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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

Ao receber este caderno de provas, confira inicialmente se os dados transcritos acima estão corretos e se 
estão corretamente registrados na sua Folha de Respostas e na sua Folha de Texto Definitivo da Prova 
Discursiva. Confira também os dados em cada página numerada deste caderno de provas (desconsidere 
estas instruções, caso se trate de caderno de provas reserva). Em seguida, verifique se ele contém a 
quantidade de questões indicada em sua Folha de Respostas, correspondentes às provas objetivas, e a prova 
discursiva, acompanhada de espaço para rascunho. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito 
e(ou) apresente divergência quanto aos dados apresentados, solicite, de imediato, ao(à) aplicador(a) de provas 
mais próximo(a) que tome as providências necessárias.

Durante a realização das provas, não se comunique com outros(as) candidatos(as) nem se levante sem 
autorização de um(a) dos(as) aplicadores(as) de provas.

Não serão fornecidas folhas suplementares para rascunho nem para a transcrição do texto definitivo da prova 
discursiva.

Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das 
provas —, ao preenchimento da Folha de Respostas e à transcrição do texto da prova discursiva para a 
Folha de Texto Definitivo da Prova Discursiva.

Ao terminar as provas, chame o(a) aplicador(a) de provas mais próximo(a), devolva-lhe a sua Folha de Respostas 
e a sua Folha de Texto Definitivo da Prova Discursiva e deixe o local de provas.

Nenhuma folha deste caderno pode ser destacada, exceto a folha que contém os documentos Folha de 
Respostas e Folha de Texto Definitivo da Prova Discursiva, cujo cabeçalho será destacado pelo(a) chefe de 
sala ao final das provas, para fins de desidentificação.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno, na Folha 
de Respostas ou na Folha de Texto Definitivo da Prova Discursiva implicará a anulação das suas provas.
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• Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas 

marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas. 

• Nas questões que avaliarem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente 

informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de 

proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados. 

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão 

ser utilizados para rascunho. 

-- CONHECIMENTOS GERAIS -- 

Texto CG1A1-I 

| 

  Era o jogo da decisão final do Campeonato Mineiro: 

Atlético contra América. Torcíamos apaixonadamente pelo 

América, não só por ser o time de nossa predileção, mas porque 

meu irmão Gérson ia jogar de goleiro, em substituição ao famoso 

Princesa, que estava contundido. 

  Gérson me reservou a primeira surpresa: tinha me 

arranjado um uniforme completo do time do América, para que 

eu entrasse no campo como mascote. 

  Só o fato de sair do vestiário em meio aos jogadores de 

verdade já me enchia de emoção. Gérson me conduzia pela mão, 

quando nos alinhamos para fazer o cumprimento de praxe à 

assistência. Depois os jogadores se espalharam, fazendo 

exercícios de aquecimento. Fiquei por ali, ciscando entre um e 

outro, a viver a minha grande emoção. 

  Mas o meu maior momento de glória ainda estava para 

chegar. 

  Aos cinco minutos do término da partida, Jico Leite se 

choca violentamente com Nariz e rola no chão, contundido.  

  Pânico nas hostes americanas: todos os reservas já haviam 

entrado em campo, não sobrara ninguém para substituições. Que 

fazer? Segundo as regras daquele tempo, time nenhum podia 

jogar desfalcado. 

  Gérson vem correndo até o banco dos reservas, fala 

qualquer coisa ao ouvido do treinador, me apontando, e este se 

volta para mim, com ar grave: 

  — Você vai ter de entrar, Fernando.  

  Não vacilei. Pois, se o América precisava de mim, 

contassem comigo. 

  E aconteceu. Jorivê deu a saída do meio de campo, 

atrasou para Pimentão, que adiantou para Jacy. Caieira rouba-lhe 

a bola, passando para Chafir. Chico Preto aliviou, pondo para 

fora num chutão. 

  Chafir fez a cobrança da lateral, dando de presente para 

Negrão, que, sem perda de tempo, acionou Bezerra. Quando eu, 

estrategicamente colocado no setor direito, já pensava que não 

daria tempo sequer de intervir numa só jogada, eis que Bezerra 

faz com que a bola venha rolando até mim. 

  Depois de dominá-la, driblei Nariz e tabelei com meu 

companheiro. Este passou ao Jorivê, enquanto eu me deslocava 

para recebê-la de volta. Então disparei num pique, sob o delírio 

da assistência, e lá fui eu com minhas perninhas curtas, driblei 

um, outro, deixei para trás a defesa adversária. Kafunga abria os 

braços gigantescos, achei que queria me pegar, e não a bola. Fiz 

que chutava, como se fosse encobri-lo, ele pulou. Então passei 

com bola e tudo por entre as pernas dele e marquei o gol da 

vitória. 

  Foi aquela ovação, a torcida delirava. Logo em seguida 

soou o apito final, e meus companheiros de equipe correram para 

me abraçar e carregar em triunfo. 

Fernando Sabino. O menino no espelho. Rio de Janeiro: 

Record, 1991 (com adaptações). 

 

   

 Questão 1  
   

Com relação às ideias e aos sentidos do texto CG1A1-I, julgue os 

itens a seguir. 

 

I As regras exigiam que todos os jogadores entrassem no jogo. 

II Fernando dispôs-se a jogar no time do seu coração, quando 

foi convocado. 

III Gérson conseguiu um uniforme do América para Fernando 

entrar em campo como mascote. 

IV Enquanto o time adversário ovacionava, a torcida do América 

delirava. 

 

Estão certos apenas os itens 
 

A I e II. 

B I e IV. 

C II e III. 

D III e IV. 
 

   

 Questão 2  
   

Infere-se do período “Kafunga abria os braços gigantescos, achei 

que queria me pegar, e não a bola”, do penúltimo parágrafo do 

texto CG1A1-I, que, no trecho “e não a bola”, está elíptico o 

verbo 
 

A achar. 

B chutar. 

C pegar. 

D abrir. 
 

   

 Questão 3  
   

No trecho “Fiquei por ali, ciscando entre um e outro, a viver a 

minha grande emoção”, do terceiro parágrafo do texto CG1A1-I, 

a expressão “a viver” poderia ser substituída, sem alteração dos 

sentidos originais do texto, por 
 

A por viver a minha grande emoção. 

B vivendo a minha grande emoção. 

C para viver a minha grande emoção. 

D vivida a minha grande emoção. 
 

   

 Questão 4  
   

No trecho “Jorivê deu a saída do meio de campo, atrasou para 

Pimentão, que adiantou para Jacy. Caieira rouba-lhe a bola, 

passando para Chafir”, do décimo parágrafo do texto CG1A1-I, 

os sujeitos das formas verbais “atrasou” e “adiantou” e a forma 

pronominal “lhe” têm como referentes, respectivamente, 
 

A Jorivê, Pimentão e Caieira.  

B Pimentão, Jorivê e Caieira. 

C Jorivê, Pimentão e Jacy. 

D Jorivê, Pimentão e Chafir. 
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 Questão 5  
   

Assinale a opção que apresenta uma proposta de reescrita que, 

além de gramaticalmente correta, mantém os sentidos do trecho 

“Gérson me conduzia pela mão, quando nos alinhamos para fazer 

o cumprimento de praxe à assistência.”, no terceiro parágrafo do 

texto CG1A1-I. 
 

A Gérson me conduzia pela mão, quando nos alinhamos para 

fazermos os comprimentos de praxe à assistência. 

B Gérson me conduzia pela mão, quando nos alinhamos para 

que fosse feito os cumprimentos de praxe à assistência. 

C Gérson me conduzia pela mão, quando nos alinhamos para 

que fossem feitos os comprimentos de praxe à assistência. 

D Gérson me conduzia pela mão, quando nos alinhamos para 

que fizéssemos os cumprimentos de praxe à assistência. 

Texto CG1A1-II 

 

  A grande disparidade no padrão de saúde e doença no 

mundo é um chamado urgente para ações que visem à melhoria 

das condições e da qualidade de vida das populações vulneráveis. 

Essa diferença inaceitável está associada a determinantes sociais 

e ambientais, insegurança alimentar e baixa educação, além do 

acesso limitado aos serviços de saúde e da sua qualidade 

precária. 

  A área de trabalho e pesquisa denominada saúde global 

visa reduzir a desigualdade em saúde para as populações em todo 

o mundo. A atividade científica se insere nesse contexto 

buscando o desenvolvimento e a aplicação de novos métodos e 

produtos mais eficientes para prevenção, diagnóstico e 

tratamento dos principais problemas de saúde.  

  Destacam-se as estratégias de uso profilático de 

medicamentos em massa para as filarioses e geohelmintíases 

(doenças causadas por parasitas); o reposicionamento e a 

combinação de fármacos para o tratamento da malária resistente 

à cloroquina; a terapia multidroga para encurtar o tratamento e 

evitar resistência medicamentosa na tuberculose, na hanseníase e 

na AIDS; os testes rápidos de diagnóstico de leishmaniose, HIV 

e sífilis, para uso em unidades de atenção primária; além do 

desenvolvimento de mosquitos modificados geneticamente para 

controle de transmissão da malária e dengue. 

  As epidemias, em tempos de globalização, Internet e 

redes sociais, desnudam as iniquidades e o despreparo das 

estruturas políticas e de serviços públicos para enfrentar a 

ameaça biológica. O mundo espera por um despertar social de 

maior compromisso com o coletivo e com o bem-estar da 

humanidade no imprevisível período pós-pandemia. 

Fabio Zicker. Ciência em prol da saúde global. In: Ciência 

Hoje,edição 372, dez./2020, p. 53 (com adaptações). 
 

   

 Questão 6  
   

Assinale a opção correta, considerando as ideias do texto 

CG1A1-II. 
 

A A atenção primária pode realizar testes rápidos de 

diagnóstico. 

B Os mosquitos modificados são uma ameaça ao bem-estar da 

humanidade. 

C As populações são vulneráveis às doenças por causa do uso 

inadequado de medicamentos. 

D A tuberculose, a hanseníase e a AIDS são resistentes a 

terapias multidrogas. 
 

   

 Questão 7  
   

No terceiro parágrafo do texto CG1A1-II, a forma verbal 

“Destacam-se” poderia ser corretamente substituída por 
 

A Destaca-se. 

B São destacadas. 

C São destacados. 

D Destacam. 
 

   

 Questão 8  
   

Cada uma das próximas opções apresenta uma proposta de 

reescrita para o seguinte trecho do primeiro parágrafo do texto 

CG1A1-II: “ações que visem à melhoria das condições e da 

qualidade de vida das populações vulneráveis”. Assinale a opção 

em que a proposta de reescrita apresentada é gramaticalmente 

correta com relação ao emprego do sinal indicativo de crase. 
 

A ações que visem à significativa melhora das condições e da 

qualidade de vida das populações vulneráveis 

B ações que visem à melhoras significativas das condições e da 

qualidade de vida das populações vulneráveis 

C ações que visem à significativo melhoramento das condições 

e da qualidade de vida das populações vulneráveis 

D ações que visem à significativos melhoramentos das 

condições e da qualidade de vida das populações vulneráveis 
 

   

 Questão 9  
   

Cada uma das próximas opções apresenta uma proposta de 

reescrita para o seguinte trecho do último parágrafo do texto 

CG1A1-II: “As epidemias, em tempos de globalização, Internet e 

redes sociais, desnudam as iniquidades e o despreparo das 

estruturas políticas e de serviços públicos para enfrentar a 

ameaça biológica”. Assinale a opção em que a proposta de 

reescrita mantém a correção gramatical e a coerência do texto. 
 

A Em tempos de globalização, as epidemias, Internet e redes 

sociais desnudam as iniquidades e o despreparo das estruturas 

políticas e de serviços públicos para enfrentar a ameaça 

biológica. 

B Em tempos de globalização, Internet e redes sociais, as 

epidemias desnudam as iniquidades e o despreparo das 

estruturas políticas e de serviços públicos para enfrentar a 

ameaça biológica. 

C As epidemias, Internet e redes sociais em tempos de 

globalização, para enfrentar a ameaça biológica, desnudam as 

iniquidades e o despreparo das estruturas políticas e de 

serviços públicos. 

D As epidemias desnudam, em tempos de globalização, a 

Internet, as redes sociais, as iniquidades e o despreparo das 

estruturas políticas e de serviços públicos, para enfrentar a 

ameaça biológica. 
 

   

 Questão 10  
   

No último parágrafo do texto CG1A1-II, o vocábulo 

“iniquidades” foi empregado com o mesmo sentido de 
 

A imoralidades. 

B irresponsabilidades. 

C desorganizações. 

D desigualdades. 
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 Questão 11  
   

  O Ministério Público propôs ação de improbidade 

administrativa contra um enfermeiro suspeito de ter agido para 

que algumas pessoas furassem a ordem de vacinação contra a 

covid-19 estabelecida pelas normas e orientações normativas dos 

órgãos de saúde pública. A denúncia descreveu a conduta desse 

profissional de saúde como ato de improbidade previsto no inciso 

I do artigo 11 da Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade 

Administrativa), com base no entendimento de que ele praticou o 

ato visando a fim proibido em lei ou regulamento ou diverso 

daquele previsto na regra de competência. 

 

Nessa situação hipotética, conforme a Lei de Improbidade 

Administrativa, a referida denúncia enquadrou a conduta do 

enfermeiro como 
 

A ato de improbidade administrativa que atenta contra os 

princípios da administração pública. 

B ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. 

C ato de improbidade administrativa que importa 

enriquecimento ilícito. 

D ato de improbidade administrativa decorrente de concessão 

ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. 
 

   

 Questão 12  
   

Com base na Lei de Improbidade Administrativa, assinale a 

opção correta. 
 

A Apenas os agentes públicos em cargo de direção e chefia são 

obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato 

dos assuntos que lhes sejam afetos. 

B As penalidades previstas nessa lei não abrangem atos de 

improbidade praticados contra entidade para cuja criação o 

erário tenha concorrido com menos de 80% do patrimônio. 

C A Lei de Improbidade Administrativa aplica-se apenas aos 

agentes públicos. 

D O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou 

que se enriquecer ilicitamente estará sujeito às cominações da 

Lei de Improbidade Administrativa. 
 

   

 Questão 13  
   

Segundo a Lei n.º 12.527/2011, o direito fundamental de acesso à 

informação deve ser exercido em conformidade com os 

princípios básicos da administração pública e com determinadas 

diretrizes, entre as quais se inclui 
 

A a observância do sigilo como preceito geral e da publicidade 

como exceção. 

B o sigilo de informações de interesse público, que serão 

fornecidas somente mediante solicitação dos interessados. 

C o fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na 

administração pública. 

D a aplicação da citada lei somente aos órgãos da administração 

pública direta. 

 

   

 Questão 14  
   

Suponha que Sílvio, agente público, no exercício da função, em 

momentos distintos, por motivos diversos, tenha sofrido 

pressões, com o objetivo de obter vantagens indevidas, das 

seguintes pessoas: Raimundo, seu superior hierárquico; Valter, 

contratante do órgão; Anderson, dirigente de entidade de classe; 

e Yuri, representante de grupo de interesse. Considerando-se 

essas informações, espera-se que Sílvio, como agente público, 

denuncie a conduta de  
 

A Raimundo, somente. 

B Raimundo e Valter, somente. 

C Raimundo, Valter e Anderson, somente. 

D Raimundo, Valter, Anderson e Yuri. 
 

   

 Questão 15  
   

Assinale a opção que indica o atributo do ato administrativo que 

impõe a coercibilidade para seu cumprimento ou sua execução, 

dado que os atos que consubstanciam um provimento ou uma 

ordem administrativa (atos normativos, ordinatórios, punitivos) 

surgem com força impositiva própria do poder público, 

obrigando o particular ao seu fiel atendimento, sob pena de ele se 

sujeitar à execução forçada. 
 

A presunção de legitimidade 

B imperatividade  

C autoexecutoriedade 

D veracidade  
 

   

 Questão 16  
   

Quanto aos atos administrativos em espécie, assinale a opção que 

fornece um exemplo de ato administrativo pelo qual a autoridade 

competente atesta a legitimidade formal de outro ato jurídico, de 

forma unilateral. 
 

A licença 

B permissão 

C visto 

D parecer 
 

   

 Questão 17  
   

No que se refere à organização administrativa, a administração 

indireta fundamenta-se na 
 

A concentração. 

B desconcentração. 

C centralização. 

D descentralização. 
 

   

 Questão 18  
   

De acordo com a Lei n.º 14.133/2021, que dispõe acerca de 

licitações e contratos administrativos, caso seja necessária certa 

liberdade para os contratados inovarem em soluções 

metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação das 

soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto 

básico, deverá ser incluída a cláusula contratual denominada 
 

A mediação. 

B arbitragem. 

C matriz de riscos. 

D contratação semi-integrada. 
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 Questão 19  
   

Assinale a opção que apresenta uma prerrogativa própria das 

sociedades de economia mista. 
 

A imunidade tributária 

B contratação estatutária 

C contagem de prazo processual em dobro 

D desempenho de atividade econômica 
 

   

 Questão 20  
   

Para a configuração de ilícito civil de ordem patrimonial 

praticado pelo Estado, é necessário que haja 
 

A relação de causalidade entre a ação ou omissão e o dano 

verificado. 

B conduta humana de responsabilidade dolosa praticada por 

servidor público. 

C desequilíbrio de ordem econômica. 

D relação jurídica com terceiro. 
 

   

 Questão 21  
   

No Windows 10 Pro, as configurações de segurança 
 

A incluem nativamente a ferramenta contra ameaças chamada 

Microsoft Defender Antivírus. 

B possuem mecanismos para instalação de anti-spam por meio 

do Windows Exploit Protection. 

C não possuem proteção nativa contra malware, mas permitem 

integrar ferramentas antivírus por meio do Windows Update 

ou do Microsoft Store. 

D possuem nativamente a ferramenta Windows Defender 

Firewall, que permite eliminar vírus em arquivos de usuário 

e ou de sistemas. 
 

   

 Questão 22  
   

As boas práticas de segurança recomendam o uso de uma senha 

forte e exclusiva para cada uma das contas online do usuário. 

Certos recursos de alguns navegadores permitem, além da 

sincronização e do armazenamento de senhas, que o browser 

ofereça uma sugestão de senha forte em formulários que 

possuam o campo para digitar a senha. Acerca dessas 

funcionalidades, assinale a opção correta, tendo como referência 

as versões mais recentes dos navegadores para Windows Google 

Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge. 
 

A Apenas o Google Chrome e o Mozilla Firefox permitem a 

geração de senhas fortes, mas os três navegadores citados 

permitem armazená-las e sincronizá-las em outros 

dispositivos. 

B Os três navegadores citados permitem gerar senhas fortes, 

armazená-las e sincronizá-las em outros dispositivos. 

C Os três navegadores citados permitem armazenar e 

sincronizar senhas em outros dispositivos, mas apenas o 

Google Chrome e o Microsoft Edge permitem gerar senhas 

fortes. 

D O Google Chrome permite gerar senhas fortes e 

sincronizá-las em outros dispositivos; o Mozilla Firefox 

permite a geração de senhas fortes, mas não a sua 

sincronização em outros dispositivos; e o Microsoft Edge 

permite a sincronização das senhas armazenadas em outros 

dispositivos, mas não a geração de senhas fortes. 
 

   

 Questão 23  
   

  Usando o Word 2016, um usuário deseja criar, ao longo 

do texto, vínculos com outras partes do mesmo documento, 

como, por exemplo, com uma legenda de uma tabela.  

 

Nessa situação hipotética, para criar esse vínculo, de modo que 

ele seja um link que leve o leitor até o item referenciado, o 

usuário deve utilizar a funcionalidade 
 

A Rótulos. 

B Indicador. 

C Referência Cruzada. 

D Citações. 
 

   

 Questão 24  
   

  Um usuário do Windows 10 tem, em uma de suas pastas 

de arquivos pessoais, vinte arquivos com nomes distintos, todos 

com a mesma extensão .jpeg. Ele deseja alterar o nome de 

todos esses arquivos. 

 

Nessa situação hipotética, uma forma de o usuário executar a 

alteração desejada é 
 

A selecionar a pasta na qual se encontram os arquivos; com o 

nome da pasta selecionado, deve-se clicar o botão direito do 

mouse e selecionar a opção Renomear; e, finalmente, deve-se 

digitar o novo nome desejado e pressionar a tecla . 

B selecionar cada arquivo separadamente, pois não é possível 

alterar o nome de todos os arquivos de uma vez; com o 

arquivo selecionado, deve-se clicar o botão direito do mouse 

e selecionar a opção Renomear; depois, deve-se digitar o novo 

nome desejado e pressionar a tecla . 

C selecionar cada arquivo separadamente, pois não é possível 

alterar o nome de todos os arquivos de uma vez; com o 

arquivo selecionado, deve-se pressionar a tecla , digitar o 

novo nome desejado e, por fim, pressionar a tecla . 

D selecionar todos os arquivos e, com eles selecionados, 

pressionar a tecla ; depois, deve-se digitar o novo nome 

desejado e, finalmente, pressionar a tecla ; assim, o nome 

de todos os arquivos é alterado de uma vez. 
 

   

 Questão 25  
   

  Um usuário, preocupado com a segurança de seus dados, 

agiu de forma preventiva e realizou cópias de segurança 

(backups) de seus arquivos em um HD externo. 

 

Nessa situação hipotética, como forma de verificar a integridade 

nesses arquivos de backups, é possível utilizar 
 

A criptografia. 

B firewall. 

C compactação. 

D hash. 
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 Questão 26  
   

Segundo a Constituição Federal de 1988, a exploração direta de 
atividade econômica pelo Estado poderá ocorrer 
 

A somente nos casos de monopólio estatal expressamente 
previstos no texto constitucional. 

B somente se for de relevante interesse coletivo, conforme 
definido em lei complementar. 

C somente se for imperativa para a segurança nacional, 
conforme definido em decreto presidencial. 

D somente se for imperativa para a segurança nacional ou de 
relevante interesse coletivo, conforme definido em lei. 

 

   

 Questão 27  
   

  Lucas, Pedro e André eram três servidores públicos 
estáveis que perderam seus cargos por diferentes motivos: Lucas 
perdeu seu cargo por decisão de sentença judicial transitada em 
julgado; Pedro perdeu seu cargo após ter respondido a regular 
processo administrativo; e André perdeu seu cargo por regular 
procedimento administrativo de avaliação periódica de 
desempenho. 
 
Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta, 
segundo a Constituição Federal de 1988. 
 

A Embora todos fossem servidores estáveis, somente Lucas 
poderia ter perdido seu cargo. 

B Embora todos fossem servidores estáveis, somente Lucas e 
Pedro poderiam ter perdido seus cargos. 

C Embora todos fossem servidores estáveis, somente Lucas e 
André poderiam ter perdido seus cargos. 

D Embora todos fossem servidores estáveis, Lucas, Pedro e 
André estavam sujeitos à perda de seus cargos. 

 

   

 Questão 28  
   

A responsabilidade pelo tratamento médico adequado aos 
cidadãos de um município brasileiro é 
 

A de qualquer dos entes da Federação, conjunta ou 
isoladamente. 

B prioritariamente da União, seguida do estado e, por último, do 
município. 

C prioritariamente do estado, seguido do município e, por 
último, da União. 

D prioritariamente do município, seguido da União e, por 
último, do estado. 

 

   

 Questão 29  
   

  Os policiais Lúcio, Anderson e Cláudio depararam-se 
com as seguintes situações no exercício da sua atividade 
profissional. 
 
• Lúcio estava diante de uma residência, durante a noite, 

quando constatou que um dos residentes estava em flagrante 
delito, mas Lúcio não dispunha de mandado de prisão contra 
nenhum residente do imóvel. 

• Anderson estava diante de uma residência, durante o dia, 
quando o único morador do imóvel necessitava da prestação 
de socorro. 

• Cláudio estava diante de uma residência, durante a noite, com 
mandado de prisão para o morador. 

 
Nessas situações hipotéticas, mesmo sem o consentimento do 
morador, poderão entrar na residência 
 

A Lúcio, Anderson e Cláudio. 
B somente Anderson e Cláudio. 
C somente Lúcio e Anderson. 
D somente Lúcio e Cláudio. 
 

   

 Questão 30  
   

Se uma pessoa tiver o exercício de sua cidadania inviabilizado 

por falta de norma regulamentadora, o remédio constitucional 

adequado para viabilizar o seu direito será o 
 

A mandado de segurança. 

B mandado de injunção. 

C habeas corpus. 

D habeas data. 

Espaço livre 
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-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -- 
 

   

 Questão 31 

 
   

Considerando o novo Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem, aprovado pela Resolução COFEN 

n.o 564/2017, julgue os itens a seguir. 
 

I É vedado ao profissional de enfermagem anunciar a 

prestação de serviços, mesmo que detenha habilidades e 

competências técnico-científicas e legais. 

II O profissional de enfermagem deve resguardar os 

preceitos éticos e legais da profissão quanto ao 

conteúdo e à imagem veiculados nos diferentes meios 

de comunicação e publicidade. 

III É proibido ao profissional de enfermagem produzir, 

inserir ou divulgar informação inverídica ou de 

conteúdo duvidoso quanto ao assunto de sua área 

profissional.  

IV O profissional de enfermagem pode ser penalizado com 

advertência verbal, multa ou censura, caso anuncie 

formação profissional, qualificação e título que não 

possa comprovar. 

 

Estão certos apenas os itens 
 

A I, II e III. 

B I, II e IV. 

C I, III e IV. 

D II, III e IV. 
 

   

 Questão 32 

 
   

De acordo com a Lei n.º 8.080/1990, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, e institui o Sistema Único de Saúde 

(SUS), assinale a opção correta. 
 

A Compete à direção nacional do SUS acompanhar, 

controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS. 

B Compete à direção estadual do SUS identificar 

estabelecimentos hospitalares de referência e gerir 

sistemas públicos de alta complexidade, de referência 

estadual e regional. 

C Compete à direção estadual do SUS definir e coordenar 

os sistemas de redes integradas de assistência de alta 

complexidade, de rede de laboratórios de saúde pública, 

de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária.  

D Compete à direção municipal do SUS a elaboração de 

normas para regular as relações entre o SUS e os 

serviços privados contratados de assistência à saúde.  

 

   

 Questão 33  
   

Considerando a Portaria n.º 1.820/2009, que dispõe sobre 

os direitos e deveres dos usuários da saúde, julgue os 

próximos itens. 

 

I É direito da pessoa ter atendimento adequado, com qualidade, 

no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento.  

II O direito da pessoa ao acesso ao conteúdo do seu prontuário 

ou de outra pessoa por ela autorizada depende de autorização 

judicial, salvo nos casos de risco à saúde pública.   

III Toda pessoa tem direito à informação sobre os serviços de 

saúde com linguagem e meios de comunicação adequados. 

IV Deve ser garantida a toda pessoa a participação nos processos 

de indicação e(ou) eleição de seus representantes nas 

conferências, nos conselhos de saúde e nos conselhos 

gestores da rede SUS. 

 

Estão certos apenas os itens 
 

A I, II e III. 

B I, II e IV.  

C I, III e IV. 

D II, III e IV. 
 

   

 Questão 34  
   

De acordo com o Anexo III da Portaria de Consolidação 

n.o 4/2017, que regulamenta as responsabilidades e define 

as diretrizes para execução e financiamento das ações de 

vigilância em saúde pela União, pelos estados, pelo Distrito 

Federal e pelos municípios, referentes ao Sistema Nacional 

de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária, compete à Secretaria de Vigilância em Saúde  
 

A coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 

B regular, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos, 

substâncias e serviços de saúde e de interesse para a 

saúde.  

C adotar medidas para assegurar o fluxo, o acesso e a 

disseminação das informações de vigilância sanitária 

para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 

D coordenar o Programa Nacional de Imunizações, o que 

inclui a definição das vacinas componentes do 

calendário nacional, as estratégias e normalizações 

técnicas sobre sua utilização, com destino adequado dos 

insumos vencidos ou obsoletos, de acordo com as 

normas técnicas vigentes.  
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 Questão 35 

 
 

 

 

Notificação compulsória é a comunicação obrigatória à 

autoridade de saúde da ocorrência de suspeita ou 

confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública. 

Com relação a esse assunto, julgue os itens a seguir. 

 

I síndrome respiratória aguda grave associada a 

coronavírus (Sars-CoV, MERS-CoV) 

II doença invasiva por Haemophilus influenza 

III acidente de trabalho grave, fatal e em crianças e 

adolescentes 

IV acidente vascular encefálico (AVE) 

 

São exemplos de doenças, agravos ou eventos de 

notificação compulsória apenas os itens 
 

A I, II e III. 

B I, II e IV. 

C I, III e IV. 

D II, III e IV. 
 

   

 Questão 36 

 
 

 

 

O processamento de produtos para a assistência à saúde no centro 
de material e esterilização (CME) exige monitoramento rigoroso 
em todas as etapas, sendo utilizados indicadores químicos 
rotineiramente para esse fim. Nesse contexto, os indicadores 
químicos classe I 
 

A representam indicadores externos de exposição que 
diferenciam os produtos que foram ou não processados a 
partir do exame após a esterilização, sem garantir, no entanto, 
que as condições para a esterilização tenham sido alcançadas. 

B são testes especialmente úteis para verificar a remoção do ar 
nas autoclaves, de forma a garantir a penetração uniforme do 
vapor nos materiais, tal qual o teste de Bowie-Dick. 

C são indicadores capazes de monitorar vários parâmetros de 
um ciclo de esterilização, desde a temperatura, o tempo 
mínimo de exposição até a qualidade do vapor. 

D representam indicadores de detecção da enzima 
alfa-glucosidase, que, ao se associar ao esporo bacteriano, 
interage com um substrato no meio de cultura e provoca uma 
reação química identificada na fita termossensível. 

 

   

 Questão 37 

 
 

 

 

Com relação ao gerenciamento dos resíduos dos serviços de 
saúde (RSS), assinale a opção correta. 
 

A É permitida a separação manual do conjunto seringa-agulha, 
ao se desprezá-lo em recipientes adequados ao descarte de 
resíduo do grupo E, desde que tal separação seja realizada 
com a devida atenção e cuidado. 

B Resíduos de desinfetantes e saneantes líquidos são 
considerados de periculosidade ao meio ambiente e devem 
ser descartados em aterros sanitários. 

C Assim como os resíduos do grupo D, reveladores utilizados 
em radiologia podem ser descartados na rede coletora de 
esgoto, sem necessidade de tratamento. 

D Devido à possível presença de agentes biológicos, resíduos do 
grupo A, como, por exemplo, materiais contendo sangue ou 
secreções resultantes do processo de assistência à saúde, 
podem apresentar risco de infecção. 

Caso clínico 1A2-I 

 

  Um homem de 58 anos de idade foi admitido em uma 

unidade de terapia intensiva (UTI) após ter sofrido um infarto 

agudo do miocárdio, com quadro de arritmia, diminuição do 

débito cardíaco e urinário e instabilidade hemodinâmica, o que 

demandou a realização de uma cateterização vesical no dia da 

admissão. No quarto dia da internação, ele foi transferido para a 

unidade coronariana (UCO). Após 24 horas de internação nessa 

nova unidade, optou-se pela retirada do cateter urinário, uma vez 

que o paciente já apresentava estabilidade hemodinâmica e havia 

queixa de dor suprapúbica. No sexto dia de internação, o paciente 

iniciou quadro febril. A sintomatologia específica e os resultados 

laboratoriais confirmaram infecção do trato urinário (ITU). 
 

   

 Questão 38  
   

Considerando o caso clínico 1A2-I, assinale a opção correta, com 

relação à ITU no paciente em questão. 
 

A A ITU não pode ser considerada como relacionada ao cateter, 

uma vez que ocorreu fora da janela de infecção e o cateter já 

havia sido retirado. 

B Quanto à ITU, a data do evento é considerada a data da 

instalação do cateter, isto é, o dia da internação do paciente 

na UTI. 

C O local de atribuição da ITU é a unidade do destino da 

transferência, ou seja, a UCO. 

D A data da ITU corresponde ao dia da sua confirmação pelos 

exames laboratoriais, o que acontece quando a urocultura 

apresenta, pelo menos, duas bactérias e(ou) dois fungos. 
 

   

 Questão 39  
   

Quanto aos procedimentos técnicos de instalação do cateter 

vesical e aos respectivos cuidados no caso clínico 1A2-I, assinale 

a opção correta. 
 

A Pela indicação da cateterização, estava recomendada a 

utilização de um cateter de maior calibre, a fim de garantir 

maior fluxo de urina. 

B A bolsa de drenagem deve ser mantida sempre abaixo do 

nível da bexiga, e não são recomendados antissépticos tópicos 

ou antibióticos na higienização íntima ou junto ao meato 

uretral. 

C A técnica indicada de inserção é a limpa, devendo o cateter 

utilizado ser preferencialmente de silicone, hidrofílico e de 

tamanho adequado para uso masculino (40 cm). 

D Para a realização dos exames de urina, deve ter sido 

desconectada a sonda do sistema de drenagem da bolsa 

coletora, pois não é indicada a utilização da urina que fica 

depositada nesse coletor. 
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 Questão 40 

 
 

 

 

  Uma enfermeira, sem comorbidades e sem esquema 
vacinal prévio, recém-contratada para trabalhar em um hospital 
de cuidados paliativos, foi orientada a se proteger de acidentes 
ocupacionais realizando o esquema de vacinação para a 
prevenção de infecção pelo vírus da hepatite B (HVB), antes de 
iniciar suas atividades. Com isso, ela recebeu a primeira dose da 
vacina. 
 
Acerca do esquema vacinal nessa situação hipotética, assinale a 
opção correta. 
 

A A enfermeira deverá receber a segunda dose da vacina 
30 dias após a primeira dose e a terceira dose 180 dias depois 
da primeira dose. 

B A enfermeira deverá receber mais três doses da vacina, com 
intervalos de 30 dias entre cada uma delas. 

C A enfermeira deverá receber a segunda dose da vacina 
30 dias após a primeira e a terceira dose 30 dias depois da 
segunda dose. 

D Apenas essa dose recebida (dose única) é suficiente para a 
enfermeira desenvolver toda a imunidade à hepatite B. 

 

   

 Questão 41 

 
 

 

 

  Um homem de 25 anos de idade foi levado ao serviço de 
emergência em decorrência de um capotamento de carro. No 
local do acidente, a equipe de resgate identificou que o homem 
teve perda de sangue e estava com pressão sistólica de 80 mmHg 
e frequência cardíaca de 120 bpm. Foi puncionado acesso venoso 
e foram infundidos cerca de 2 litros de solução fisiológica 
isotônica nele. Na emergência, ele apresentou pressão arterial de 
80 mmHg × 40 mmHg e frequência cardíaca de 130 bpm. 
 
Nessa situação hipotética, a fisiopatologia mais adequada à 
condição do paciente é 
 

A excesso de histamina liberada no sangue. 
B diminuição do controle simpático do tônus dos vasos 

sanguíneos. 
C diminuição contratilidade do miocárdio. 
D pré-carga cardíaca insuficiente. 
 

   

 Questão 42 

 
 

 

 

  Um homem de 57 anos de idade, com diabetes tipo 2 e 
doença vascular periférica, está internado em uma clínica médica 
para tratamento de infecção urinária. Ele relata dormência nos 
pés, parestesias e eventual dor em queimação quando fica de pé 
por longo período. Após o exame dos pés, a enfermeira 
identificou diminuição da função sensorial simétrica, 
ressecamento da pele e dedos em garra. Ele tem história de perda 
de peso — cerca de 5 kg no último ano —, mas está acima do seu 
peso ideal. Na elaboração do plano de cuidados, a enfermeira 
levou em consideração os problemas do paciente, estabeleceu os 
diagnósticos de enfermagem baseados na taxonomia da 
NANDA-I e organizou o plano de cuidados, observando os 
aspectos que envolvem os sistemas pessoal, interpessoal e social 
do paciente. 
 
Considerando a situação hipotética anterior, assinale a opção que 
expressa um diagnóstico de enfermagem corretamente elaborado 
para esse paciente e o referencial teórico que fundamentou o 
plano de cuidados instituído, respectivamente. 
 

A risco de perfusão periférica ineficaz – Myra Estrin Levine 
B nutrição desequilibrada, menor que as necessidades corporais 

– Dorothea Orem 
C perfusão tissular periférica – Imogene King 
D neuropatia periférica – Callista Roy 
 

   

 Questão 43  
 

 

 

  Em uma investigação sobre o tipo de ocupação e sua 
relação com a dor lombar, as variáveis foram classificadas de 
acordo com esse modelo causal de pesquisa. 
 
Acerca da investigação realizada nessa situação hipotética, 
assinale a opção correta. 
 

A A variável de controle, ou covariável, é a dor lombar, e as 
variáveis independentes são o tipo de ocupação e as 
atividades exercidas. 

B A dor lombar é a variável dependente, enquanto a ocupação é 
a variável independente hipoteticamente causal, e outras 
variáveis independentes confundidoras podem ser a idade e a 
massa corporal. 

C A variável independente principal representa a causa da 
investigação, o que, no caso, aponta a dor como causa da 
ocupação desenvolvida. 

D A variável de desfecho, também denominada variável 
preditora, é a dor lombar, pois, enquanto variável 
independente, ela indica a ocupação desempenhada que se 
relaciona a ela. 

 

   

 Questão 44  
 

 

 

De acordo com a Lei n.º 5.905/1973, que dispõe sobre a criação 
do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e dos conselhos 
regionais de enfermagem (COREN), assinale a opção correta.  
 

A O COFEN e os COREN constituem, em seu conjunto, uma 
monarquia, vinculada ao Ministério do Trabalho e 
Previdência Social. 

B O COFEN, em sua primeira reunião, elege apenas o 
presidente, devendo os demais cargos ser votados pelos 
enfermeiros inscritos.  

C Compete ao COFEN instalar os COREN. 
D A receita do COFEN não poderá ser composta de doações e 

legados. 
 

   

 Questão 45  
 

 

 

A enfermagem no Brasil foi regulamentada pela Lei 
n.º 7.498/1986, que dispõe sobre as atribuições de cada 
profissional envolvido no cuidado. Assinale a opção correta, de 
acordo com a competência técnica de cada um desses 
profissionais. 
 

A Exerce a profissão de enfermeiro o titular do diploma ou 
certificado de obstetriz ou de enfermeiro obstétrico, ou 
equivalente, conferido por escola estrangeira segundo as leis 
do país, registrado em razão de acordo de intercâmbio 
cultural ou revalidado no Brasil como diploma de enfermeiro, 
de enfermeiro obstétrico ou de obstetriz. 

B O técnico em enfermagem exerce algumas atividades de 
enfermagem, cabendo-lhe privativamente os cuidados diretos 
de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. 

C Tanto o técnico em enfermagem quanto o auxiliar de 
enfermagem possuem autonomia para a prática de suas 
atividades, uma vez que possuem registro no COFEN e 
respondem individualmente por seus atos praticados. 

D O auxiliar de enfermagem exerce atividade de nível médio, a 
qual envolve orientação e acompanhamento do trabalho de 
enfermagem em grau auxiliar bem como participação no 
planejamento da assistência de enfermagem. 
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 Questão 46 

 
 

 

 

De acordo com a Resolução n.º 543/2017 do COFEN, para o 
referencial mínimo do quadro de profissionais de enfermagem, 
para as 24 horas de cada unidade de internação (UI), o Sistema 
de Classificação de Pacientes (SCP) considera as horas de 
assistência de enfermagem, a distribuição percentual do total de 
profissionais de enfermagem e a proporção profissional/paciente. 
Para efeito de cálculo, devem ser consideradas como horas de 
enfermagem, por paciente, nas 24 horas, 
 

A 6 horas de enfermagem no cuidado mínimo. 
B 2 horas de enfermagem no cuidado intermediário. 
C 10 horas de enfermagem no cuidado de alta dependência. 
D 20 horas de enfermagem no cuidado intensivo. 
 

   

 Questão 47 

 
 

 

 

De acordo com a Resolução COFEN n.º 429/2012, que dispõe 
sobre as ações dos profissionais de enfermagem perante o 
registro no prontuário, assinale a opção correta. 
 

A Caso a instituição ou serviço de saúde adote o sistema de 
registro eletrônico, mas não tenha providenciado a assinatura 
digital dos profissionais, não é necessário fazer a impressão 
dos documentos, pois o registro em sistema que contenha 
nome completo do profissional e número de inscrição no 
registro de classe é suficiente para a segurança da 
informação.  

B No gerenciamento dos processos de trabalho, devem ser 
registradas, em documentos próprios da enfermagem, as 
informações imprescindíveis sobre as condições ambientais e 
recursos humanos e materiais, com vistas à produção de um 
resultado esperado — um cuidado de enfermagem digno, 
sensível, competente e resolutivo. 

C Com relação ao processo de cuidar, em atenção ao disposto 
na Resolução n.º 358/2009, não devem ser registrados no 
prontuário do paciente os resultados alcançados como 
consequência das ações ou intervenções de enfermagem 
realizadas. 

D Cabe exclusivamente ao COFEN adotar as medidas 
necessárias ao cumprimento da Resolução COFEN 
n.º 429/2012. 

   

 Questão 48 

 
 

 

 

De acordo com a Resolução COFEN n.º 626/2020, que dispõe 
sobre a atuação do enfermeiro na área da estética, assinale a 
opção correta. 
 

A Os cuidados domiciliares não podem ser prescritos por 
enfermeiros, por isso caracteriza ato médico. 

B Após ingressar em um curso de especialização, o enfermeiro 
poderá iniciar sua jornada na área da estética. 

C Dermopigmentação, vacuoterapia e prescrição de cosméticos 
são atividades preconizadas na atuação do enfermeiro esteta. 

D A carboxiterapia não é um procedimento liberado pelo 
COFEN na atuação do enfermeiro esteta.  

 

   

 Questão 49 

 
 

 

 

Entre as atividades privativas do enfermeiro inclui-se 
 

A preparar o paciente para consultas e exames. 
B ministrar medicamentos via parenteral. 
C colher material para exames laboratoriais.  
D assumir a direção do órgão de enfermagem integrante da 

estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada. 
 

   

 Questão 50  
 

 

 

A enfermagem é uma área do conhecimento científico que 
ganhou espaço na equipe de saúde ao longo do tempo. As 
atribuições do enfermeiro incluem a 
 
I administração de drogas vasoativas. 
II administração de sedativos. 
III realização de episiorrafia. 
IV realização de suturas. 
 
Assinale a opção correta. 
 

A Apenas o item I está certo. 
B Apenas os itens II e IV estão certos. 
C Apenas os itens III e IV estão certos. 
D Apenas os itens I, II e III estão certos. 

Espaço livre 
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-- PROVA DISCURSIVA -- 
• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, 

transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será 
avaliado fragmento de texto escrito em local indevido. 

• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado. 

• Na Folha de Texto Definitivo, a presença de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo 
acarretará a anulação da sua prova discursiva. 

• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 5,00 pontos, dos quais até 0,25 ponto será atribuído ao quesito apresentação 
(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado). 

 
   Controlar infecções no ambiente hospitalar requer recurso humano qualificado e conhecimento 
técnico acerca desse processo. É necessária uma linha de trabalho coordenada pela comissão de controle 
de infecções hospitalares (CCIH), para garantir a efetividade dos alinhamentos, de acordo com as 
normativas definidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

 
 

 
Considerando que o texto anterior tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca da equipe de uma CCIH, 
abordando, necessariamente, os seguintes aspectos: 
 

1 como deve ser composta a equipe, em relação tanto aos tipos de membros [valor: 0,75 ponto] quanto aos profissionais 
integrantes [valor: 0,75 ponto]; 

2 quem detém a competência técnica para a nomeação dos integrantes da equipe; [valor: 0,75 ponto] 
3 cinco atividades essenciais do enfermeiro controlador de infecções hospitalares. [valor: 2,50 pontos] 
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