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03.

O comentário “num país que conta mais de um milhão de
leis” tem valor de:
A) crítica ao excesso de leis.
B) elogio à preocupação com a justiça.
C) afirmação positiva sobre nosso arcabouço legal.
D) dúvida diante da impossibilidade de conhecimento.

04.

Na frase “a única lei que se cumpre sem exceção parece ser a
da gravidade”, há um certo tom humorístico; esse humor é
produzido basicamente pelo seguinte fato:
A) pela crítica ao não cumprimento de leis no Brasil.
B) pela polissemia da palavra lei, tomada em sentido diverso.
C) pela denúncia contra a desigualdade dos cidadãos diante das leis.
D) pela incoerência entre termos, já que a lei da gravidade
não pode deixar de ser cumprida.

05.

Na frase “Pois que se aja...” há uma forma verbal de presente do
subjuntivo do verbo agir; a frase abaixo em que uma forma
verbal, colocada no mesmo tempo e modo, apresenta ERRO é:
A) Pois que se cumpra... (cumprir)
B) Pois que se maquie... (maquiar)
C) Pois que se requeira... (requerer)
D) Pois que se consuma... (consumar)

06.

Na frase “Pois que se aja e se assuma resiliência...”, o termo
negritado está corretamente definido, no contexto em que se
insere, por:
A) “propriedade que alguns corpos apresentam de retornar
à forma original após terem sido submetidos a uma
deformação elástica”.
B) “restauração do aspecto ou forma primitiva, extirpando o que lhe havia sido eventualmente acrescentado”.
C) “capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à
má sorte ou às mudanças”.
D) “ideia ou imagem que concebemos do mundo ou de
alguma coisa”.

07.

“Pois que se aja e se assuma resiliência, porque ainda há
gente que se importa”; “eu questionei os autores da proposta: por que razão não deveriam ser as restantes horas de
‘Educação na cidadania?’”
Observamos aqui que a grafia do vocábulo negritado é variável segundo as condições contextuais; a alternativa em que a
forma desse mesmo vocábulo está INCORRETA é:

TEXTO - A JUSTIÇA

José Pacheco, Dicionário de valores
Bento XVI diz que os cristãos não deverão respeitar leis
injustas. Mas, num país que conta mais de um milhão de leis, a
única lei que se cumpre sem exceção parece ser a da gravidade...
Pois que se aja e se assuma resiliência, porque ainda há gente que se
importa. Numa época de injustiças como a nossa, façamos a nossa
parte, façamos luz sobre os males de que o mundo padece, para que
sejam abertos rasgões de luz na cortina de escuridão que sobre ele
caiu, e sob a qual prosperam ladrões e tiranos. Urge debelar o
medo, esse disfarce usado quando se faz o que sempre se fez, como
se nada de indigno tivesse acontecido.
Diz-nos o dicionário que valor (do latim valore) é qualidade
de quem pratica atos extraordinários e, eticamente, um princípio
passível de orientar a ação humana. Se assim for, convirá seguir o
preceito do Dalai Lama: “Precisamos ensinar, do jardim de infância
até a Faculdade, que a moralidade é o caminho da felicidade. O
sistema educacional moderno presta somente atenção ao desenvolvimento do cérebro e não o desenvolvimento moral”. Porque, se a
escola não é o primeiro lugar para se educar o indivíduo, também
não deverá ser o primeiro lugar para deseducá-lo; mas um lugar e
tempo de aprendizagem de valores. Quando, no quadro de uma
reorganização curricular, instituiu-se “uma hora semanal de Educação para a cidadania”, eu questionei os autores da proposta: por
que razão não deveriam ser as restantes horas de “Educação na
cidadania”? Quem nunca viu uma criança furando a fila de merenda? Quem nunca viu a família dessa criança jogando lixo na rua e
entupindo os bueiros? Até que ponto a escola pode promover uma
inútil acumulação cognitiva e se demitir da função de educar?
Clamemos por justiça, onde quer que os nossos atos possam promovê-la, atenuando a crise da sua ausência. Leonardo
Boff nos diz que a crise que nos afeta não é uma crise cíclica e que
uma nova ordem mundial é necessária, um novo modo de habitar
a Terra. E Alain Touraine lança um alerta: “ou a crise acelera a
formação de uma nova sociedade, ou virá um tsunami que poderá
arrasar tudo pela frente, pondo em perigo mortal a nossa própria
existência no planeta”.

01.

02.

O primeiro período do texto – Bento XVI diz que os cristãos
não deverão respeitar leis injustas – tem a função textual de:
A) indicar um ponto de discussão sobre o qual há uma
intensa polêmica.
B) destacar uma reflexão que parece não ser adequada aos
tempos modernos.
C) servir de ponto de reflexão religiosa, sob o qual o texto
vai discutir o tema da justiça.
D) mostrar um ensinamento que serve de tese ao autor do
texto e cujos argumentos de convencimento são apresentados no decorrer do texto.
A frase “Bento XVI diz que os cristãos não deverão respeitar
leis injustas” pode ser reescrita de modos diversos; a forma
de reescrevê-la que modifica o seu sentido original é:
A) Segundo Bento XVI, respeitar leis injustas não é dever
dos cristãos.
B) Leis injustas não deverão ser respeitadas pelos cristãos,
diz Bento XVI.
C) Os cristãos não deverão respeitar leis injustas, conforme diz Bento XVI.
D) Entre os deveres cristãos não se inclui o respeito a leis
injustas, diz Bento XVI.
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A)
B)
C)
D)
08.

A justiça porque se luta é utópica.
Qual será o porquê de haver tantas injustiças?
Os cristãos não devem respeitar as leis injustas por quê?
Isso ocorre porque alguns dizem uma coisa e fazem outra.

“Numa época de injustiças como a nossa, façamos a nossa
parte, façamos luz sobre os males de que o mundo padece,
para que sejam abertos rasgões de luz na cortina de escuridão
que sobre ele caiu, e sob a qual prosperam ladrões e tiranos”.
Nesse segmento do texto há o emprego de linguagem figurada
para a composição da ideia a ser transmitida ao leitor. São
exemplos de figuras de linguagem:
A)
B)
C)
D)

façamos a nossa parte / façamos luz sobre os males
época de injustiças / façamos a nossa parte
façamos luz sobre os males / rasgões de luz
rasgões de luz / ladrões e tiranos
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09.

“Numa época de injustiças como a nossa, façamos a nossa
parte, façamos luz sobre os males de que o mundo padece,
para que sejam abertos rasgões de luz na cortina de escuridão
que sobre ele caiu, e sob a qual prosperam ladrões e tiranos”.

14.

A) “Pois que se aja e se assuma resiliência...”.

Nesse segmento há quatro termos destacados que se referem a
termos anteriores; a alternativa em que o elemento referido por
um desses termos está identificado INCORRETAMENTE é:

B) “...mas um lugar e tempo de aprendizagem de valores”.

A) a qual / luz na cortina de escuridão

D) “...é qualidade de quem pratica atos extraordinários e,
eticamente, um princípio passível de orientar a ação
humana”.

C) “...a escola pode apenas promover uma inútil acumulação cognitiva e se demitir da função de educar?”.

B) a nossa / época de injustiças
C) de que / os males
D) ele / o mundo
10.

Em todas as alternativas abaixo está presente o conectivo E;
o segmento em que esse conectivo apresenta um valor não
aditivo, como nos demais, é:

15.

“Precisamos ensinar, do jardim de infância até a Faculdade,
que a moralidade é o caminho da felicidade. O sistema educacional moderno presta somente atenção ao desenvolvimento
do cérebro e não o desenvolvimento moral”.

O alerta final do texto recorre argumentativamente à seguinte
estratégia:
A) interessar o leitor a fazer algo, destacando os benefícios
de sua ação.
B) seduzir o leitor, apelando para a sua responsabilidade social.

Esse pensamento do Dalai Lama é composto de dois períodos; o conectivo que estaria bem colocado entre esses dois
períodos é:

C) constranger o leitor, indicando nossos maus procedimentos.

A) pois

D) amedrontar o leitor, mostrando-lhe os perigos próximos.

B) porém
C) porque
D) embora
11.

“Quando, no quadro de uma reorganização curricular, instituiu-se “uma hora semanal de Educação para a cidadania”, eu
questionei os autores da proposta: por que razão não deveriam ser as restantes horas de “Educação na cidadania”?”

LEGISLAÇÃO
16.

em outro município. Este servidor terá o seguinte prazo mínimo, contado da publicação do ato, para a retomada do efetivo

O questionamento do autor defende a ideia de que:

desempenho das atribuições do cargo:

A) todas as aulas da escola deveriam educar na cidadania.

A) 10 dias

B) as aulas de cidadania não deveriam estar na escola, mas
em casa.

B) 15 dias
C) 20 dias

C) a educação para a cidadania deveria ser substituída por
educação na cidadania.
D) uma reorganização curricular deveria obrigatoriamente
incluir aulas de educação na cidadania.
12.

D) 30 dias
17.

ponder a processo disciplinar administrativo, é considerado
culpado e demitido, mas a decisão administrativa vem a ser

A) as escolas se preocupam prioritariamente com a acumulação cognitiva.

A) empossado em cargo de mesma remuneração

anulada por decisão judicial. No caso de o seu cargo já ter sido
extinto, o servidor será incluído na seguinte condição:
B) reintegrado em cargo de função semelhante
C) readmitido em seu cargo original

C) as aulas de cidadania são absolutamente necessárias.

D) colocado em disponibilidade

D) a escola não tem realizado seu papel educativo.

4

Considere a hipótese de um servidor efetivo que, após res-

Os fatos citados de crianças que furam a fila da merenda e
pessoas que jogam lixo nas ruas e entopem os bueiros são
citados para indicar que:

B) a sociedade brasileira tem educação pública deficiente.

13.

Um servidor em atividade foi posto em exercício provisório

A alternativa em que o elemento negritado tem uma proposta
de substituição INADEQUADA é:

18.

Quando, por interesse da administração, se dá o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado, para outro órgão

A) “...porque ainda há gente que se importa” / consciente.

ou entidade do mesmo Poder, após prévia apreciação do ór-

B) “...a única lei que se cumpre sem exceção...” / cumprida.

gão central do SIPEC, pode-se dizer que ocorre um caso de:

C) “...para que sejam abertos rasgões de luz na cortina de
escuridão...” / luminosos.

A) remoção

D) “...a única lei que se cumpre sem exceção parece ser a
da gravidade” / excepcionalmente.

C) readaptação

B) recondução
D) redistribuição
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19.

O servidor público NÃO poderá exercer atividade remunerada enquanto se encontrar em gozo de licença por:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26.

Foi lançada no mês de março a vacinação contra HPV, que
será realizada nos postos de saúde e nas escolas de todo o
país. O Ministério da Saúde optou por utilizar o esquema
denominado estendido, com três doses, e definiu que neste
ano serão vacinadas as meninas da seguinte faixa etária:
A) 08 a 09 anos
B) 09 a 11 anos
C) 11 a 13 anos
D) 13 a 15 anos

27.

De acordo com as normatizações técnicas do Programa Nacional de Imunizações, a vacina Penta deve ser administrada
em três doses, a partir dos dois meses de idade, por via
intramuscular, na seguinte quantidade, em mililitros (ml):
A) 0,2
B) 0,5
C) 0,8
D) 1,0

28.

A percussão é uma técnica utilizada no exame físico e compreende promover vibrações no corpo com as pontas dos
dedos ou com as mãos. A percussão produz cinco tipos de
sons, entre eles o timpânico, que apresenta como características:
A) som baixo, superficial, de duração longa e abafado
B) som muito alto, profundo, de duração longa e vibrante
C) som alto, de timbre alto, de duração moderada, tipo
tambor
D) som suave, de timbre alto, de duração moderada, tipo
golpe surdo

29.

Para fixar um curativo na parte superior do braço direito de
um cliente, a enfermeira aplicou uma atadura, utilizando voltas do tipo:
A) espiral
B) oblíqua
C) recorrente
D) espiral reversa

30.

Uma mulher obesa, com 46 anos, confirmou o diagnóstico
clínico de diabetes mellitus tipo 2 e iniciará o tratamento
fazendo uso de um comprimido de metformina de 500 mg,
duas vezes ao dia. A enfermeira orientou-a sobre os possíveis efeitos colaterais causados pelo medicamento, enfatizando que, entre as reações indesejáveis muito comuns no
início do tratamento, se encontra o seguinte distúrbio:
A) diarreia
B) poliúria
C) icterícia
D) hipoglicemia

31.

Uma paciente adulta, com 50 anos, em tratamento clínico,
queixou-se à enfermeira que tem dificuldade em conciliar o
sono, despertando frequentemente, e, por vezes, tem um
sono curto e pouco restaurador. O distúrbio do sono que
apresenta estas características denomina-se:
A) privação do sono
B) narcolepsia
C) parassonia
D) insônia

A ) doença em pessoa da família
B) desempenho de mandato classista
C) afastamento do cônjuge
D) interesse particular
20.

Aplica-se a pena de suspensão ao servidor público que tiver
a seguinte conduta:
A) praticar incontinência pública
B) revelar segredo apropriado em razão do cargo
C) retirar, sem autorização, um objeto da repartição
D ) praticar usura sob qualquer de suas formas

21.

Será obrigatória a instauração de processo disciplinar sempre
que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição da
seguinte penalidade:
A) prisão administrativa
B) advertência por escrito
C) suspensão por 15 dias
D ) cassação de aposentadoria

22.

Como medida cautelar e a fim de que não venha a influir na
apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar que o servidor seja afastado do exercício do cargo, pelo prazo de até:
A) 60 dias
B) 90 dias
C) 120 dias
D) 180 dias

23.

O afastamento para prestar colaboração a outra instituição
federal de ensino (IFE) será autorizado pela seguinte autoridade:
A) Conselho Federal de Ensino
B) dirigente máximo da IFE
C) Ministro de Estado da Educação
D) Coordenador do Sistema Federal de Ensino

24.

Promover o desenvolvimento institucional, subsidiando a
definição de diretrizes para políticas de gestão de pessoas e
garantindo a melhoria da qualidade dos serviços prestados à
comunidade, é um objetivo do programa de:
A) capacitação e aperfeiçoamento
B) avaliação de desempenho
C) alocação de cargos
D) educação formal

25.

A progressão por capacitação profissional provocará a mudança de nível do servidor, que atender ao programa de
capacitação previsto em lei e respeitará o interstício de:
A) 6 meses
B) 12 meses
C) 18 meses
D) 24 meses
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32.

A enfermeira responsável pela unidade de internação irá elaborar a escala mensal de serviço da equipe de enfermagem,
que tem carga horária semanal de 36 horas. Considerando
que o mês terá 20 dias úteis, que uma parte da equipe trabalha como diarista e a outra como plantonista; e que as equipes deverão realizar o mesmo número de horas no mês,
aqueles que atuam como plantonistas trabalharão o seguinte
número de dias:

36.

A humanização vista como política que atravessa as diferentes ações e instâncias geradoras do SUS implica a seguinte
ação:
A) oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, destacando o aspecto objetivo nelas presente
B) apostar na dissociabilidade entre os modos de produzir
saúde e os modos de gerir os processos de trabalho
C) contagiar por atitudes e práticas humanizadoras a rede
do SUS, incluindo gestores, trabalhadores da saúde e
usuários
D) iterar nas práticas gerenciais e de produção de saúde,
propondo a preservação da vigente organização dos
serviços e modos de produção

37.

Segundo preconiza a cartilha “O Humaniza SUS na Atenção
Básica”, para que se realize uma clínica ampliada, adequada
à vivência de cada indivíduo diante de um agravo à saúde, é
preciso adotar a seguinte conduta:
A) preterir os sinais e sintomas que somente no sujeito se
expressam de determinado modo
B) fazer o diagnóstico das doenças, o que é imprescindível
para definir o tratamento para as queixas relatadas
C) evitar fazer questionários e/ou roteiros para ações específicas por se tratar de um procedimento meramente burocrático
D ) identificar, além do que o sujeito apresenta de
igual, o que ele apresenta também de diferente,
de singular

38.

No que se refere aos fatores de saúde que afetam os pacientes no período pré-operatório, deve-se considerar a
contraindicação de cirurgia no caso de o paciente apresentar nefrite aguda, levando-se em conta a importância
da seguinte condição:
A) estado ácido-básico e o metabolismo na administração
da anestesia
B) cicatrização da ferida relacionada à síntese diminuída
de colágeno
C) maior risco de infecção relacionado com a redução de
anticorpos e de enzimas
D) depressão respiratória excessiva decorrente de um distúrbio eletrolítico associado

39.

Nas intervenções de enfermagem pós-operatórias imediatas, a avaliação dos acessos venosos e das infusões auxilia
detectar, dentre outros, o sintoma de:
A) desidratação
B) hemorragia
C) trombose
D) flebite

40.

No tratamento da insuficiência cardíaca aguda, um dos medicamentos utilizados é a morfina, visando ao seguinte resultado:
A) reduzir o retorno venoso
B) induzir à depressão respiratória
C) aumentar a resistência periférica
D) promover a excreção de sódio e potássio

A) 15
B) 12
C) 10
D) 08
33.

Na realização do dimensionamento de pessoal da área da
enfermagem, recomenda-se aplicar o Índice de Segurança Técnica para manter uma quantidade adequada de profissionais.
O objetivo desse Índice é:
A) assegurar o número de profissionais pelos parâmetros
da média de permanência dos pacientes
B) inserir as taxas referentes ao absenteísmo ao trabalho
num determinado período de tempo
C) acrescentar quantidade de pessoal para cobertura nas
situações de ausências ao serviço
D) reforçar a base de cálculo com o uso do sistema de
classificação de pacientes

34.

O teste com fluido oral para detecção do HIV é um tipo de
teste rápido, cujo resultado é evidenciado em 30 minutos.
Para a obtenção do material para o exame, deve-se proceder
da seguinte maneira:
A) coletar a saliva produzida pelo cliente, depositada no
pote coletor estéril
B) raspar, com espátula arredondada na ponta , o conteúdo presente na parte posterior da língua
C) extrair, com haste coletora, o fuido da parte final da
gengiva com o começo da mucosa da bochecha
D) aspirar, com seringa estéril de ponta fina, a saliva contida ao longo da bolsa formada pela curvatura da bochecha

35.

A hanseníase é uma doença infecciosa crônica que tem grande importância para a saúde pública, em virtude da sua magnitude. É proveniente da infecção causada pela
Mycobacterium leprae que apresenta alta infectividade, porém baixa patogenicidade. Esta última característica denota
que a M. leprae apresenta:
A) baixo poder invasivo das células nervosas periféricas
B) pouca possibilidade de causar doença em um hospedeiro susceptível
C) capacidade em promover poucas patologias incapacitantes nos doentes
D) propriedade de infectar quantidade pequena de indivíduos numa comunidade
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41.

No exame físico, nas seis áreas definidas da parede torácica,
o enfermeiro só não deverá auscultar a seguinte área:
A) apical
B) aórtica
C) pulmonar
D) epigástrica

42.

A cetoacidose diabética é uma situação grave cujo principal
sintoma clínico é a:
A) hipercalcemia
B) desidratação
C) hipoglicemia
D) anúria

43.

Na insuficiência renal aguda, o distúrbio hidroeletrolítico
que oferece maior risco imediato à vida é a:
A) hipernatremia
B) hipercalemia
C) hiponatremia
D) hipocalemia

44.

No ingurgitamento mamário, devemos evitar o uso de compressas frias, por um tempo prolongado, devido à seguinte
consequência do efeito rebote:
A) aumento de fluxo sanguíneo compensando a redução da
temperatura local
B) diminuição de fluxo sanguíneo compensando a redução
da temperatura local
C) vasoconstrição temporária pela hipotermia, levando à
redução do fluxo sanguíneo
D) vasodilatação temporária pela hipotermia, levando à
redução do fluxo sanguíneo

45.

46.

Ao verificar que uma gestante possui fator Rh negativo e o
parceiro fator Rh desconhecido, o enfermeiro deverá solicitar o exame denominado:
A) Coombs direto
B) Coombs indireto
C) tipagem sanguínea
D) determinação do fator Rh
A realização do teste anti-HIV, com aconselhamento pré e
pós-teste, e com consentimento, é recomendado para todas
as gestantes na primeira consulta pré-natal. A repetição da
sorologia para HIV deve ocorrer na seguinte fase:
A) início do 2º trimestre
B) momento do parto
C) final do 3° trimestre
D ) início do 3° trimestre
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47.

O enfermeiro, para auxiliar na descida e rotação do feto que
se encontra em variedade posterior e direita persistente, e
também para diminuir o edema de colo, poderá incentivar a
gestante a ficar na seguinte posição:
A ) quatro apoios
B) decúbito dorsal
C) litotômica
D) ortostática

48.

A realização do exame preventivo do colo do útero, estabelecida pelo Ministério da Saúde do Brasil, considera que o
exame citopatológico deve ser realizado em mulheres de 25 a
60 anos de idade, na seguinte periodicidade:
A) duas vezes por ano e, após dois exames anuais consecutivos negativos, a cada três anos
B) d u a s v e z e s p o r a n o e , a p ó s u m e x a m e a n u a l
negativo, a cada três anos
C) uma vez por ano e, após dois exames anuais consecutivos negativos, a cada dois anos
D) uma vez por ano e, após dois exames anuais consecutivos negativos, a cada três anos

49.

A hipotermia agrava ou favorece o desequilíbrio ácido-básico, o desconforto respiratório, a enterocolite necrosante e a
hemorragia intraperiventricular em recém-nascido (RN) de
muito baixo peso. Para diminuir a perda de calor nesses RN,
é importante preaquecer a sala de parto e a sala onde serão
realizados os procedimentos de reanimação, mantendo temperatura ambiente, no mínimo, de:
A) 24° C
B) 26° C
C) 34°C
D) 36°C

50.

Os mecanismos fisiopatológicos na diarreia infecciosa na
criança incluem a diarreia osmótica e a diarreia secretora,
que, em relação às substancias redutoras se caracterizam,
respectivamente, em:
A) positiva e positiva
B) negativa e positiva
C) positiva e negativa
D) negativa e negativa

7

