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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
 

C A D E R N O  D E  P R O V A S  

CADERNO 

8 
ESPECIALIDADE: 
 
ENFERMEIRO 

 

PROVAS: 

 LÍNGUA PORTUGUESA 

 NOÇÕES DE DIREITO 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 60 (sessenta) questões objetivas, sendo 15 de Língua 

Portuguesa, 10 de Noções de Direito e 35 de Conhecimentos Específicos. Confira-o. 

2. Esta prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o tempo destinado à transcrição de 

suas respostas no gabarito oficial. 

3. Não perca tempo em questões, cujas respostas lhe pareçam difíceis, volte a elas se lhe sobrar tem-

po. 

4. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas, usando ca-

neta esferográfica azul ou preta. 

5. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

6. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com sua folha de respostas, devidamente 

preenchidos e assinados. 

7. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 2 (duas) horas contadas a partir do 

efetivo início das mesmas. 

8. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a mesma poderá ser destaca-

da. 

9. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico www.fumarc.org.br, dois 

dias depois da realização da prova. 

10. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova. 

 
 

 

 
  

http://www.fumarc.org.br/
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  Prezado (a) candidato (a): 
 
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo: 

 
  Nº de Inscrição Nome 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 
 
 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – Cad. 8 

 
INSTRUÇÃO: As questões de 1 a 8 referem-se ao texto a seguir. Leia-o antes de responder a elas. 

 

SEMPRE AS RELATIVAS 

 

Sírio Possenti 

 

1
o
 § Tostão, o que foi jogador de futebol, abandonou a carreira por causa de problemas em seu olho, fruto de 

uma bolada. Estudou medicina, psicanálise, foi professor. Abandonou esta nova carreira há uns dez anos (ou 

mais?) para tornar-se comentarista esportivo (na TV), espaço que também abandonou. Há alguns anos é colunista 

da Folha, que o publica duas vezes por semana. 

2
o
 § Na coluna de 13/10/2013, afirma sobre si mesmo que é um colunista que foi jogador, não um jogador 

que se tornou colunista. E se queixa de que tem gente que não entende. 

3
o
 § Analisa futebol. De vez em quando, cita poemas e evoca a psicanálise. Alguns o consideram um estilista 

da língua, outros elogiam sua perspicácia, incluindo sua análise estranha do idiomatismo “correr atrás do prejuízo”, 

que ele acha um erro, porque ninguém faria isso, isto é, correr atrás do prejuízo. Mas isso é argumento? Mas es-

queceu que se trata de um idiomatismo. Também não chove a cântaros e ninguém bate um papo, literalmente. 

4
o
 § Sem dúvida, Tostão é uma boa fonte para o português culto de hoje. É um representante da cultura e 

escreve profissionalmente. Com um viés regional, claro, mas uma língua falada em território(s) tão extenso(s) há 

de ter vários padrões. 

5
o
 § Uma de suas marcas é a ausência dos pronomes em casos como “formei em medicina”. Não tenho cer-

teza absoluta (isto é, não disponho de dados quantitativos), mas diria que Minas – em algumas regiões, pelo me-

nos – é onde esta variante inovadora está mais assentada. E é culta, não apenas popular, como se poderia pen-

sar. Tanto que Tostão a emprega em suas colunas. 

6
o
 § Outra marca que se espalha cada vez mais, e que está firme em Minas (mas não só lá) é a chamada 

relativa cortadora. Tostão forneceu bons exemplos em sua coluna de 9/10/13, na mesma Folha (Esporte, p. D4). 

Escreveu: 

7
o
 §  “Parafraseando o poeta (ele cita muito Fernando Pessoa), “Tabacaria” pode não ser o mais belo poema 

da literatura universal, mas é, para mim, o mais belo, pois é o que mais gosto”. Depois: “Já o Cruzeiro não é o 

mais belo time do Brasileiro somente porque é o time que mais gosto e que tenho mais laços afetivos”. 

8
o
 § Cortadora é a adjetiva que elimina a preposição. Em vez das formas “de que mais gosto” e “com que / 

com o qual tenho mais laços”, ocorrem as formas “que mais gosto” e “que tenho mais laços”. 

9
o
 § Uma observação importantíssima: quem usa essas formas não diz “gosto isso” (diz “gosto disso”) nem 

“tenho ele mais laços afetivos” (diz “com o qual tenho…”). Ou seja: a queda da preposição só ocorre nas relativas. 

É uma regra sofisticada! 

http://terramagazine.terra.com.br/blogdosirio/blog/2013/10/17/sempre-as-relativas/
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10
o
 § Já se pensou que esta variante ocorria apenas ou predominantemente nas regiões rurais. Mas ela se 

espalha cada vez mais. Tarallo (A pesquisa sociolinguística, São Paulo, Ática) pesquisou a ocorrência das relati-

vas desde 1725. Quantificou a ocorrência das diversas formas e descobriu que a cortadora ocorria muito pouco 

em 1725. Sua presença nos documentos foi aumentando paulatinamente até 1825. Desde então, cresce vertigino-

samente: sua ocorrência é de cerca de 70% já em 1880! 

11
o
 § É evidente, mas é bom anotar, que os dados analisados por Tarallo são todos de língua escrita. E é pro-

vável que os números fossem mais altos na língua falada também naquele tempo, como são claramente hoje. 

12
o
 § As outras relativas, além da cortadora, são a ainda considerada padrão (do tipo “o time de que mais gos-

to”) e a que retém o pronome pessoal – como se redobrasse o nome retomado por “que” ou “qual” (como em “o 

time que mais gosto dele”). 

13
o
 § A história da língua revela, quase sem exceções, que, para cada alternativa (variante), existe documen-

tação antiga. Ou seja, praticamente não se inventa nada quando parece que se “criam” novas formas de falar. 

Dizendo melhor: quando parece que se cria alguma forma nova, ou ela é velha ou resulta da aplicação de uma 

regra antiga. 

 

(Disponível em: <http://terramagazine.terra.com.br/blogdosirio/blog/>. Acesso em: 25 out. 2013). 

 

QUESTÃO 01  

 
I. Não existe uniformidade no português padrão. 

II. As orações relativas são, para o autor, um tema recorrente. 

III. Na maioria das vezes, o que é visto como inovação linguística é fenômeno preexistente, historicamente ar-

raigado na língua. 

 

Tendo em conta as afirmativas acima, pode-se dizer que, a partir da leitura do texto, são CORRETAS: 

 

(A) I, II e III. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

 

 

 

 

QUESTÃO 02  

 

I. O advogado de que estamos falando é um profissional competente e renomado. 

II. O advogado que estamos falando é um profissional competente e renomado. 

III. O advogado que estamos falando dele é um profissional competente e renomado. 

IV. O advogado é um profissional competente e renomado e é dele que estamos falando. 

 

Tendo em conta os períodos acima, resultantes da junção das frases “O advogado é um profissional competente e 

renomado.” e “Estamos falando do advogado.”, pode-se afirmar que os diferentes formatos de orações relativas 

(orações adjetivas, segundo a Nomenclatura Gramatical Brasileira) discutidos pelo autor do texto estão represen-

tados apenas em: 

 

(A) I e III. 

(B) II e III. 

(C) I, II e III. 

(D) I, II e IV. 
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QUESTÃO 03  

 

Todas as alternativas ilustram características do português de Tostão, segundo o autor, EXCETO: 

 

(A) Dentre as muitas experiências curiosas que passei no estrangeiro, há uma que nunca esqueço. 

(B) O operário caiu de grande altura, mas, surpreendentemente, não machucou, não sofreu um arranhão sequer. 

(C) Um excelente ator negro americano, que eu não consigo recordar o nome, é que faz o papel do investigador. 

(D) Quanto ao biografado, o jornalista observa que, se suicidou, conforme alegam alguns, ou se foi assassinado, 

segundo creem outros, nem mesmo o tempo dirá. 

 

QUESTÃO 04  

 

I. No 4
o
 §, o autor constrói ironias acerca da incompetência linguística do ex-jogador Tostão. 

II. No 12
o
 §, o autor põe em dúvida que construções do tipo “o time de que mais gosto” continuem indefin i-

damente como padrão na língua portuguesa. 

III. Da leitura do 10
o
 § se depreende que as relativas cortadoras inexistiam do século XVII para trás. 

 

Tendo em conta as afirmativas acima, pode-se dizer que são INCORRETAS: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 05  

 

Em todas as alternativas, as aspas foram utilizadas com a mesma finalidade, EXCETO: 

 

(A) Uma de suas marcas é a ausência dos pronomes em casos como “formei em medicina”. (5
o
 §) 

(B) Em vez das formas “de que mais gosto” e “com que / com o qual tenho mais laços”, ocorrem as formas “que 

mais gosto” e “que tenho mais laços”. (8
o
 §) 

(C) Uma observação importantíssima: quem usa essas formas não diz “gosto isso” (diz “gosto disso”) nem “tenho 

ele mais laços afetivos” (diz “com o qual tenho…”). (9
o
 §) 

(D) Ou seja, praticamente não se inventa nada quando parece que se “criam” novas formas de falar. (13
o
 §) 

 

QUESTÃO 06  

 

Assinale a alternativa em que a reformulação do trecho transcrito entre parênteses implique erro ou mudança de 

sentido. 

 

(A) Dito de outro modo: praticamente nada é inventado quando, aparentemente, recorre--se a formas novas de 

falar. 

(Ou seja, praticamente não se inventa nada quando parece que se “criam” novas formas de falar. – 13
o
 §). 

 

(B) Ou seja: a supressão da preposição verifica-se tão somente nas relativas. Trata-se de uma regra sofisticada! 

(Ou seja: a queda da preposição só ocorre nas relativas. É uma regra sofisticada! – 4
o
 §). 

 

(C) Indubitavelmente, Tostão é uma boa fonte para o português culto contemporâneo. 

(Sem dúvida, Tostão é uma boa fonte para o português culto de hoje. – 4
o
 §). 

 

(D) Contudo, esqueceu-se de que se trata de um idiomatismo. 

(Mas esqueceu que se trata de um idiomatismo. – 3
o
 §). 
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QUESTÃO 07  

 

Assinale a alternativa em que a alteração na pontuação do trecho transcrito entre parênteses NÃO implique erro 

ou mudança de sentido. 

 

(A) Há alguns anos, é colunista da Folha que o publica duas vezes por semana. 

(Há alguns anos é colunista da Folha, que o publica duas vezes por semana. – 1
o
 §). 

 

(B) Tostão (o que foi jogador de futebol) abandonou a carreira por causa de problemas em seu olho, fruto de uma 

bolada. 

(Tostão, o que foi jogador de futebol, abandonou a carreira por causa de problemas em seu olho, fruto de uma 

bolada. – 1
o
 §). 

 

(C) Na coluna de 13/10/2013, afirma, sobre si mesmo, que é um colunista, que foi jogador; não um jogador, que 

se tornou colunista... 

(Na coluna de 13/10/2013, afirma sobre si mesmo que é um colunista que foi jogador, não um jogador que se 

tornou colunista. – 2
o
 §). 

 

(D) E se queixa de que tem gente, que não entende. 

(E se queixa de que tem gente que não entende... – 2
o
 §). 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 08  

 

I. idiomatismo (3º §): idiotismo 

II. perspicácia (3º §): argúcia 

III. literalmente (3º §): à letra 

IV. redobrasse (12º §): quadruplicasse 

 

Considerando as relações de sinonímia propostas para os termos acima, dado o contexto de sua utilização pelo 

autor, pode-se dizer que são CORRETAS: 

 

(A) I, II e III. 

(B) I, II e IV. 

(C) I, III e IV. 

(D) II, III e IV. 
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QUESTÃO 09  

 

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE, na ordem em que ocorrem, as lacunas do resumo de 

artigo científico a seguir. 

 

Resumo:________. artigo traça considerações sobre parte da obra poética de Cecília Meireles, a qual é dirigida 

às crianças. Com o estudo específico de seu livro, Ou isto ou aquilo (1993), pretende-se observar as característi-

cas de um livro de poemas infantis. Ao analisar ________ livro quanto ao seu nível estético-literário, tem-se por 

objetivo destacar sua relevância na literatura infantil e as contribuições da poetisa para ________ gênero literário. 

Ao final será considerado o estudo da literatura infantil na escola, evidenciando o caráter pedagógico da poesia 

infantil. 

(Disponível em: http://www.olhodagua.ibilce.unesp.br/index.php/Olhodagua/article/view/3>. Acesso em: 20 out. 

2013). 

 

(A) Este – este – aquele 

(B) Esse – esse – esse 

(C) Este – esse – esse 

(D) Esse – aquele – este 

 

 

QUESTÃO 10  

 

Todos têm o direito de requerer e obter informação sobre projeto do Poder Público. Essa informação vai ser pres-

tada no prazo da lei. Isso é válido desde que o sigilo da informação não seja imprescindível à segurança da socie-

dade e do Estado. 

 

Assinale a alternativa em que as informações acima, constantes no § 5
o
 do art. 4

o
 da Constituição do Estado de 

Minas Gerais, tenham sido CORRETAMENTE reunidas num único período. 

 

(A) Todos têm direito a requererem e obterem informação sobre projeto do Poder Público, o qual a prestará no 

prazo legal, excetuada aquela de cujo sigilo seja imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. 

(B) Todos têm o direito a requerer e obter informações sobre projeto do Poder Público a ser prestada no prazo de 

lei, ressalvando-se aquela que o sigilo for imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado. 

(C) Todos têm direito de requerer e obter informação sobre projeto do Poder Público, a ser prestada no prazo da 

lei, desde que o sigilo desta seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

(D) Todos têm o direito de requerer e obter informação sobre projeto do Poder Público, a qual será prestada no 

prazo da lei, ressalvada aquela cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

 

 

 

QUESTÃO 11  

 

Assinale a alternativa em que a substituição da preposição em destaque pela dos parênteses implique erro. 

 

(A) O nome do Diretor Financeiro não constou na ata. (de) 

(B) Depois que me aposentar, pretendo ir para o exterior. (a) 

(C) É de Robert Frost a afirmativa de que o júri consta de doze pessoas escolhidas para decidirem quem tem o 

melhor advogado. (em) 

(D) Ainda não temos confirmação da organização do congresso, mas, se tudo der certo, vamos a Estocolmo nas 

próximas férias de julho. (para) 

 

http://www.olhodagua.ibilce.unesp.br/index.php/Olhodagua/article/view/3
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QUESTÃO 12  

 

Assinale a alternativa em que a colocação pronominal esteja INCORRETA. 

 

(A) Há tendência no sentido de se esvaziar a cobrança do valor, porquanto empregadores rurais discutiriam se a 

incidência se daria sobre o faturamento, o lucro ou, ainda, a folha de salários. 

(B) A requerente, então deputada, sustentou que o vereador havia acusado-a de compra de votos, fato que, no 

seu entender, teria atingido sua honra. 

(C) Pode-se dizer que a atuação desse órgão é de grande relevância, haja vista que o atual governo vem atribuin-

do-lhe tarefas importantes. 

(D) A aprendizagem profissional auxilia os jovens em sua inserção no mercado de trabalho, mas não pode distan-

ciar-se da educação formal. 

 

 

INSTRUÇÃO: As questões 13 e 14 referem-se ao trecho a seguir, transcrição de parte do verbete “pesar”, tal co-

mo consta no dicionário Houaiss. Leia-o antes de responder a elas. 

 

pesar v. p. de  menos us. que apesar de  • apesar dos p. apesar do que possa ou se possa ter con-

tra; apesar de tudo <o Rio, apesar dos p., continua uma bela cidade>  • em que pese (a) B  1  ainda que (tal coi-

sa) pese, custe, doa, incomode (a alguém) <em que pese aos governistas, votaremos contra>  2  malgrado, ape-

sar de, não obstante <em que pesem as suas contradições, a melhor tese ainda é a dele

GRAM na locução em que pese a, a flexão pese permanece invariável, quando se tratar de pessoa (em que 

pese aos governistas, votaremos contra), e concorda com o sujeito, quando se tratar de coisa (em que pesem as 

suas contradições, a melhor tese ainda é a dele) [...]. 

 

QUESTÃO 13  

 

Assinale a alternativa em que o acento grave tenha sido empregado em consonância com os usos descritos no 

trecho acima. 

 

(A) Em que pese à predominância dessas mulheres nesses cursos, sua posição no mercado de trabalho ainda 

deixa a desejar quando comparada à dos homens.  

(B) Em que pesem às severas críticas que se fazem à escola, ainda não se encontrou um instrumento alternativo 

para ajustar as massas ao mundo globalizado. 

(C) Em que pese às muitas famílias com crianças em idade escolar fora da escola, não se podem ocultar determi-

nados avanços no campo da educação fundamental. 

(D) A escola surgiu para assumir a instrução e, em que pese à suas deficiências, não há indícios de que esteja 

prestes a caducar como mecanismo indispensável à organização da sociedade urbano-industrial. 

 

QUESTÃO 14  

 

Em todas as alternativas, a construção em destaque tem o mesmo valor que “em que pese”, EXCETO: 

 

(A) O projeto não prosperou, posto que, além de inconstitucional, não atendia às demandas dos moradores da 

região. 

(B) Verificam-se, no que diz respeito à distribuição de renda, muitos avanços, os quais, não obstante todas as 

críticas, devemos reconhecer. 

(C) Acabou estudando Letras, posto que, durante toda a sua vida escolar, tivesse tido mais interesse pelas ciên-

cias físicas e biológicas. 

(D) Nada obstante a previsão contida no art. 7
o
, inc. IX, da Lei n

o
 8.906/94, a sustentação oral é uma das ferra-

mentas mais efetivas ao alcance do advogado nos dias atuais. 
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QUESTÃO 15  

 

I. Um amigo dizia ao outro: – Sabe o que é, rapaz? A minha mulher não me compreende. E a tua? – Sei lá. 

Nunca falei com ela a teu respeito. 

 

II. À noite, enquanto o marido lê jornal, a esposa comenta: – Você já percebeu como vive o casal que mora 

aí em frente? Parecem dois namorados! Todos os dias, quando chega em casa, ele traz flores para ela, a 

abraça, e os dois ficam se beijando apaixonadamente. Por que você não faz o mesmo: – Mas querida, eu 

mal conheço essa mulher... 

 

III. Um sujeito vai visitar seu amigo e leva consigo sua cadela. Na chegada, após os cumprimentos, o amigo 

diz: 

– É melhor você não deixar que sua cadela entre nesta casa. Ela está cheia de pulgas. 

– Ouviu, Laika? Não entre nessa casa, porque ela está cheia de pulgas! 

 

Tendo em conta as piadas acima, pode-se dizer que o humor é deflagrado pela dubiedade dos termos em desta-

que em: 

 

(A) I, II e III. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 
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PROVA DE NOÇÕES DE DIREITO – Cad. 8 

 

QUESTÃO 16  

 
Considerando os elementos característicos da sociedade e do Estado, indicados por Dalmo de Abreu Dallari, es-

tão corretas as afirmativas, EXCETO: 

 

(A) Não há diferença entre o Estado e a sociedade humana no seu todo, pois ambos têm idêntica finalidade. 

(B) As manifestações de conjunto, em uma sociedade, devem atender aos requisitos de reiteração, ordem e ade-

quação. 

(C) Para o reconhecimento de um agrupamento humano como sociedade, são necessários uma finalidade social, 

as manifestações de conjunto ordenadas e o poder social. 

(D) Estão presentes todos os elementos componentes do Estado no conceito deste, como a ordem jurídica sobe-

rana que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território. 

 

 

 

QUESTÃO 17  

 
Tendo em vista o disposto na Constituição Brasileira, é correto afirmar, EXCETO: 

 

(A) Todo o poder emana do povo. 

(B) O Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito. 

(C) O povo somente poderá exercer o poder por meio de representantes eleitos. 

(D) A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal.  

 

 

 

QUESTÃO 18  

 

A respeito do Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais, é correto afirmar, EXCETO: 

 

(A) Cada legislatura terá a duração de quatro anos. 

(B) O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa.  

(C) A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias. 

(D) O número de Deputados vigora na própria legislatura em que é fixado. 

 

 

 

QUESTÃO 19  

 

São hipóteses de perda do mandato de Deputado, EXCETO: 

 

(A) perda dos direitos políticos. 

(B) investidura em cargo de Secretário de Estado. 

(C) procedimento incompatível com o decoro parlamentar. 

(D) condenação criminal em sentença transitada em julgado. 
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QUESTÃO 20  

 

Nos termos da Constituição do Estado, NÃO se inclui entre as matérias sobre as quais cabe à Assembleia Legisla-

tiva dispor com a sanção do Governador: 

 

(A) criação, estruturação e extinção de Secretarias de Estado. 

(B) crédito suplementar ao orçamento da Secretaria da Assembleia. 

(C) sistema tributário estadual, arrecadação e distribuição de rendas. 

(D) servidor público da administração direta, autárquica e fundacional. 

 

QUESTÃO 21  

 

São matérias de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia, EXCETO: 

 

(A) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. 

(B) organização da Secretaria da Assembleia, seu funcionamento e sua polícia. 

(C) subsídios do Governador, do Vice-Governador e do Secretário de Estado. 

(D) mudança temporária da sede da Assembleia. 

 

QUESTÃO 22  

 

Nos termos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, a atribuição conferida às Comissões que NÃO exclui 

a iniciativa concorrente de Deputado é: 

 

(A) iniciar o processo legislativo. 

(B) solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. 

(C) realizar audiência pública com entidades da sociedade civil. 

(D) receber petição de qualquer pessoa contra ato ou omissão de autoridade pública. 

 

QUESTÃO 23  

 

No que se refere às proposições do processo legislativo estadual, é CORRETO afirmar: 

 

(A) As proposições arquivadas no fim da legislatura não poderão ser desarquivadas. 

(B) Na tramitação do projeto de resolução, todos os prazos regimentais são contados em dobro. 

(C) A proposta de emenda à Constituição será aprovada, se obtiver três quintos dos votos dos membros da As-

sembleia Legislativa. 

(D) Em hipótese alguma, poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, matéria constante 

em projeto de lei rejeitado. 

 

QUESTÃO 24  

 

Com fundamento na Constituição do Estado de Minas Gerais, é correto afirmar, EXCETO: 

 

(A) Administração pública direta é a que compete a órgão de qualquer dos Poderes do Estado. 

(B) Os agentes públicos são dispensados de motivar os atos administrativos que lhes competem praticar. 

(C) Incluem-se entre os princípios a que se sujeita a atividade de administração pública os da eficiência e da ra-

zoabilidade. 

(D) Será permitida, se houver compatibilidade de horários e observado o teto constitucional, a acumulação remu-

nerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico. 
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QUESTÃO 25  

 
A modalidade de licitação “realizada entre interessados devidamente cadastrados ou que preencham os requisitos 

para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária quali-

ficação” é denominada 

 

(A) leilão. 

(B) convite. 

(C) concurso. 

(D) tomada de preços. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Cad. 8 

 

QUESTÃO 26  

 

Você é enfermeiro e recebe um paciente com dor torácica isquêmica há 20 minutos. De acordo com as diretrizes 

2010 para Reanimação Cardiopulmonar da American Heart Association, deve-se considerar nesse momento, EX-

CETO: 

 

(A) Realização de eletrocardiograma em 12 derivações. 

(B) Repouso no leito, acesso venoso e monitorização eletrocardiográfica. 

(C) Transferência imediata para realização do ecocardiograma de urgência, necessário para diagnóstico. 

(D) Administração de oxigênio, morfina, nitrato, aspirina, betabloqueador, conforme prescrição/protocolo e neces-

sidade do paciente. 

 

 

QUESTÃO 27  

 

O paciente referido no caso da questão anterior (26) foi diagnosticado com um Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) 

sem supradesnivelamento de ST. Foram essenciais para realização do diagnóstico, de acordo com as diretrizes 

2010 para Reanimação Cardiopulmonar da American Heart Association, EXCETO: 

 

(A) Exame clínico. 

(B) Raio-X de tórax. 

(C) Eletrocardiograma em 12 derivações. 

(D) Dosagem de enzimas marcadoras de necrose (CK, CKMB, troponina). 

 

 

QUESTÃO 28  

 

A prioridade do cuidado de enfermagem para um paciente que está na sala de emergência, com IAM, deve consi-

derar o seguinte diagnóstico de enfermagem: 

 

(A) Náusea. 

(B) Eliminação urinária prejudicada. 

(C) Integridade da pele prejudicada. 

(D) Perfusão tissular cardiopulmonar ineficaz. 

 

 

QUESTÃO 29  

 

Considerando o caso clínico do paciente diagnosticado no pronto socorro com IAM sem supradesnivelamento de 

ST e sua resposta à questão anterior (28), a prioridade de tratamento para ele, de acordo com as diretrizes 2010 

para Reanimação Cardiopulmonar da American Heart Association e que o enfermeiro precisa dar o encaminha-

mento necessário, é: 

 

(A) Fibrinólise. 

(B) Realização de ecocardiograma. 

(C) Reperfusão com angioplastia no laboratório de hemodinâmica. 

(D) Agendamento de cineangiocoronariografia (CAT) de 12 a 24 horas. 
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QUESTÃO 30  

 

Conforme as diretrizes 2010 para Reanimação Cardiopulmonar (RCP) da American Heart Association, durante o 

atendimento de um paciente adulto, em parada cardíaca por fibrilação ventricular (FV), o enfermeiro, como mem-

bro da equipe multiprofissional, precisa estar atento, EXCETO 

 

(A) à necessidade de desfibrilação precoce de FV. 

(B) à necessidade de intubação endotraqueal precoce, mandatória. 

(C) ao mínimo de 100 compressões por minuto, com 5 cm de profundidade. 

(D) à qualidade da RCP, compressões torácicas efetivas, permitindo o retorno do tórax após cada compressão. 

 

 

QUESTÃO 31  

 

O sistema VIGITEL, implantado no Brasil em 2006, visa ao monitoramento dos fatores de risco e à proteção para 

as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). A relevância dessa pesquisa encontra-se nas seguintes afirmati-

vas, EXCETO: 

 

(A) As DCNT são um dos maiores problemas de saúde pública da atualidade. 

(B) A definição do perfil epidemiológico da população brasileira considera que os fatores de risco para essas do-

enças são passiveis de prevenção. 

(C) As estatísticas de mortalidade disponíveis para as capitais dos estados brasileiros indicam que a proporção de 

mortes por DCNT aumentou 10% entre 1930 e 2006. 

(D) Um pequeno conjunto de fatores de risco responde pela grande maioria das mortes por DCNT e por fração 

substancial da carga de doenças devido a essas enfermidades. 

 

 

QUESTÃO 32  

 

De acordo com resultados do VIGITEL, 2010, pode-se afirmar, sobre a prevalência de fatores de risco e preven-

ção para as DCNT, EXCETO: 

 

(A) Salvador é a capital com maior prevalência de tabagismo. 

(B) O tabagismo é mais prevalente em pessoas com menor escolaridade. 

(C) Belo Horizonte está entre as capitais com maior prevalência de consumo de frutas e hortaliças (5 ou mais 

porções diárias). 

(D) Rio de Janeiro está entre as capitais com maior prevalência de excesso de peso, conforme IMC, em adultos 

acima de 18 anos. 

 

 

QUESTÃO 33  

 

A respeito das DCNT, conforme as Diretrizes e Recomendações para o Cuidado Integral de Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis, pode-se afirmar, EXCETO que 

 

(A) são doenças de pessoas mais velhas, acima de 65 anos. 

(B) os serviços de saúde precisam integrar suas respostas na abordagem. 

(C) levam décadas para estar completamente instaladas na vida de uma pessoa. 

(D) sua emergência é, em muito, influenciada pelas condições de vida, não sendo resultado unicamente de esco-

lhas individuais. 
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QUESTÃO 34  

 

Ao orientar um trabalhador da sua empresa sobre a prevenção das DCNT, é importante que o enfermeiro 

 

(A) estimule a atividade física orientada, para combate ao sedentarismo. 

(B) estimule uma alimentação saudável, com consumo de frutas e hortaliças em, pelo menos, 4 porções diárias. 

(C) converse com o paciente sobre seus modos de vida, apontando sua autonomia e corresponsabilidade pela 

prevenção. 

(D) investigue a história familiar e, caso seja positiva para DCNT, converse sobre o provável insucesso da preven-

ção nesses casos. 

 

 

QUESTÃO 35  

 

A anatomia humana é a ciência que estuda a estrutura do corpo humano. As seguintes associações de terminolo-

gias anatômicas do esqueleto estão corretas, EXCETO em: 

 

(A) Forame: abertura óssea arredondada. 

(B) Processo: projeção óssea. 

(C) Trocanter: grande saliência arredondada. 

(D) Tubérculo: pequena cavidade arredondada. 

 

 

QUESTÃO 36  

 

Entre as estruturas macroscópicas do sistema linfático, incluem-se os seguintes órgãos, EXCETO: 

 

(A) Baço. 

(B) Fígado. 

(C) Medula óssea. 

(D) Timo. 

 

 

QUESTÃO 37  

 

Conforme a RDC nº 306, de 7 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerencia-

mento de resíduos de serviços de saúde, NÃO é correto afirmar: 

 

(A) A referida Resolução da Diretoria Colegiada é complementar e não revoga a Resolução ANVISA - RDC nº. 33, 

de 25 de fevereiro de 2003. 

(B) A vigilância sanitária dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, visando o cumprimento do Regula-

mento Técnico, poderá estabelecer normas de caráter supletivo ou complementar, a fim de adequá-lo às es-

pecificidades locais. 

(C) Todo gerador deve elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, ba-

seado nas características dos resíduos gerados e na classificação constante do Apêndice I, estabelecendo as 

diretrizes de manejo dos RSS. 

(D) Compete à Vigilância Sanitária dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, com o apoio dos Órgãos de 

Meio Ambiente, de Limpeza Urbana, e da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, divulgar, orientar e 

fiscalizar o cumprimento desta Resolução. 
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QUESTÃO 38  

 

De acordo com a RDC 306/2004, estão corretas as seguintes especificações a respeito da classificação dos resí-

duos, EXCETO: 

 

(A) Grupo A: Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que podem apresentar risco de infecção. 

(B) Grupo B: Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio 

ambiente. 

(C) Grupo C: Material perfurocortante ou escarificante, como lâminas, agulhas, ampolas de vidro. 

(D) Grupo D: Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao ambiente. 

 

 

QUESTÃO 39  

 

A respeito do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), é correto afirmar, de acordo com a 

NR7, EXCETO: 

 

(A) O PCMSO deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente 

os identificados nas avaliações previstas nas demais NR. 

(B) O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos exames médicos: admissional; periódico; de 

retorno ao trabalho; de mudança de função; demissional. 

(C) O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacio-

nados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças 

profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. 

(D) Os dados obtidos nos exames médicos do PCMOS, incluindo avaliação clínica e exames complementares, as 

conclusões e as medidas aplicadas deverão ser registrados em sistema operacional coletivo, que ficará sob a 

responsabilidade do enfermeiro do trabalho ou médico coordenador do PCMSO. 

 

 

QUESTÃO 40  

 

De acordo com a NR 6, que dispõe sobre uso do Equipamento de Proteção Individual, é correto afirmar, EXCETO 

que cabe ao empregado 

 

(A) responsabilizar-se pela sua guarda e conservação. 

(B) usar o EPI para qualquer finalidade, a fim de proteger-se. 

(C) cumprir as determinações do empregador sobre o seu uso adequado. 

(D) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso. 

 

 

QUESTÃO 41  

 

De acordo coma NR 7, para cada exame médico realizado, o médico emitirá o Atestado de Saúde Ocupacional 

ASO, em 2 (duas) vias. Diante do exposto, está INCORRETA a afirmativa: 

 

(A) A primeira via do ASO ficará arquivada no Ministério do Trabalho, à disposição da fiscalização do trabalho. 

(B) A segunda via do ASO será, obrigatoriamente, entregue ao trabalhador, mediante recibo na primeira via. 

(C) O ASO deverá conter nome completo do trabalhador, o número de registro de sua identidade e sua função. 

(D) O ASO deverá conter os riscos ocupacionais específicos existentes, ou a ausência deles, na atividade do em-

pregado. 
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QUESTÃO 42  

 

De acordo com o Art. 6º da LEI 9.782, de 26 de janeiro de 1999, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - AN-

VISA tem finalidade institucional de promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sani-

tário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos 

ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionadas, bem como o controle de portos, 

aeroportos e de fronteiras. Cabe à ANVISA, no âmbito de suas atribuições, EXCETO: 

 

(A) Coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 

(B) Fomentar e realizar estudos e pesquisas no âmbito de suas atribuições. 

(C) Obedecer às normas e às ações de vigilância sanitária estabelecidas pelo Executivo. 

(D) Estabelecer normas e padrões sobre limites de contaminantes, resíduos tóxicos, desinfetantes, metais pesa-

dos e outros que envolvam risco à saúde. 

 

 

 

QUESTÃO 43  

 

De acordo com a LEI 9.782, sobre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, consideram-se bens e 

produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela Agência: 

 

I. medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais insumos, processos e tecnologias. 

II. alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus insumos, suas embalagens, aditivos alimentares, li-

mites de contaminantes orgânicos, resíduos de agrotóxicos e de medicamentos veterinários. 

III. cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes. 

IV. saneantes destinados à higienização, desinfecção ou desinfestação em ambientes domiciliares, hospitala-

res e coletivos. 

 

Estão CORRETOS itens: 

 

(A) I e IV, apenas. 

(B) I, II, III, apenas. 

(C) I, II e IV, apenas. 

(D) I, II, III e IV. 

 

 

 

QUESTÃO 44  

 

Conforme o Manual de Vigilância dos Eventos Adversos Pós-Vacinação: cartilha para trabalhadores de sala de 

vacinação, do Ministério da Saúde, 2003, são cuidados para observar durante a preparação da vacina, no sentido 

de evitar o evento adverso, EXCETO: 

 

(A) A diluição deve ser feita, lentamente, pela parede do frasco. 

(B) Proceder à desinfecção do frasco-ampola da vacina antes de aspirar cada dose. 

(C) Se o local de aplicação não apresentar boas condições de higiene, passar um algodão seco. 

(D) Ao acrescentar o diluente, agitar o frasco em movimentos circulares, para homogeneizar melhor a vacina. 
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QUESTÃO 45  

 

Conforme o Manual de Vigilância dos Eventos Adversos Pós-Vacinação: cartilha para trabalhadores de sala de 

vacinação, do Ministério da Saúde, 2003, são orientações a seguir durante a triagem na vacinação com a tríplice 

viral, EXCETO: 

 

(A) O profissional de saúde deverá sempre perguntar ao cliente ou responsável sobre a ocorrência de qualquer 

evento adverso anterior. 

(B) Em mulheres em idade fértil, perguntar sobre a possibilidade de gravidez. Nesse caso, estará autorizado a 

proceder à vacinação em dose diferenciada. 

(C) Explicar que os eventos adversos comuns, ou esperados, para essa vacina são: dor local, eritema (vermelhi-

dão), enduração, ardência, exantema, prurido (coceira) e febre. 

(D) Deve ser perguntado ao cliente se ele tem ou já apresentou alergia ao ovo de galinha. No caso de confirmar 

alergia a ovo ou a alimentos com ovos, a vacina deverá ser administrada em ambiente hospitalar, com super-

visão médica. 

 

QUESTÃO 46  

 

As orientações do Manual de Normas para Vacinação do Ministério da Saúde sobre o transporte dos imunobioló-

gicos indicam, EXCETO: 

 

(A) Identificar a caixa externamente, indicando o conteúdo (tipo e quantidade do imunobiológico) e o destinatário. 

(B) Vedar a tampa da caixa térmica com fita adesiva gomada, de mais ou menos 5 cm de largura, não deixando 

frestas ou folgas. 

(C) Manter a caixa térmica, durante o percurso, à sombra e longe do motor do veículo, manipulando-a com cuida-

do para evitar a quebra dos produtos. 

(D) Após a organização da caixa, verificar a temperatura do interior da caixa térmica, colocando o termômetro 

entre os imunobiológicos por 30 segundos. 

 

QUESTÃO 47  

 

O Programa Nacional de Imunização (PNI) comemorou 30 anos no ano de 2003. Sobre sua criação, seus desafios 

e seu estabelecimento, é correto afirmar, EXCETO: 

 

(A) O PNI teve que se adaptar com a implantação do SUS, a descentralização e municipalização do programa. 

(B) Num país de dimensões geográficas como o Brasil, o sucesso do PNI muito significa em termos de abrangên-

cia e alcance. 

(C) A meta operacional básica do PNI é vacinar 80% das crianças menores de 1 ano com todas as vacinas indi-

cadas no calendário básico. 

(D) No histórico do PNI, duas providências foram especialmente importantes: a implantação dos Centros de Refe-

rência para Imunobiológicos Especiais (Cries) e a criação do Comitê Técnico Assessor em Imunizações. 

 

QUESTÃO 48  

 

Para promover mudanças e facilitar o fluxo dos processos decisórios, é necessário que os atores envolvidos em 

uma determinada situação acumulem poder. Conforme Matus (1996) In: Kurcgant (2010), o poder pode adquirir as 

seguintes dimensões, EXCETO: 

 

(A) Poder Discriminatório. 

(B) Poder Administrativo. 

(C) Poder Técnico. 

(D) Poder Político. 
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QUESTÃO 49  

 

O Planejamento Estratégico Situacional (KURCGANT, 2010) é composto por quatro momentos que se inter-

relacionam, a saber: 

 

(A) Momento demissional, momento decisório, momento estratégico e momento tático-operacional. 

(B) Momento explicativo, momento normativo, momento estratégico e momento tático-operacional. 

(C) Momento explicativo, momento narrativo, momento dialético e momento tático-operacional. 

(D) Momento decisório, momento narrativo, momento dialético e momento demissional. 

 

QUESTÃO 50  

 

A intoxicação por medicamentos tem sido um problema geral de saúde. De acordo com a farmacologia, dos prin-

cipais agentes envolvidos nas intoxicações medicamentosas encontram-se os benzodiazepínicos e opiáceos. O 

agente e seu correto antagonista estão indicados em: 

 

(A) Opioide – flumazenil. 

(B) Benzodiazepínico – naloxone. 

(C) Benzodiazepínico – flumazenil. 

(D) Opioide – bloqueador de canal de Ca. 

 

QUESTÃO 51  

 

O entendimento da fisiologia dos estímulos cerebrais nos permite entender que 

 

(A) o GABA, ácido gama-amino butírico, é um depressor do SNC (sistema nervoso central). 

(B) o GABA, ácido gama-amino butírico, é um estimulante do SNC (sistema nervoso central). 

(C) o GABA, ácido gama-amino butírico, não tem relação com a atividade do SNC (sistema nervoso central). 

(D) a diminuição da recaptação de GABA, ácido gama-amino butírico, aumenta sua disponibilidade e deixa o indi-

víduo alerta. 

 

QUESTÃO 52  

 

A SNE (sondagem nasoentérica) é um procedimento de enfermagem que está indicado, EXCETO para pacientes 

 

(A) grandes queimados. 

(B) com disfagias graves. 

(C) com IRA (insuficiência renal aguda). 

(D) intoxicados e que precisam receber lavagem com carvão ativado. 

 

QUESTÃO 53  

 

São cuidados de enfermagem com a SNE, EXCETO: 

 

(A) Realizar a confirmação da passagem e do posicionamento correto, unicamente com a colocação de sua ex-

tremidade distal em um copo com água. 

(B) Manter a fixação da sonda e a demarcação da porção da extremidade mais proximal da narina. 

(C) Confirmar sempre o posicionamento com ausculta epigástrica antes de infundir dieta. 

(D) Lavar a sonda após administração de dieta com SF 0,9% ou ABD. 
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QUESTÃO 54  

 

Foi prescrito para um paciente intoxicado por ADT (antidepressivo tricíclico) 1 mEq/kg de peso de Bicarbonato de 

Sódio. Sabe-se que 1mEq de bicarbonato de Na = 1ml da solução de bicarbonato de Na 8,4%. Sabendo que seu 

paciente pesa 70 kg, qual será a dose (aproximada) a administrar da solução de bicarbonato a 5%? 

 

(A) 90 ml. 

(B) 118 ml. 

(C) 179 ml. 

(D) 240 ml. 

 

 

 

QUESTÃO 55  

 

A dose máxima de lidocaína que pode ser administrada num paciente com arritmias ventriculares é 3 mg/kg. Con-

siderando um adulto de 70 kg, isso corresponde a quanto da solução de lidocaína 2%? 

 

(A) 200 ml. 

(B) 3 ml. 

(C) 10,5 ml. 

(D) 20,8 ml. 

 

 

 

QUESTÃO 56  

 

Um paciente precisa receber 40 mg da Droga A, diluída para 10 ml de SF 0,9%. A apresentação de A é frasco-

ampola de 100 mg/10ml. Você preparará a medicação, utilizando 

 

(A) 4 ml de A e 6 ml de SF 0,9%. 

(B) 6 ml de A e 4 ml de SF 0,9%. 

(C) 4 ml de A e 10 ml de SF 0,9%. 

(D) 40 ml de A e 10 ml de SF 0,9%. 

 

 

 

QUESTÃO 57  

 

Em quanto tempo correrá o seguinte esquema de soro: SGI5% 500 ml + SGH 50% 40 ml +KCl 10%10 ml, na va-

zão de 40 gts/min? 

 

(A) 4horas e 10 minutos. 

(B) 4 horas e 35 minutos. 

(C) 4 horas e 58 minutos. 

(D) 5 horas. 
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QUESTÃO 58  

 

Um funcionário da sua empresa precisa receber 6 mg do medicamento B, o equivalente a 60 gotas, conforme 

prescrito. No entanto, a apresentação da droga B está em frasco-ampola e você não tem conta gotas. A equiva-

lência CORRETA seria administrar 

 

(A) 3 ml de B. 

(B) 6 ml de B. 

(C) 9 ml de B. 

(D) 30 ml de B. 

 

 

 

QUESTÃO 59  

 

A pena de cassação do direito ao exercício profissional é de competência do Conselho Federal de Enfermagem, 

conforme o disposto no Art. 18, parágrafo primeiro, da Lei nº 5.905/73. Para a graduação dessa penalidade e res-

pectiva imposição, deve-se considera: 

 

(A) Idade do infrator. 

(B) Antecedentes do infrator. 

(C) Grau de instrução do infrator. 

(D) Tempo de exercício profissional do infrator. 

 

 

 

QUESTÃO 60  

 

De acordo com o Código de Ética, no capítulo referente às relações profissionais, pode-se afirmar, EXCETO: 

 

(A) O profissional de enfermagem deve exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, 

dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. 

(B) O profissional de enfermagem deve comunicar ao COREN e aos órgãos competentes fatos que infrinjam dis-

positivos legais e que possam prejudicar o exercício profissional. 

(C) O profissional de enfermagem deve fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na soli-

dariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica. 

(D) O profissional de enfermagem deve submeter-se a avaliações de desempenho periódicas pela chefia imediata 

e/ou COREN, de modo a aferir sua competência relacional. 
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