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Leia estas instruções: 
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 
Este Caderno contém, respectivamente, uma proposta de Redação e 50 questões 

de múltipla escolha, assim distribuídas: 01 a 10 de Língua Portuguesa; 11 a 20 de 

Legislação e 21 a 50 de Conhecimentos Específicos.  

3 
Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem 

imperfeições gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, 

comunique-o, imediatamente, ao Fiscal.  

4 A Redação será avaliada considerando-se apenas o que estiver escrito no espaço 

reservado para o texto definitivo na Folha de Redação fornecida pela Comperve. 

5 Escreva de modo legível, pois dúvida gerada por grafia ou rasura implicará 

redução de pontos. 

6 Cada questão de múltipla escolha apresenta quatro opções de resposta, das 

quais apenas uma é correta. 

7 Interpretar as questões faz parte da avaliação, portanto não adianta pedir 

esclarecimentos aos fiscais. 

8 Use caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta 

preta. 

9 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não 

destaque nenhuma folha. 

10 Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão 

considerados para efeito de avaliação. 

11 
Você dispõe de, no máximo, quatro horas e trinta minutos  para redigir o texto 

definitivo na Folha de Redação, responder às questões e preencher a Folha de 

Respostas. 

12 O preenchimento da Folha de Respostas e da Folha de Redação é de sua inteira 

responsabilidade. 

13 Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno, a 

Folha de Respostas e a Folha de Redação. 
 
_________________________________________________________________________________  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Assinatura do Candidato: ______________________________________________________________ 
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Prova de Redação 
 

 
Recentemente, o Congresso Nacional 

voltou a discutir a redução da maioridade 

penal no Brasil, acirrando os ânimos de 

muitos cidadãos já cansados de tanta 

violência. Com a aprovação, em primeiro 

turno, da proposta de redução da 

maioridade penal de 18 para 16 anos, 

para alguns tipos de crimes, a Câmara 

dos Deputados deu fôlego às discussões, 

o que possibilitou a produção de diversos 

textos como a charge ao lado. 

 
 
 

 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

 

 
Considerando essa constatação e seus conhecimentos a respeito do tema, produza um artigo de 
opinião cujo objetivo seja defender um posicionamento sobre a seguinte problemática:  
 
 

 

A redução da maioridade penal contribuirá para diminuir a violência no Brasil? 
 

 
 

 

 

INSTRUÇÕES 
 

 

 Seu artigo deverá, obrigatoriamente, atender as seguintes exigências:  

 ser redigido no espaço destinado à versão defini tiva na Folha de Redação; 

 apresentar, explicitamente, um ponto de vista em relação à questão -tema; 

 ser redigido na variedade padrão da língua portuguesa;  

 não ser escrito em versos; 

 conter, no máximo, 40 linhas; 

 respeitar as normas de citação de textos;  

 não ser assinado (nem mesmo com pseudônimo).  
 
 
 

 

ATENÇÃO 
 

 Será atribuída NOTA ZERO à redação em qualquer um dos seguintes casos:  

 texto com até 14 linhas; 

 fuga ao tema ou à proposta; 

 letra ilegível; 

 identificação do candidato (nome, assinatura ou pseudônimo);  

 texto que revele desrespeito aos direitos humanos ou que sejam ofensivos.  

Disponível em: <http://sociologiacolegiopelicano.blogspot. 
com.br/2010/10/racismo-qual-sua-raiz-se-sabemos-
por.html>. Acesso em: 04 ago. 2015. 
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Língua Portuguesa            01 a 10 
 

 

O texto abaixo servirá de base para as questões desta prova.  

 
 

O clima definitivamente entrou na pauta global  

Reinaldo Canto 

Já não era sem tempo e nem por falta de sinais gritantes das mudanças climáticas, cada 

vez mais intensos e preocupantes. Finalmente, a questão foi reconhecida como uma seríssima 

ameaça à sobrevivência do ser humano num planeta mais quente e instável.  

As boas notícias começaram no encontro do G-7, o grupo de países mais desenvolvidos do 

mundo (Alemanha, França, Reino Unido, Itália, EUA, Canadá e Japão) reunidos na Alemanha, 

que decidiu, pela primeira vez, encarar de frente o desafio de “descarbonizar” a economia. Ou 

seja, por um fim, mesmo que a longo prazo, ao uso de combustíveis fósseis (petróleo, carvão e 

gás natural), que tem sido a base energética da economia mundial ao menos há 200 anos.  

Inicialmente, o acordo dos países ricos prevê a redução entre 40 e 70%, até o ano de 2050, 

das emissões de gases de efeito estufa; e o comprometimento com aportes de recursos para um 

fundo de US$ 100 bilhões a serem investidos em tecnologia para a adoção de energias limpas e 

renováveis nos países pobres, principalmente no continente africano.  

O objetivo mais imediato dos países que compõem o G7 é o de frear o aquecimento do 

planeta para que não ultrapasse os dois graus centígrados, considerados pelos cientistas um 

patamar crítico, já que o aumento da temperatura média poderá acarretar mais fenômenos 

climáticos extremos, extinção acelerada de espécies, além de acarretar o aumento nos níveis dos 

oceanos, entre outras consequências. Segundo o comunicado emitido pelo G7, a economia 

mundial deverá estar “descarbonizada” até o ano de 2.100.  

Ainda faltam detalhes sobre como será a execução do plano na prática, mas o anúncio e a 

importância dada ao tema são inéditos e demonstram claramente a preocupação desses líderes 

com o futuro do planeta. Isso não é pouca coisa. Muitos entenderam a posição como histórica, 

por representar o início do fim da era dos combustíveis fósseis, até aqui a base da economia 

global desde a Revolução Industrial.  

A outra boa notícia veio do Vaticano e eis que, mais uma vez, o Papa Francisco surpreende 

e renova o seu empenho em falar sobre problemas contemporâneos. Desta feita, em sua primeira 

encíclica – “Laudato si ’” (Louvado sejas), ele cita o  Patriarca Ecumênico Bartolomeu: “Um crime 

contra a natureza é um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus”.   

Se não fosse pouca coisa, o Papa ainda afirma, fazendo uma direta referência às 

mudanças climáticas, que o urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a 

preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e 

integral, pois sabemos que as coisas podem mudar.  

Em consonância com os preceitos adotados desde a Conferência das Nações Unidas, a 

Rio+20, no Rio de Janeiro em 2012, que colocou o desenvolvimento sustentável ao lado da 

erradicação da pobreza, o Papa Francisco fez coro e reforçou a sua preocupação com os menos 

favorecidos: “São inseparáveis as preocupações com a natureza, a justiça para com os pobres, o 

empenho da sociedade e a paz interior”.  

E agora, Brasil? 

Em recentes declarações durante o encontro de cúpula  com a União Europeia, a Presidenta 

Dilma Rousseff afirmou que o Brasil tem sido um dos países que mais reduziu suas emissões, 

graças principalmente à queda do desmatamento. Mesmo assim, para a 21ª Conferência do 

Clima a ser realizada em Paris no final do ano, será preciso um compromisso mais efetivo e não 

apenas jogo de palavras. 

http://www.cartacapital.com.br/enciclica-do-papa-traz-ecos-da-america-latina-diz-leonardo-boff-6793.html
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Nessa ocasião, deverão ser assumidos novos compromissos para substituir o Protocolo de 

Kyoto, com metas mais ambiciosas para todos os países. Ainda mais entre os maiores 

emissores, caso do Brasil, que ocupa a 10ª posição. As pressões sobre o governo já começaram, 

entre elas, o Lançamento da Coalizão Brasil: Clima, Florestas e Agricultura, movimento com a 

presença de mais de 50 entidades representantes do setor privado e de importan tes 

organizações do terceiro setor, que “pretende propor e promover políticas públicas para o 

estímulo à agricultura, à pecuária e à economia florestal que impulsionem o Brasil como 

protagonista na liderança global da economia sustentável e de baixo carbon o, gerando 

prosperidade, com inclusão social, geração de emprego e renda”.  

A Coalizão vai divulgar um documento que apresenta propostas de políticas e ações 

efetivas que devem contribuir para a estruturação da posição do Brasil na COP21.  

Nesses seis meses que faltam para o encontro de Paris, novas discussões e debates virão, 

e o Brasil deve entrar no clima positivo que começa a tomar corpo mundo afora.  

Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/o -clima-definitivamente-entrou-na-pauta-global-

9132.html>. Acesso em: 06 ago. 2015. [Adaptado]  

 

01. O texto tem como propósito comunicativo dominante  

A) assumir posição em favor da decisão do Papa Francisco de incluir na “Laudato si” a 

preocupação com os crimes cometidos contra a natureza.  

B) defender a tese de que o Brasil precisa adotar posturas mais ativas quanto à emissão de 

gases derivados da queima de combustíveis fósseis.  

C) sustentar a ideia de que a preocupação com os efeitos das mudanças climáticas se tornou 

uma agenda de alcance global atualmente. 

D) discutir os prejuízos decorrentes da utilização de combustíveis que têm sido a base 

energética do desenvolvimento econômico mundial.  

 

02. De acordo com o texto, depreende-se que 

A) a decisão do G7 de destinar recursos para o investimento em energias lim pas nos países 
pobres representa uma compensação pelo atraso industrial do continente africano.  

B) o fato de não haver um plano de ação concreto por parte dos governos do G7 deixa os 
cientistas céticos quanto à real concretização da meta de descarbonizar o  planeta. 

C) o desafio de substituir os combustíveis fósseis por fontes renováveis de energia nunca 
fora prioridade para o grupo dos sete países mais desenvolvidos do mundo.  

D) a preocupação do grupo dos sete países mais ricos do mundo com as mudanças 
climáticas representa um passo pouco significativo na discussão do aquecimento global.  

 

03. De acordo com o texto, depreende-se que 

A) o Brasil deve assumir metas mais ousadas quanto ao combate às mudanças climáticas por 
ser um dos maiores emissores mundiais de gases do efeito estufa. 

B) os efeitos nocivos do aquecimento global não são sentidos no Brasil em razão de o clima 
do planeta ainda não ter atingido o patamar crítico de aquecimento.  

C) a diminuição do desmatamento no Brasil não foi suficiente para fazer  com que o país 
atingisse as metas de redução na emissão dos principais gases causadores do efeito 
estufa. 

D) as pressões sobre o governo, realizadas por entidades privadas e do terceiro setor, têm o 
objetivo principal de tornar o Brasil um grande exportador de produtos agropecuários. 
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04. No texto, há presença de 

A) diálogo e injunção. 

B) argumentação e injunção. 

C) explicação e argumentação. 

D) injunção e explicação. 
 

05. Relativamente à paragrafação, é correto afirmar:  

A) os dois últimos parágrafos retomam a discussão promovida ao longo do texto, repetindo 
informações. 

B) os dois primeiros parágrafos limitam-se à apresentação do tema e do recorte temático 
desenvolvidos no texto. 

C) os parágrafos 6, 7 e 8 podem ser suprimidos, uma vez que representam uma fuga parcial 
ao tema. 

D) os parágrafos 6 e 9 contribuem significativamente para promover a progressão da temática 
discutida no texto. 

 

06. Sobre os modos de citação do discurso alheio, é correto afirmar:  

A) no 6º parágrafo, há uma citação direta.  

B) no 10º parágrafo, recorre-se ao uso de citação direta. 

C) no 2º parágrafo, há uma citação indireta.  

D) no 12º parágrafo, recorre-se ao uso de citação indireta.  
 

As questões 07 e 08 referem-se ao trecho a seguir. 

Em recentes declarações durante o encontro de cúpula com a União Europeia, a 

Presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Brasil tem sido um dos países que mais reduziu 

suas emissões, graças principalmente à queda do desmatamento.  
 

07. No trecho, a palavra destacada funciona como  

A) uma conjunção e introduz oração adverbial. 

B) um pronome relativo e introduz oração adjetiva restritiva.  

C) um pronome relativo e introduz oração adjetiva explicativa.   

D) uma conjunção e introduz oração substantiva.  
 

08. Mantendo-se o sentido e obedecendo-se às convenções de pontuação da norma padrão, a 

opção em que a reescrita do trecho está correta é:  

A) Durante o encontro de cúpula com a União Europeia, a Presidenta Dilma Rousseff em 
recentes declarações, afirmou: o Brasil tem sido um dos países que mais reduziu suas 
emissões, graças, principalmente à queda do desmatamento.  

B) A Presidenta Dilma Rousseff, em recentes declarações durante o encontro de cúpula com 
a União Europeia, afirmou que o Brasil tem sido um dos países que mais reduziu suas 
emissões, em razão, principalmente, da queda do desmatamento. 

C) Em recentes declarações durante o encontro de cúpula com a União Europeia, a 
Presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Brasil tem sido um dos países que mais reduziu 
suas emissões em detrimento principalmente da queda do desmatamento. 

D) O Brasil tem sido um dos países que mais reduziu suas emissões, principalmente devido à 
queda do desmatamento, afirmou em recentes declarações durante o encontro de cúpula 
com a União Europeia, a Presidenta Dilma Rousseff.   
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09. Considere o seguinte período: 

Em consonância com os preceitos adotados desde a Conferência das Nações Unidas, a 

Rio+20, no Rio de Janeiro em 2012, que colocou o desenvolvimento sustentável ao lado 

da erradicação da pobreza, o Papa Francisco fez coro e reforçou a sua preocupação com 

os menos favorecidos. 

As afirmativas abaixo se referem à estruturação sintática e às relações coesivas do período.  
 

I No período, há uma oração coordenada explicativa.  

II 
O primeiro termo sublinhado substitui a expressão “a Conferência das Nações 

Unidas, a Rio+20”. 

III 
O segundo termo sublinhado substitui a expressão “a Conferência das Nações 

Unidas, a Rio+20”. 

IV No período, há uma oração subordinada adjetiva explicativa.  

Das afirmativas, estão corretas 

A) II e III. 

B) I e III. 

C) II e IV. 

D) I e IV.  

 

10. São palavras acentuadas pela mesma regra:  

A) sobrevivência, países e sustentável.  

B) níveis, inseparável e consequências.  

C) cúpula, histórica e fósseis.  

D) anúncio, Itália e pecuária.  
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Legislação              11 a 20 
 

 
11. O regime jurídico dos servidores públicos civis da União (Lei nº 8.112/90) estabelece os 

requisitos básicos para investidura em cargo público. Dentre esses requisitos, estão:   

A) idade mínima de dezoito anos e nacionalidade brasileira ou estrangeira. 

B) nacionalidade brasileira e idade mínima de dezesseis anos.   

C) quitação com as obrigações militares ou eleitorais e gozo dos direitos trabalhistas.  

D) gozo dos direitos políticos e aptidão física e mental.  

 

 

12. Um servidor lotado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi investido em cargo 

de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que sofrera em sua 

capacidade física verificada em inspeção médica. À luz das normas previstas na Lei            

nº 8.112/90, é correto afirmar que esse servidor foi      

A) removido. 

B) reconduzido 

C) promovido. 

D) readaptado.  
 

 

13. De acordo com o que expressamente preceitua a Lei nº 8.112/90, considere as afirmativas a 

seguir referentes aos adicionais.  
 

I 
Os servidores que operam com Raios X ou substâncias radioativas serão 

submetidos a exames médicos a cada três meses.  

II 
O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá 

optar por um deles. 

III 

O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre  vinte e duas horas de 

um dia e cinco horas do dia seguinte, terá o valor -hora acrescido de vinte e cinco 

por cento, computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta 

segundos. 

IV 
O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de vinte e cinco por cento 

em relação à hora normal de trabalho 
  

Das afirmativas, estão corretas 

A) I e IV. 

B) II e III. 

C) II e IV. 

D) I e III. 
 

 

14. De acordo com as normas do regime jurídico dos servidores públicos civis da União (Lei nº 

8.112/90), as férias poderão ser parceladas em até        

A) três etapas, desde que assim requeridas pelo servidor e haja interesse da administração 
pública. 

B) duas etapas, desde que assim requeridas pelo servidor e haja interesse da administração 
pública. 

C) três etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, independentemente do interesse 
da administração pública. 

D) duas etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, independentemente do interesse 
da administração pública. 
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15. A Lei nº 8.112/90 prevê, como direito do servidor, a licença para atividade política. De acordo 

com as disposições da referida lei,                

A) a partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte ao da eleição, o servidor 
fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 
quatro meses. 

B) a partir de sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, até o 
décimo dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os 
vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de seis meses. 

C) a partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte ao da eleição, o servidor 
fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 
três meses. 

D) a partir de sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, até a 
véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, o servidor fará jus à 
licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de três 
meses. 

 

16. De acordo com as disposições expressas na Lei nº 8.112/90, analise as seguintes afirmativas 

referentes aos afastamentos: 
 

I 
O servidor investido em mandato eletivo ou classista poderá ser removido ou 

redistribuído de ofício para localidade diversa daquela onde exerce o m andato. 

II 
O servidor investido no mandato de Prefeito será afastado do cargo, sendo -lhe 

facultado optar pela sua remuneração.  

III 

O afastamento para realização de programa de mestrado somente será concedido ao 

servidor titular de cargo efetivo no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 

quatro anos, incluído o período de estágio probatório.  

IV 
O afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil 

participe ou com o qual coopere dar-se-á com perda total da remuneração.  
  

Das afirmativas, estão corretas  

A) I e IV. 

B) II e III. 

C) II e IV. 

D) I e III. 

 
17. À luz das disposições previstas na Lei nº 8.112/90, o servidor poderá, sem qualquer prejuízo, 

ausentar-se do serviço em determinadas situações. De acordo com a referida lei , os períodos 

previstos para as ausências em razão do falecimento de irmãos do servidor e para doação de 

sangue são, respectivamente, 

A) dois dias e oito dias. 

B) oito dias e um dia. 

C) um dia e dois dias. 

D) cinco dias e oito dias. 

 
18. De acordo com as disposições gerais do processo administrativo disciplinar, previstas na Lei 

nº 8.112/90, se o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a 

denúncia será   

A) investigada em inquérito administrativo.  

B) apurada em sindicância a ser instaurada.   

C) objeto de processo administrativo disciplinar.  

D) arquivada por falta de objeto.  
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19. Considere as afirmativas abaixo referentes ao plano de seguridade social, nos termos 

expressos na Lei nº 8.112/90. 
 

I 
Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença-paternidade de 

oito dias consecutivos. 

II 
O servidor será aposentado compulsoriamente aos setenta e cinco anos de idade, 

com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.  

III 
A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde, 

por período não excedente a vinte e quatro meses.  

IV 
É beneficiário de pensão o companheiro ou companheira que comprove união estável 

como entidade familiar. 
  

Das afirmativas, estão corretas 

A) I e III. 

B) I e II. 

C) II e IV. 

D) III e IV. 

 

20. Segundo estatui a Lei nº 8.112/90, a pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, 

prescrevendo, tão somente, as prestações exigíveis há mais de  

A) três anos. 

B) cinco anos.   

C) quatro anos. 

D) dois anos. 
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Conhecimentos Específicos           21 a 50 
 

21. De acordo com a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem (Lei Nº 7.498/86), é 
competência do Auxiliar de Enfermagem:  

A) Acompanhar a evolução e o trabalho de parto com distócia.  

B) Executar ações de tratamento simples e intermediário.  

C) Prestar cuidados diretos a pacientes graves com risco de vida.  

D) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas.  
 
22. Conforme o artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em  casos de vítimas 

menores de 18 anos, a suspeita ou confirmação de violência física ou abuso sexual deve, 
obrigatoriamente, ser comunicada 

A) ao setor de epidemiologia ou conselho gestor da instituição ou serviço de saúde que 
atendeu o caso. 

B) ao Conselho Tutelar ou à Vara da Infância e da Juventude, sem prejuízo de outras 
medidas legais. 

C) somente ao Sistema Nacional de Agravos de Notificação Obrigatória (SINAN).  

D) somente ao responsável legal pela criança ou à família, resguardando o direito de sigilo e 
confidencialidade. 
 

23. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2013), os erros de medicação são 
definidos como falhas no processo do tratamento medicamentoso que têm o potencial para 
produzir danos ao paciente. Com a finalidade de prevenir os erros relacionados 
especificamente ao preparo e à administração dos medicamentos pela enfermagem, uma das 
estratégias de prevenção apontadas pela ANVISA é  

A) adotar a dupla checagem do medicamento indicado na prescrição médica, por dois 
profissionais de enfermagem, antes da administração do medicamento.  

B) realizar o preparo do medicamento com bastante antecedência do horário prescrito para 
evitar atrasos e confusões durante o preparo apressado, a não ser que haja 
recomendação diferente do fabricante. 

C) levar, ao local de administração, preferencialmente, todas as medicações prescritas para 
os diferentes pacientes, devidamente identificadas, colocando-as em uma mesma 
bandeja. 

D) expressar peso, volume e unidades por meio de sistemas não métricos, es pecialmente na 
prescrição das doses. 

 
24. De acordo com o Manual sobre Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência 

à Saúde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2013), o Staphylococcus aureus é um 
dos principais agentes causadores de infecção de sítio cirúrgico, com taxas que variam de 20 
a 30%, sendo que, em aproximadamente metade dos casos, a fonte é a microbiota endógena. 
Essa microbiota  

A) faz parte da microbiota do meio ambiente.  

B) é adquirida a partir de pacientes ou profissionais da saúde. 

C) faz parte da própria microbiota do paciente.  

D) é adquirida por contaminação de instrumentos ou procedimentos.  
 

25. O objetivo da tosse com etiqueta é prevenir que micro-organismos sejam transmitidos através 
da fala, espirro ou tosse. Os pacientes e seus familiares devem ser ensinados a sempre usar 
um lenço de papel para cobrir sua boca e nariz quando for tossir ou espirrar, higienizando as 
mãos em seguida. Essa medida é, portanto, considerada uma precaução  

A) por uso de equipamento de proteção individual. 

B) específica ou padrão. 

C) por modo de transmissão. 

D) por uso de equipamento de proteção coletiva.  
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26. A Rede Cegonha propõe a implantação do Teste Rápido de Gravidez (TRG) em todas as 
Unidades Básicas de Saúde (UBS). O objetivo da implantação dessa tecnologia é oferecer o 
acesso à detecção precoce da gestação, com acolhimento e orientações baseadas nas 
necessidades singulares de cada usuária. Assim, o TRG é indicado, pelo Ministério da 
Saúde, 

A) para as mulheres que sofreram violência sexual que apresentem ou não atraso menstrual.  

B) somente para as adolescentes que apresentem atraso menstrual igual ou superior a 30 
dias. 

C) para as mulheres em idade fértil que apresentem atraso menstrual igual ou superior a sete 
dias. 

D) somente para as mulheres que relatem exposição à relação sexual desprotegida.  
 
 

27. Em relação à profilaxia ao vírus da Raiva Humana, é correto afirmar:  

A) Nos casos de pacientes imunodeprimidos, não deve ser usado o esquema de 
sorovacinação, independentemente do tipo de acidente, pois não há resposta imunológica 
adequada para esses pacientes.  

B) O consumo de produtos de origem animal suspeitos de raiva deve ser evitado. Se ocorrer, 
é necessário iniciar o esquema profilático para raiva humana o mais precocemente 
possível. 

C) O tratamento após exposição, em caso de suspeita de raiva humana, deve ser iniciado nas 
primeiras horas. Transcorridas muitas horas ou dias, após a exposição, não há mais 
indicação de início de profilaxia.  

D) Nas agressões por morcegos, deve-se proceder à sorovacinação, independentemente do 
tipo de morcego agressor, do tempo decorrido e da gravidade da lesão.  

 
 

28. A Febre de Chikungunya é uma doença infecciosa febril, causada pelo vírus Chikungunya  
(CHIKV), que pode ser transmitida pelos mosquitos  Aedes aegypti e Aedes albopictus.  De 
acordo com o Ministério da Saúde (2015), algumas características distinguem a Febre 
Chikungunya da dengue, entre elas, 

A) natureza leve e autolimitada da infecção e a ausência de sequelas crônicas.  

B) dor mais pronunciada e localizada nas articulações e tendões.  

C) baixa patogenicidade e alta letalidade.  

D) início mais insidioso e duração da febre mais prolongada.  
 
 

29. Em relação à infecção por HIV/AIDS, é correto afirmar:  

A) A infecção pelo HIV é o mais importante fator de risco identificado para o desenvolvimento 
de tuberculose ativa em indivíduos com tuberculose latente . 

B) Mesmo que não apresentem deficiência imunológica, adultos e adolescentes que vivem 
com HIV não podem receber nenhuma vacina do calendário .  

C) O período de incubação na infecção por HIV é o intervalo de tempo entre a infecção pelo 
vírus e a produção de anticorpos anti-HIV no sangue. Esses anticorpos são produzidos 
pelo sistema de defesa do organismo em resposta ao HIV, e os exames irão detectar a 
presença dos anticorpos, o que confirmará a infecção pelo vírus.  

D) Se um teste sorológico de HIV é feito durante o período da janela imunológica, há a 
possibilidade de apresentar um falso resultado positivo. Portanto, nesse período, é 
recomendado fazer o teste rápido de fluido oral que detecta o vírus, e não os anticorpos 
contra o HIV. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aids.gov.br/pagina/hiv
http://www.aids.gov.br/pagina/sistema-imunologico
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30. A hipoglicemia é uma das complicações agudas do Diabetes Mellitus (DM) e, para diminuir a 
vulnerabilidade aos quadros graves, todos os pacientes devem aprender a reconhecer os 
sintomas e os sinais de hipoglicemia que são, entre outros,  

A) úlceras nos pés, neuropatia periférica, diminuição articular, dor em queimação ou em 
agulhada, sensação de choque, dormência e sensação de pé morto.  

B) dor em queimação ou em agulhada, úlceras nos pés, desidratação com pele seca e fria, 
língua seca, olhos encovados, fácies hiperemiada e respiração de Kussmaul.  

C) polidipsia, poliúria, enurese, hálito cetônico, fadiga, náuseas, dor abdominal, vômitos, 
desidratação, hiperventilação e alterações do estado mental.  

D) tremores, nervosismo, ansiedade, palidez, sudorese, taquicardia, cefaleia, visão turva, 
agressividade, confusão mental, tonturas e/ou uma sensação desagradável de apreensão.  
 

31. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) pode ser traduzida como o aumento dos níveis 
pressóricos acima do recomendado para uma determinada faixa etária e condição clínica. 
Entre as classes de HAS, as pseudocrises hipertensivas são 

A) situações nas quais há uma elevação importante da pressão arterial, em geral a diastólica 
> 120mmHg, causada por alguma condição de comprometimento da saúde, porém são 
situações em que existe risco potencial de lesão aguda de órgão-alvo. 

B) situações em que ocorre progressiva lesão aguda de órgãos -alvo e risco iminente de 
morte, as quais necessitam de redução imediata da pressão arterial, não necessariamente 
para níveis normais. 

C) episódios nos quais há apenas alteração dos níveis pressóricos sem queixas dos 
pacientes e apresentam-se como um achado, nas verificações de rotina.  

D) episódios nos quais o aumento acentuado da pressão arterial é desencadeado por dor 
(cólicas, cefaleia, fibromialgia), desconforto (tonturas, mal-estar) e ansiedade ou por 
associação desses fatores. Esse grupo de doentes é provavelmente o responsável pela 
maior procura por um atendimento de urgência com PA acentuadamente elevada.  

 
32. A vacina adsorvida de difteria, tétano e coqueluche  (pertussis acelular) foi introduzida em 

2014, no Calendário Nacional de Vacinação da gestante , e como reforço ou complementação 
do esquema de vacina dupla adulta (difteria e tétano).  No calendário de vacinação da 
gestante, a introdução dessa nova vacina teve como objetivo específico diminuir a incidência 
e a mortalidade 

A) por tétano neonatal em recém-nascidos, pois a vacina oferece proteção indireta nos 
primeiros meses de vida (passagem de anticorpos maternos por via transplacentária para 
o feto), quando a criança ainda não teve a oportunidade de completar o esquema vacinal.  

B) por coqueluche em recém-nascidos, pois a vacina oferece proteção indireta nos primeiros 
meses de vida (passagem de anticorpos maternos por via transplacentária para o feto), 
quando a criança ainda não teve a oportunidade de completar o esquema vacinal.  

C) por difteria em gestantes, pois a vacina oferece proteção indireta nos primeiros meses de 
gravidez, evitando complicações como a síndrome da difteria congênita no recém nascido.  

D) por tétano em gestantes, pois a vacina oferece proteção indireta nos primeiros meses de 
gravidez, evitando complicações no recém nascido, como o tétano relacionado ao tipo de 
parto. 

 
33. O Ministério da Saúde, juntamente com as Secretarias Estaduais e Municipai s de Saúde, 

iniciou, em 2014, a vacinação para meninas de 11 a 13 anos de idade com a primeira dose da 
vacina HPV quadrivalente e segue com a vacinação das meninas de 9 a 11 anos em 2 015. A 
vacinação contra HPV, no Brasil, visa prevenir  

A) todos os subtipos oncogênicos de HPV bem como contribuir para a redução da incidência 
e da mortalidade por essas enfermidades.  

B) as doenças sexualmente transmissíveis bem como contribuir para a redução da incidência 
e da mortalidade por essas enfermidades.  

C) o câncer do colo do útero bem como contribuir para a redução da incidência e da 
mortalidade por essa enfermidade. 

D) todos os cânceres do colo do útero bem como contribuir para a redução da incidência e da 
mortalidade por doenças sexualmente transmissíveis.  



Concurso Público UFRN  Seleção 2015.2  Auxiliar de Enfermagem                     13 

34. A doença meningocócica é um dos grandes problemas de saúde pública, considerada 
endêmica no Brasil e em grande parte do mundo. Isso significa que  

A) ocorrem casos esporádicos durante todo o ano, sendo mais frequentes nos meses mais 
frios (sazonalidade). 

B) ocorrem casos permanentes durante todo o ano, sendo mais frequentes nos meses mais 
quentes (sazonalidade). 

C) há um aumento progressivo, súbito e imediato de casos em períodos chuvosos, 
principalmente nas capitais e em áreas metropolitanas.  

D) há um aumento progressivo, súbito e imediato somente em alguns estados, principalmente 
em instituições como creches, escolas e asilos.  

 
 

35. No Brasil, a triagem neonatal inclui o rastreamento para o hipotireoidismo congênito cuja 
importância se justifica uma vez que, quando não diagnosticadas e tratadas precocemente, 
crianças com hipotireoidismo congênito apresentam  

A) desenvolvimento mental e crescimento seriamente afetados, e o comprometimento da 
capacidade intelectual pode ser irreversível.  

B) mais vulnerabilidade a infecções, anemia crônica e crises de falcização, que 
comprometem o sistema hemolítico.  

C) aumento de problemas comportamentais e redução de bem -estar psicossocial, além de 
apresentarem menor nível de aprendizado.  

D) doença hereditária autossômica recessiva, caracterizada por infecções pulmonares 
recorrentes e insuficiência pancreática.  

 
 
36. Em relação aos exames utilizados em pacientes suspeitos de tuberculose, considere as 

afirmações a seguir. 
 

I 

A baciloscopia direta do escarro é o método prioritário para diagnóstico da tuberculose 
pulmonar, porque permite descobrir a fonte mais importante de infecção, que é o 
doente bacilífero. Portanto, deverá ser indicada para todos os sintomáticos 
respiratórios (indivíduo com tosse e expectoração por três semanas e ma is). 

II 

A Cultura para micobactéria é indicada, como método auxiliar, no diagnóstico da 
tuberculose, em pessoas não vacinadas com BCG ou em indivíduos infectados pelo 
HIV. Quando a cultura é positiva, isoladamente, indica apenas a presença de infecção 
e não é suficiente para o diagnóstico da tuberculose doença.  

III 

O exame radiológico é auxiliar no diagnóstico da tuberculose, justificando -se sua 
utilização, se possível, nos casos suspeitos. Em pacientes com baciloscopia positiva,  
esse exame tem, como função principal, a exclusão de outra doença pulmonar 
associada que necessite de tratamento concomitante, além de permitir avaliação da 
evolução radiológica dos pacientes, sobretudo daqueles que não responderam à 
quimioterapia. 

IV 

A Prova tuberculínica é indicada para o diagnóstico de tuberculose em pacientes HIV 
positivo e também para suspeitos de tuberculose pulmonar se o resultado foi negativo 
para o exame direto do escarro e para o diagnóstico de formas extrapulmonares, como 
meníngea, renal, pleural, óssea e ganglionar. 

 

Das afirmações, estão corretas 

A) I e IV. 

B) I e III. 

C) II e III.  

D) II e IV. 
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37. De acordo com o Protocolo de Suporte Básico de Vida (BRASIL, 2014), durante a avaliação 
primária do paciente (agravo clínico), deve-se avaliar seu estado circulatório para identificar  

A) tempo de enchimento dos grandes vasos sanguíneos.  

B) pulsos periféricos ou superficiais: frequência, ritmo, amplitude, assimetria. 

C) presença de hemorragias externas de natureza não traumática.  

D) presença de sangramento ativo, procedendo a sutura sempre que possível.  
 

 
38. Em situações de emergências clínicas, a fim de avaliar o estado neurológico de um paciente, 

os instrumentos utilizados são: 

A) Escala de Coma de Glasgow e avaliação pupilar . 

B) Escala de Coma de Glasgow e Teste de Mitsuda. 

C) Avaliação pupilar e Teste de Mitsuda. 

D) Escala de Coma de Mitsuda e avaliação pupilar . 
 

 
39. São critérios para identificar parada cardiorrespiratória em adultos:  

A) Episódio testemunhado (ou referido) de paciente com agravo clín ico, sem tosse e com 
pulso central palpável. 

B) Paciente irresponsivo ao estímulo, com respiração agônica ou ausente, com pulso central 
palpável. 

C) Paciente inconsciente, respiração ausente ou em gasping, sem pulso central palpável.  

D) Episódio testemunhado (ou referido) de engasgo com tosse e/ ou sinais de sufocação.  
 

 
40. Grande parte dos crimes sexuais ocorre durante a idade reprodutiva da mulher. O risco de 

gravidez decorrente dessa violência varia de 0,5 a 5%, considerando-se a aleatoriedade da 
violência em relação ao período do ciclo menstrual bem como se a violência foi um caso 
isolado ou se é uma violência continuada (BRASIL, 2012). Sobre a Anticoncepção de 
Emergência (AE), considere as seguintes afirmações.  

 

I 

A AE deve ser prescrita para todas as mulheres e para as adolescentes expostas à 
gravidez, através de contato certo ou duvidoso com sêmen, independentemente do 
período do ciclo menstrual em que se encontrem, de já terem menstruado pela 1ª 
vez e não estarem na menopausa. 

II 
AE hormonal, em caso de violência sexual, constitui o método de eleição devido ao 
seu baixo custo, boa tolerabilidade, eficácia elevada e ausência de efeitos adversos.  

III 
A AE é necessária ainda que a mulher ou a adolescente esteja usando regularmente 
método conceptivo de elevada eficácia no momento da violência sexual, a exemplo 
do anticoncepcional oral ou injetável ou do DIU.  

IV 
A inserção do dispositivo intrauterino (DIU) de cobre, como AE, não é recomendada 
devido ao risco potencial de infecção genital agravado pela violência sexual. 

 

Das afirmações, estão corretas 

A) I e IV. 

B) I e II. 

C) II e III. 

D) III e IV. 
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41. Sobre as regiões de saúde instituídas pelo Decreto nº 7508, de 28 de junho de 2011, 
considere as seguintes afirmações. 

 

Das afirmações, estão corretas 

A) I e III.  B) I e II.  C) II e IV.  D) III e IV. 

 
42. A Estratégia Saúde da Família (ESF) é composta por equipe multiprofissional que possui, no 

mínimo, médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e 
comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico 
de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS). Uma das atribuições desses 
profissionais é 

A) realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde identificada pelo 
profissional médico bem como as previstas nas prioridades e nos protocolos da gestão 
local. 

B) participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, 
identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabili dades. 

C)  realizar o cuidado da saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito hospitalar, 
e, quando necessário, no domicílio e nos demais espaços comunitários.  

D) garantir a atenção especializada à saúde, buscando a universalidade por meio da 
realização de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, e da prevenção de 
agravos. 

 
43. Um dos principios do Sistema Único de Saúde determina que todos os cidadãos brasileiros, 

sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde. 
Trata-se do princípio de 

A) Igualdade.    C) Universalidade. 

B) Equidade.    D) Integralidade. 

 
44. O reconhecimento de que os homens adentram o sistema de saúde por meio da atenção 

especializada tem, como consequência, o agravo da morbidade pelo retardamento na atenção 
e um maior custo para o SUS (BRASIL, 2008). Considere as afirmações a seguir relativas à 
saúde do homem. 

 

I 
Os homens adolescentes e jovens são os que mais sofrem lesões e traumas devido 
a agressões. 

II 
A prevalência de dependentes de álcool e/ou outras drogas é maior para o sexo 
masculino. 

III 
O câncer da próstata é uma neoplasia que geralmente apresenta evolução rápida, 
sendo a mortalidade alta, mesmo com o tratamento.  

IV 
A expectativa de vida dos homens é menor do que a das mulheres, pois são mais 
vulneráveis a doenças cardiorrespiratórias.  

 

Das afirmações, estão corretas 

A) I e II.     B) I e III.    C) II e IV.   D) II e III. 
 

I 
As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os 
Municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores 
Tripartite – CIT. 

II 
Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por Municípios 
limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os 
Municípios. 

III 
A instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros países 
deverá respeitar as normas que regem as relações constitucionais implementadas 
pelo Ministério da Saúde. 

IV 
Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de 
atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial 
especializada e hospitalar e vigilância epidemiológica.  
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45. Os anticoncepcionais hormonais orais, também chamados de pílulas anticoncepcionais, são 
esteroides utilizados isoladamente ou em associação com a finalidade básica de impedir a 
concepção. São instruções que os profissionais de saúde devem repassar às usuárias das 
pílulas anticoncepcionais: 

A) A usuária deve suspender o uso da pílula anticoncepcional e procurar o serviço de saúde 
para identificar gravidez, caso não ocorra a menstruação no intervalo entre o uso das 
cartelas, de comprimidos. 

B) Nos casos de vômitos e/ou diarreias, com duração de dois ou mais dias, as relações 
sexuais devem ser evitadas ou o uso de métodos de barreira devem ser instituídos.  

C) No primeiro mês de uso, ingerir o 1° comprimido no 5° dia do ciclo menstrual ou, no 
máximo, até o 10° dia, e usar preservativo durante o uso da 1ª cartela de comprimidos. 

D) A usuária deve ingerir um comprimido por dia, até o término da cartela, preferencialmente 
no turno da manhã e utilizar minipílula durante o período menstrual.  

 
46. Para que a equipe de enfermagem possa prestar um cuidado humanizado e integral às 

pessoas com transtornos mentais, faz-se necessário conhecer os sinais e os sintomas 
característicos desses transtornos. Sobre esses sinais e sintomas, é correto afirmar:  

A) A ideia delirante não corresponde à realidade, mas, para o indivíduo, é a mais pura 
verdade. 

B) A hipervigília caracteriza-se por um aumento do estado de vigília, no qual o indivíduo 
apresenta também grande aumento da atenção.  

C) A logorréia é uma alteração de linguagem caracterizada pela fala desacelerada e criação 
de neologismos. 

D) A hipermnésia é a impossibilidade de recordar, total ou parcialmente, fatos ocorridos antes 
do início do transtorno mental.  

 
47. Os antipsicóticos reúnem um grupo de drogas com propriedades terapêuticas e 

farmacológicas comuns utilizados, em especial, no tratamento de transtornos psic óticos, 
como a esquizofrenia. Todavia, os pacientes que fazem uso de antipsicóticos podem 
apresentar diversos efeitos colaterais. Considere as afirmações a seguir sobre esses efeitos.  

 

I 
Xerostomia é o excesso de salivação, sendo uma fonte frequente de que ixas 
devido ao desconforto que traz no início do tratamento.  

II 
A retinite pigmentosa é causada pelo depósito da droga na retina, provocando um 
processo inflamatório, que pode prejudicar a visão e levar até à cegueira.  

III 
Disfagia é a dificuldade de deglutição, podendo ser causada por alterações no 
peristaltismo esofágico ou por discinesias da boca e da língua.  

IV 
Impotência ou alterações de ejaculação são consequências da diminuição de 
estrogênio e levam ao abandono do tratamento.  

 

Das afirmações, estão corretas 

A) II e IV.   

B) II e III. 

C) I e IV. 

D) I e III. 
 
48. Durante a assistência pré-natal, é necessário verificar, periodicamente, a pressão arterial das 

gestantes com o objetivo de detectar precocemente estados hipertensivos. A técnica de 
verificação da pressão ou tensão arterial, compreende algumas condutas, entre as quais  

A) localizar a artéria radial e colocar o manguito ao redor do braço da gestante após repouso.  

B) explicar o procedimento e solicitar à mulher que respire profundamente durant e o 
procedimento da verificação da pressão.  

C) apoiar o antebraço da gestante em uma superfície com a palma da mão voltada para cima, 
respeitando um período de repouso de, no mínimo, quinze minutos.  

D) certificar-se de que o aparelho de pressão (esfigmomanômetro) esteja calibrado 
adequadamente. 
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49. Sobre as intercorrências clínicas mais frequentes durante a gestação, é correto afirmar:  

A) A hiperemese caracteriza-se por vômitos contínuos e intensos que impedem a alimentação 
da gestante, ocasionando desde a desidratação e oligúria até a perda de peso e 
transtornos metabólicos, com alcalose.  

B) O abortamento é a morte ou expulsão ovular ocorrida antes de 22 semanas ou quando o 
concepto pesa menos de 500 g. É precoce quando ocorre até a 8ª semana de gestação e 
tardio quando ocorre até a 22ª semana.  

C) A placenta prévia corresponde a um processo patológico da segunda metade da gravidez, 
em que a implantação da placenta, inteira ou parcialmente, ocorre no segmento superior 
do útero. 

D) O descolamento cório-amniótico caracteriza-se por sangramento genital de pequena 
intensidade. É diagnosticado por exame ultrassonográfico e representa um grave quadro 
de risco materno e/ou ovular.  

 
 

50. De acordo com os dados do IBGE, 46,5 milhões de pessoas declararam ter, ao menos,  um 
tipo de deficiência, o que corresponde a 23,9% da população brasileira. A deficiência visual é 
a mais prevalente, seguida da motora, auditiva e mental. As principais deficiências e sua 
evitabilidade são, respectivamente,  

A) as deficiências hereditárias ou congênitas, decorrentes de questões genéticas (nos pais) ; 
podem ser evitadas, em parte, com exames pré-natais específicos e aconselhamento 
genético aos casais. 

B) as deficiências que são decorrentes de doenças transmissíveis, como a rubéola, o 
sarampo, a paralisia infantil, a candidíase; são evitáveis por ações de proteção e 
promoção à saúde, como informação, vacinação e exames pré-natais. 

C) as deficiências decorrentes da falta de assistência ou da assistência inadequada às 
mulheres durante a gestação e o parto; são evitáveis com a melhoria da qualidade do pré-
natal, do parto e do pós-parto. 

D) as deficiências decorrentes de traumas associados ao abuso de álcool e às drogas, 
principalmente nos centros urbanos, onde são crescentes os índices de violência  e de 
acidentes de trânsito; são evitáveis através da proibição do uso de motocicleta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


