas sempre influenciaram a atuação das enfermeiras profissionais. Para atuar de um modo 
efetivo nas instituições de saúde, as enfermeiras devem estar cientes das questões éticas e ajudar os 
pacientes a expressar suas preocupações morais.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre os problemas éticos mais comuns enfrentados 
pelas enfermeiras na atualidade.

(  ) O uso de contenção (incluindo medidas físicas e farmacológicas) é um tópico com conotações éticas 
por causa do aditamento à autonomia de uma pessoa quando essas contenções são usadas.

(  ) As questões da terminalidade da vida que muitas vezes envolvem dilemas éticos incluem o controle 
da dor, as ordens de “não reanimar”, as medidas de suporte de vida e a administração de alimentos e 
líquidos.

(  ) Qualquer enfermeira que se sinta desobrigada a recusar-se a prestar cuidados a um determinado tipo 
de paciente enfrenta um dilema ético. Os motivos da recusa variam do conflito de valores pessoais ao 
medo de danos pessoais.   

(  ) Todas as enfermeiras devem estar cientes da natureza confidencial das informações obtidas na prática 
diária. Se as informações não forem pertinentes, as enfermeiras devem questionar se é prudente 
registrá-las no prontuário do paciente.

(  ) Três dilemas éticos da prática clinica que podem entrar diretamente no conflito com o princípio da 
veracidade são: o uso do placebo (substâncias inativas utilizadas para o tratamento); revelar um 
diagnóstico a um paciente e não revelar um diagnóstico a outras pessoas, além do próprio paciente.

A sequência correta é  
a)   (V); (F); (V); (F); (V).
b)   (V); (V); (F); (V); (V).
c)   (F); (F); (V); (F); (F).
d)   (F); (V); (F); (V); (F).
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60)  A enfermeira tem um papel vital na avaliação do estado do paciente e do funcionamento do respirador. O 
cuidado de enfermagem ao paciente em ventilação mecânica requer habilidades técnicas e interpessoais 
especializadas. 

Diante do exposto, associe corretamente as colunas para a resolução de problemas associados com a 
ventilação mecânica. 

SITUAÇÕES MOTIVOS QUE ASSOCIAM ÀS SITUAÇÕES
(1)
(2)
(3)

Problema
Causa  
Solução

(  ) Tosse ou tubo ocluído.
(  ) Infecções pulmonares.
(  ) Técnica asséptica meticulosa.
(  ) Aumento da pressão de pico das vias respiratórias.
(  ) Aspire às secreções das vias respiratórias; retire o líquido condensado 

do circuito.
(  ) Desvio dos mecanismos de defesa normais; interrupções frequentes 

no circuito do respirador; diminuição da mobilidade; reflexo de tosse 
prejudicado.

A sequência correta é

a)   (1); (2); (2); (1); (3); (3).
b)   (2); (1); (3); (1); (3); (2). 
c)   (2); (3); (1); (2); (1); (3).
d)   (3); (1); (2); (3); (2); (1).



25
EAOAp 2022 - Enfermagem (ENF) - Versão A 

REDAÇÃO

TEXTO I 

Linguagem neutra pode ser considerada movimento social e parte da evolução da língua

Para Heloisa Buarque de Almeida, professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da USP e pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre os Marcadores Sociais 
da Diferença (Numas), a demanda por uma linguagem inclusiva pode ser considerada um movimento 
social e faz parte da evolução da língua. “É interessante entendermos isso como um movimento social e 
de transformação. A sociedade está sempre em transformação. Há discursos que acham que as coisas são 
fixas, mas não é assim e nunca foi.”

                                       Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/linguagem-neutra-pode-ser-considerada-movimento-social-e-parte-
da-evolucao-da-lingua/. Acesso em: 06. Mar. 2021. Adaptado.

TEXTO II

Não existe erro de português! Mas… por que não? E a norma padrão? A língua é uma ferramenta social e 
seus principais objetivos são a comunicação e expressão. Por isso, ela também é um organismo vivo, sendo 
modificada todos os dias por seus falantes com a intenção de que ela possa atender às suas necessidades.
A norma padrão prescreve regras de como devemos falar e escrever que devem ser usadas em contextos 
formais, ou seja, no vestibular, em um artigo científico etc.; mas todos nós fugimos dessa norma nas nossas 
falas e textos diariamente, em maior ou menor nível. [...] Zombar de uma variação linguística não-padrão 
tem nome, é preconceito linguístico. Acreditar que exista pureza na língua e que ela possa ser estragada, é 
purismo gramatical.
A linguagem neutra é mais uma das mudanças recorrentes da língua, criada para preencher uma lacuna na 
língua portuguesa. Seu uso é perfeitamente aceitável.

Disponível em: https://twtext.com/article/1266028324045893632. Acesso em: 06 mar. 2021. Adaptado.

TEXTO III

Fiquem calmes, amigues!
Sérgio Rodrigues*

Nos últimos dias, a minoritária porção letrada da população brasileira – diante da gloriosa indiferença da 
maioria, é verdade – tem se dividido com paixão entre os que são contra e os que são a favor de escrever e 
falar “querides brasileires”.
Recomendo pôr a bola no terreno. Quem opta por escrever “querides amigues” tem esse direito? Óbvio que 
sim. Como teria o de escrever “kerydez amyguez”, à moda de Glauber Rocha, se lhe desse na telha.
Naturalmente, quando se provoca, muitos reagem à provocação. Acho que não faz bem à causa de ninguém 
pintar os que se incomodam ou fazem humor com isso como reacionários ou escravos da gramática normativa. 
Mesmo porque esta não vem ao caso.
Estamos falando de gramática profunda. Campanhas bem conduzidas podem estigmatizar uma palavra ou 
pôr uma nova em circulação, mas mexer em estruturas desse tipo é outra conversa. Tudo o que sei sobre 
linguagem (admito que não é muito) me diz que a novidade terá fôlego curto. Línguas mudam o tempo todo, 
mas não assim.

* Escritor e jornalista, autor de “O Drible” e “Viva a Língua Brasileira”.
                                 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/sergio-rodrigues/2020/11/fiquem-calmes-amigues.shtml>. 

Acesso em: 21 fev. 2021. Adaptado.
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PROPOSTA

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, elabore um texto dissertativo-argumentativo em prosa e na modalidade escrita segundo a norma 
culta da Língua Portuguesa, com no máximo 30 (trinta) linhas e letra legível, respondendo à seguinte 
indagação:

Linguagem Neutra: uma consequência da mutabilidade e da dinamicidade 
da língua ou simples modismo?

Atenção: 

- Assuma um posicionamento sobre o tema, sem se desviar do assunto. 

- Privilegie a clareza, a concisão e a coerência na exposição do pensamento.

- Utilize argumentos convincentes para fundamentar seu ponto de vista.

- Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.
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                                                            Exame de Admissão 
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO                              

1. Este caderno de questões contém 01 (uma) prova de Gramática e Interpretação de Texto, composta de 
30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 30 (trinta); 01 (uma) prova de Conhecimentos 
Especializados, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta); 
e uma página de rascunho para redação.

2.    Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, confira se:

       ► a numeração das questões e a paginação estão corretas;

     ► todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão, 
solicite imediatamente ao Chefe/Fiscal de Setor a substituição do caderno de questões; 

        ► a “versão” da prova e a “especialidade” constantes deste caderno de questões correspondem aos campos 
“versão” e “especialidade” contidos em seu Cartão de Respostas; e

       ► se o número do Cartão de Respostas corresponde ao número constante do verso da Folha de Redação.

3. O caderno de questões pode ser utilizado livremente como rascunho (para cálculos, desenhos etc.). 

4. Os candidatos não devem identificar/assinar a Folha de Redação.

5. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.

6. Não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão, realizar a prova portando, junto ao corpo ou sobre a 
mesa, óculos escuros; brincos; quaisquer adornos na região das orelhas; colar; pulseira de qualquer tipo ou 
material (inclusive as de cunho religioso); gorro, “bibico”, lenço ou faixa de cabeça, chapéu, boné ou similares; 
qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafas e 
embalagens, luvas; cachecol; bolsa, mochila, pochete; livros, manuais, impressos, cadernos, folhas avulsas 
de qualquer tipo e/ou anotações (inclusive o cartão de informação); lápis; lapiseira; borracha; régua; caneta 
de corpo não transparente; calculadora; protetores, abafadores, tampões e/ou similares auriculares; telefone 
celular, smartphone ou similar; notebook, tablet; pen drive; máquina fotográfica; relógio de qualquer tipo; 
controle ou chave de alarme; aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros eletrônicos; e/
ou quaisquer instrumentos que receba, transmita ou armazene informações. Não é permitido o porte de armas 
de qualquer espécie, ainda que detenha autorização para o respectivo porte, ou que esteja uniformizado e/ou 
de serviço. Os objetos são de responsabilidade do candidato. 

7. No Cartão de Respostas, preencha apenas uma opção (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta 
esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.

8. Qualquer outra forma de marcação que estiver em desacordo com as instruções contidas no Cartão de 
Respostas, com marcação dupla, rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente 
ou fora do espaço designado para as respostas e para a assinatura, bem como a falta desta serão de inteira 
responsabilidade do candidato e também considerados incorretos.

9. Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas e a sua Folha de Redação para não amassá-los, 
molhá-los, dobrá-los, rasgá-los, manchá-los ou, de qualquer modo, danificá-los. O Cartão de Respostas e a 
Folha de Redação não serão substituídos.

10. A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos. Recomenda-se ao candidato iniciar a 
marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 minutos do tempo total de prova.

11. Por razões de segurança e sigilo, uma vez iniciadas as provas, o candidato deverá permanecer 
obrigatoriamente no Setor de Provas por, no mínimo, 2 (duas) horas após o seu início. O caderno de 
questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no Setor de Provas por, no mínimo, 4 (quatro) 
horas.

12. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do Setor de Provas levando consigo seu Cartão de 
Respostas, Folha de Redação ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.

13. É obrigatório que o candidato assine a Relação de Chamada e o Cartão de Respostas, e entregue o Cartão 
de Respostas e a Folha de Redação.

14. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões, no Cartão 
de Respostas e nas Instruções Específicas (IE) poderá implicar a não correção da prova e à exclusão do 
Exame.


