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2 - O CARTÃO DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse CARTÃO DE RESPOSTAS
não será substituído, portanto não o rasure nem o amasse.
3 - Transcreva a frase abaixo para o local indicado no seu CARTÃO DE RESPOSTAS, em letra manuscrita

cursiva, para posterior exame grafológico, se necessário:
"O

insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência".

4 - DURAÇÃO DA PROVA: 5 horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.
5 - Neste caderno, há 80 questões de múltipla escolha, com cinco opções: a, b, c, d e e.
6 - No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à
opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Ex. A B C D E
7 - Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de
uma opção. Evite deixar questão sem resposta.
8 - Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.
9 - Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos,
tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).
10 - Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 6.11 do
edital.
11 - Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala,
quando de sua saída, que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a nãoobservância dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso.

Boa Prova!

LÍNGUA PORTUGUESA

a)
b)
c)
d)
e)

Leia os itens seguintes, que formam um texto, para responder às questões 01 e 02.

01- Marque o item que expressa o tema central desse
texto.

03- Entre as diferentes versões do mesmo texto, escolha
a que representa a melhor opção estilística.

a) Se a data da Abolição marcará no Brasil o fim do
predomínio agrário, o quadro político instituído no
ano seguinte quer responder à conveniência de
uma forma adequada à nova composição social.
b) Existe um elo secreto estabelecendo entre esses
dois acontecimentos e numerosos outros uma
revolução lenta, mas segura e concertada, a única
que, rigorosamente, temos experimentado em
toda a nossa vida nacional.
c) Processa-se, é certo, sem o grande alarde de algumas convulsões de superfície, que os historiadores exageram freqüentemente em seu zelo,
minucioso e fácil, de compendiar as transformações exteriores da existência dos povos.
d) Perto dessa revolução, a maioria de nossas agitações do período republicano, como as suas similares das nações da América espanhola, parecem
desvios na trajetória da vida política legal do Estado comparáveis a essas antigas “revoluções palacianas”,
e) tão familiares aos conhecedores da história européia.

a) Os portugueses foram pioneiros da conquista do
trópico para a civilização e eles tiveram, nessa
proeza, sua maior missão histórica. E sem embargo de tudo quanto se possa alegar contra sua
obra, forçoso é reconhecer que eles foram não
somente os portadores efetivos como os portadores naturais dessa missão. Nenhum outro povo do
Velho Mundo achou-se tão bem armado para se
aventurar à exploração regular e intensa das terras próximas da linha equinocial, onde os homens
depressa degeneram, segundo o conceito generalizado na era quinhentista.
b) Foram os portugueses os pioneiros da conquista
do trópico para a civilização, tendo nessa proeza
sua maior missão histórica. Não obstante tudo
quanto se possa alegar contra sua obra, forçoso é
reconhecer que eles foram não somente os portadores efetivos como os portadores naturais dessa missão. Nenhum outro povo do Velho Mundo
achou-se tão bem armado para se aventurar à
exploração regular e intensa das terras próximas
da linha equinocial, onde os homens depressa
degeneram, segundo o conceito generalizado na
era quinhentista.
c) Os portugueses é que foram os pioneiros da
conquista do trópico para a civilização, e eles
tiveram nessa proeza sua maior missão histórica.
Independentemente de tudo quanto se possa
alegar contra sua obra, nós temos forçosamente
de reconhecer que eles foram não somente os
portadores efetivos como os portadores naturais
dessa missão. Nenhum outro povo do Velho
Mundo achou-se tão bem armado para se aventurar na exploração regular e intensa das terras
próximas da linha equinocial, onde os homens
depressa degeneram, segundo o conceito generalizado na era quinhentista.

(Sérgio Buarque de Holanda)

02- Marque V diante das asserções corretas e F diante
das falsas e depois escolha a seqüência certa.
( ) Em: “Se a data da Abolição marcará no Brasil o
fim do predomínio agrário ...”, (A.1 e 2 da opção a da
questão 01) empregando-se no presente a forma
verbal, altera-se o sentido do enunciado.
( ) Em “... estabelecendo entre esses dois acontecimentos e numerosos outros uma revolução lenta...” (A.1, 2 e 3 da opção b da questão 01), o autor poderia ter usado uma oração adjetiva desenvolvida
mantendo o mesmo sentido.
( ) Em “...temos experimentado em toda a nossa vida
nacional...” (A.4 e 5 da opção b da questão 01), pode-se
dispensar o artigo sem prejuízo da ortodoxia gramatical.
( ) Em “Processa-se, é certo, sem o grande alarde de
algumas convulsões de superfície...” (A.1 e 2 da opção c da questão 01), o sujeito implícito é “elo secreto”.
( ) Em “comparáveis a essas antigas revoluções palacianas” (A. 5 e 6 da opção d da questão 01), o termo
sublinhado opõe-se conceitualmente, no texto, a
“revolução lenta, mas segura e concertada” (A. 3 da
opção b da questão 01).
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V, F, F, V, V
F, V, V, F, V
F, V, F, F, V
F, V, V, F, F
F, F, V, V, F

d) Pioneiros da conquista do trópico para a civilização, tiveram os portugueses, nessa proeza, sua
maior missão histórica. E, sem embargo de tudo
quanto se possa alegar contra sua obra, forçoso é
reconhecer que foram não somente os portadores
efetivos como os portadores naturais dessa missão. Nenhum outro povo do Velho Mundo achouse tão bem armado para se aventurar à exploração regular e intensa das terras próximas à linha
equinocial, onde os homens depressa degeneram, segundo o conceito generalizado na era quinhentista.
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e) Os portugueses, que foram pioneiros da conquista
do trópico para a civilização, tiveram, nessa proeza, a maior missão histórica deles. Sem embargo
de tudo quanto possamos alegar contra sua obra,
forçosamente nós temos de reconhecer que eles
foram não somente os portadores efetivos como
os portadores naturais dessa missão. Nenhum
outro povo do Velho Mundo achou-se tão bem
armado para se aventurar à exploração regular e
intensa das terras próximas à linha equinocial,
onde os homens depressa degeneram, segundo o
conceito generalizado na era quinhentista.

e) Não foi, portanto, uma civilização tipicamente agrícola o que instauraram os portugueses no Brasil
com a lavoura açucareira. Não o foi, primeiramente, porque a tanto não conduzia o gênio aventureiro que os trouxe à América; por outro lado, por
causa da escassez de trabalhadores rurais, e finalmente pela circunstância de não ocupar a atividade agrícola, então, em Portugal, posição de
primeira grandeza.
05- Assinale a opção cuja afirmação vai ao encontro do
que defende Arthur Caplan no texto abaixo.
Autores têm escrito sobre os riscos que as maquinações das biotecnologias na medicina supostamente trariam à natureza humana, pela modificação de sua base
biológica (com clonagem, certas técnicas de reprodução assistida, modulação do comportamento por remédios e genética).

04- Entre as diferentes versões do mesmo texto, escolha
a que representa a melhor opção estilística.
a) Não foi, por conseguinte, uma civilização tipicamente agrícola o que instauraram os portugueses
no Brasil com a lavoura açucareira. Não o foi, em
primeiro lugar, porque a tanto não conduzia o gênio aventureiro que os trouxe à América; em seguida, por causa da escassez de trabalhadores
rurais, e finalmente pela circunstância de a atividade agrícola não ocupar, então, em Portugal,
posição de primeira grandeza.
b) Não foi, conseqüentemente, uma civilização tipicamente agrícola o que instauraram os portugueses no Brasil com a lavoura açucareira. Não o foi,
em primeiro lugar, porque a tanto não conduzia o
gênio aventureiro que os trouxe à América; em
seguida, devido à escassez de trabalhadores rurais, e finalmente pela circunstância de a atividade
agrícola não ocupar, então, em Portugal, posição
de primeira grandeza.
c) A civilização que os portugueses instauraram no
Brasil com a lavoura açucareira não foi, por conseguinte, uma civilização tipicamente agrícola.
Não o foi, em primeiro lugar, porque a tanto não
conduzia o gênio aventureiro que trouxe os portugueses à América; em seguida, por causa da escassez de trabalhadores rurais, e finalmente pela
circunstância de a atividade agrícola não ocupar,
então, em Portugal, posição de primeira grandeza.
d) Não foi, por conseguinte, uma civilização tipicamente agrícola aquela que os portugueses instauraram no Brasil com a lavoura açucareira. Não
o foi, em primeiro lugar, porque a tanto não conduzia o gênio aventureiro que trouxe os portugueses à América; em seguida, por causa da escassez de trabalhadores rurais, e finalmente pela circunstância de a atividade agrícola não ocupar,
então, em Portugal, posição de primeira grandeza.
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Arthur Caplan diz que essas alegações não são muito
convincentes. Afirma, com propriedade: “A própria natureza humana tem mudado drasticamente em reação à
tecnologia”. E mais: “Tampouco há razão para glorificar
uma fase particular da evolução da natureza humana e
declará-la sacrossanta.”
(Adaptado de Marcelo Leite).

a) Deve-se lutar para preservar a natureza humana,
que, conforme comprovações científicas, é una e
imutável.
b) É necessário chamar a atenção para todos os
riscos do avanço da ciência, mesmo para os não
imediatamente identificáveis e mensuráveis, para
evitar que ocorram mudanças na natureza humana e que ela se deteriore.
c) A mensuração dos riscos da pesquisa científica
pode ser falaciosa caso sejam desprezadas as
mudanças já ocorridas na base biológica da natureza humana.
d) É consensual a idéia de que a base biológica da
humanidade deve ser mantida e, para que não
seja desvirtuada, deve-se respeitar a relação entre
fato – determinações biológicas – e norma – dogmas a que se deve obedecer.
e) A pesquisa biomédica é muito perigosa para ser
levada adiante e, portanto, cabe ao Estado, por
meio de legislação, proibir os estudos da genética.
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06- A _______ intelectual de Nabuco provém de suas
________ e é por isso que nele ______, mais do
que o artista, o pensador político. É uma tradição
espiritual que ele conserva e eleva a um grau superior, ainda que a______ vocação política se alie
______ sensibilidade artística.

08- Leitor, que já tens direito _____ uma cadeira na
câmara ________ ; que já estás _______ na fatal
casa dos –enta, _______ se começa a rolar pelo
plano inclinado dos pés-de-galinha nas ______ de
lua; leitor benévolo, que és pai e avô de fresca data,
_______ alguns minutos de atenção.

(Baseado em Graça Aranha)

(Baseado em França Júnior)

a)

qualidade

raízes

acentua-se

esta

a

b)

riqueza

raízes

se acentua

esta

à

c)

carreira

influências

marca-se

tal

d)

essência

origens

se acentua

e)

vivência

raízes

acentua-se

a)

a

à

b)

a

essa

a

c)

à

essa

à
d)

a

e)

à

07- Marque a opção correta a respeito de aspectos gramaticais do texto abaixo.
Hoje, há dois tópicos que determinam a atitude
tolerante-liberal em relação ao outro: o respeito à
diferença, a receptividade a ela, e o temor obsessivo do molestamento – em síntese, o outro não
5 representa problema, desde que sua presença não
seja intrusiva, contanto que o outro não seja de
fato o outro...
E é isto que vem emergindo com intensidade cada vez maior como o “direito humano” central na so10 ciedade capitalista avançada: o direito de não ser
molestado, isto é, de ser mantido a uma distância
segura dos outros. Uma estrutura similar faz-se claramente presente na maneira como nos relacionamos com a exploração capitalista: não há nada de
15 errado com tal exploração se ela for contrabalançada
com atividades filantrópicas – primeiro, a pessoa acumula seus bilhões, depois, os restitui (em parte)
aos necessitados.

vitalícia
perpétua
de
honra
perpétua
vitalícia

aboletado
assentado
assentado
parado

donde
de onde
das
quais
da qual

estacionado

donde

conjunções
fases
fases
casas
conjunções

prestame
prestaime
presteme
presteme
prestaime

Nas questões 09 a 12, baseadas em Manuel Bandeira, escolha o segmento do texto que não está isento
de erros gramaticais e de ortografia, considerando-se
a ortodoxia gramatical.
09- a) As duas grandes sombras de Ouro Preto, aquelas
em que pensamos invencivelmente a cada volta
de rua, são o Tiradentes e o Aleijadinho.
b) É ainda hoje difícil formar um juízo seguro sobre
Joaquim José da Silva Xavier.
c) Alguns de seus companheiros da Inconfidência
falaram dele desdenhosamente nos depoimentos
da devassa.
d) O Coronel Domingos Vieira chama-lhe “malvado”.
e) Cláudio Manuel da Costa asseverou de que o alferes era homem de tão fraco talento, que nunca
serviria para tentar-se com ele um levante.

(Adaptado de Slavoj Zizek)

a) A forma verbal existe pode substituir “há” (A.1)
sem que haja prejuízo para a correção gramatical.
b) O pronome “isto” (A.8) refere-se especificamente

10- a) A verdade é que Gonzaga, Cláudio Manuel da
Costa, Alvarenga eram homens requintados, letrados, a quem a vida corria fácil, ao passo que o alferes sempre lutara pela subsistência.
b) Antes de alistar-se na tropa paga, vivera da profissão que lhe valera o apelido.
c) Não obstante, foi ele talvez o único a demonstrar
fé, entusiasmo e coragem na aventura de 89.
d) Descoberta a conspiração, enquanto os outros não
procuravam outra coisa se não salvar-se, ele revelou a mais heróica força de ânimo, chamando a si
toda a culpa.
e) Com coragem, serenidade e lucidez, até o fim, enfrentou a pena última.

ao "direito de não ser molestado" (A.10 e 11).
c) A referência do pronome “ela” (A.3) é “atitude tolerante-liberal” (A. 1 e 2).
d) Seria correta a inserção da vírgula antes do pronome relativo “que”(A.1), pois ele introduz uma
explicação a respeito dos dois tópicos que serão
enumerados.
e) Sem necessidade de ajustes no período, o conector “se”(A.15) pode corretamente ser substituído
pela conjunção caso.
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Nas questões 13 e 14, marque o item em que uma das
sentenças não está gramaticalmente correta.

11- a) Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, nasceu
em 1738 e era filho natural do mestre de obras
português, Manuel Francisco Lisboa.
b) Aleijadinho teve vários irmãos paternos. Um deles, o Padre Félix, também trabalhou na talha.
c) Antônio Francisco freqüentou apenas a classe de
primeiras letras.
d) Sabe-se que, depois de adulto, a sua principal
leitura era a Bíblia, alimento de sua arte, toda ela
de inspiração religiosa.
e) Os livros de medicina é provável que os lessem
em busca de conhecimento para tratamento e
lenitivo de sua medonha enfermidade.

13- a) A literatura depende muito de condições subjetivas, raramente satisfaz apenas os sentidos, exige colaboração, embora muitos acreditem que as
obras literárias possam brotar de cérebros insulados. / A literatura depende muito de condições
subjetivas, raramente satisfaz apenas aos sentidos, exige colaboração, embora muitos acreditem que as obras literárias possam brotar de
cérebros insulados.
b) Um povo não perde os seus mais fortes determinantes se recebe, aceita e pratica a pintura e a
música de outra origem, mas dificilmente adotará
literatura estranha sem perda de alguns de seus
valores. / Um povo não perderá os seus mais
fortes determinantes se receber, aceitar e praticar a pintura e a música de outra origem, mas
dificilmente adotará literatura estranha sem perda
de alguns de seus valores.
c) No Brasil, a nacionalidade e a literatura formaram
um “sistema” interessantíssimo, que a cerca de
trezentos anos desenvolve-se. / No Brasil, a nacionalidade e a literatura formaram um “sistema”
interessantíssimo, que há cerca de trezentos
anos se desenvolve.
d) Quando surgiu Euclides da Cunha, nossa literatura podia enumerar grandes nomes pertencentes ao “sistema” de que falei há pouco. / Quando
surgiu Euclides da Cunha, nossa literatura podia
enumerar grandes nomes pertencentes ao “sistema” de que faz pouco falei.
e) Já tive ocasião de mostrar quanto me parecem
precárias três afirmativas de Euclides da Cunha:
a questão do cruzamento; a fatalidade da luta
das raças e o autoctonismo do homem americano. / Já tive ocasião de mostrar como me parecem precárias três afirmativas de Euclides da
Cunha: a questão do cruzamento; a fatalidade da
luta das raças e o autoctonismo do homem americano.

12- a) À antiga Vila do Carmo pode-se ir de trem ou de
automóvel.
b) Indo de trem, entra-se na cidade atravessando o
Ribeirão do Carmo, mas a estrada de rodagem
penetra nela pelo alto de São Pedro, aonde está
a igreja do mesmo nome, hoje contígua à residência episcopal.
c) O risco de São Pedro seria, segundo Diogo de
Vasconcelos, de Antônio Pereira de Sousa Calheiros.
d) Nada se pôde apurar, contudo, quer quanto à
sua autoria, quer quanto à data do início das
obras.
e) Uma pia batismal tem gravado o ano de 1743,
dado como sendo o do começo das obras.

(Baseado em Roquette Pinto)
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Nas questões 15 e 16, marque o item que contém
erro gramatical ou de ortografia.

14- a) Do interior das fazendas coloniais nos vem, através das páginas de Antonil, uma impressão de
operosidade intensiva. Há ali a vibração e o estrondo de um pequeno mundo humano e febre
de labor. / Do interior das fazendas coloniais nos
vêm, através das páginas de Antonil, impressões
de operosidade intensiva. Há ali a vibração e o
estrondo de um pequeno mundo humano e febre
de labor.
b) Dadas as condições especiais daquela sociedade, nesse dilema se transforma outro: ou a desclassificação social, ou a posse de uma grande
massa operária. Dadas às condições especiais
daquela sociedade, esse dilema se transforma
em outro: ou a desclassificação social, ou a posse de uma grande massa operária.
c) Essa considerável massa trabalhadora é indispensável à manutenção e à prosperidade de um
grande engenho. / Indispensável essa considerável massa trabalhadora à manutenção e à prosperidade de um grande engenho.
d) O sesmeiro seiscentista está colocado entre as
pontas de um verdadeiro dilema: tem que escolher entre a vida vegetativa dos decaídos, ou a
cultura em grande escala. / O sesmeiro seiscentista está colocado entre as pontas de um verdadeiro dilema: tem de escolher entre a vida vegetativa dos decaídos, ou a cultura em grande
escala.
e) Das roças ao picadeiro, dos picadeiros às moendas, das moendas às tachas, das tachas às formas, das formas aos terreiros de secagem, dos
terreiros às tulhas, e às caixas, e às tropas, e aos
armazéns da costa, o trabalho dos engenhos, na
fabricação do açúcar, se complica, se desdobra,
se multiplica em mil ações, que exigem, para a
sua perfeita execução, uma massa operária considerável. / Das roças ao picadeiro, dos picadeiros às moendas, das moendas às tachas, das
tachas às formas, das formas aos terreiros de
secagem, dos terreiros às tulhas, e às caixas, e
às tropas, e aos armazéns da costa, o trabalho
dos engenhos, na fabricação do açúcar complica-se, desdobra-se, multiplica-se em mil ações,
que exigem, para a sua perfeita execução, uma
massa operária considerável.

15- Desde o momento em que(A) os portugueses puseram o pé (e a boca) na Terra Brasilis, eles depararam(B) com mais de 300 línguas indígenas. O idioma português travou uma luta de resistência e assimilação por três séculos, enfrentando culturas, dialetos africanos e muitas línguas. A evangelização(C)
de índios e negros, a política de imposição da língua portuguesa adotada pela Coroa e o marquês de
Pombal em 1770 e a integração ao mercado exportador são fatores decisivos para se entender(D) essa grande mistura que formou, e forma, a nossa língua, um dos elementos da unidade nacional que só
conseguiu se impor as vésperas(E) da Independência, no século XIX.
(Baseado em Luiz Carlos Villalta)

a)
b)
c)
d)
e)

16- Gonçalves Dias nasceu em 1823, no Maranhão, filho
de João Manuel Gonçalves, comerciante português,
e de Vicência Ferreira, índia mestiça(A). Em 1838,
embarcou para Portugal, onde(B) se matriculou no
curso de Direito, em Coimbra. Suas primeiras produções literárias se iniciam(C) por volta de 1840, entre
elas a sua mais conhecida poesia, a Canção do exílio (1843). Em 1851, em uma de suas viagens etnográficas(D) para o Norte, passa pelo Maranhão com
a intenção de se casar com o grande amor de sua
vida, Ana Amélia, uma jovem de 14 anos. O pedido
foi recusado pela mãe da moça, por causa da origem mestiça e bastarda do poeta. O romance entre
o dois serviu de inspiração para Aluísio Azevedo – O
mulato. Após essa decepção amorosa, faz um casamento de conveniência. Somavam-se(E) a essas
frustrações um forte sentimento de inferioridade de
origem.
(Baseado em Beatriz de Moraes Vieira)

a)
b)
c)
d)
e)

(Baseado em Oliveira Viana)
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17- Os trechos seguintes constituem um texto, mas estão desordenados. Ordene-os de forma a comporem
um texto coeso e coerente e, a seguir, assinale a
opção correta.

c) A oração “Como todo mundo sabe” (A.2 e 3) poderia ser substituída, sem que se alterasse o sentido
do texto, por Já que é sabido.
d) Mantendo-se a correção gramatical, no trecho
“conseguem, por uma série de técnicas,” (A.5 e 6),

( ) É uma proposta que envolve medidas práticas,
como a alteração dos horários da administração
pública, dos serviços públicos e das escolas; a
diminuição ou a remodelagem dos tempos de trabalho, flexibilizados nas empresas; mudanças nos
espaços de trabalho.
( ) Essas não seriam senão medidas paliativas, remendos administrativos, para facilitar a difícil conciliação entre vida privada e vida profissional, não
fosse a reengenharia do tempo uma aposta em
que está em jogo o reconhecimento da diversidade de homens e mulheres, de sua incontornável
igualdade de direitos e de aspiração à liberdade e
à felicidade.
( ) A reengenharia do tempo é uma tentativa de repensar o cotidiano de homens e mulheres, com
vistas a aumentar sua qualidade de vida e seu
produto de felicidade bruto.
( ) É, portanto, a reengenharia do tempo um exercício cujo objetivo último é reabrir a discussão sobre
o sentido da vida, relembrar a importância dos
atos gratuitos, dos laços de afeto e solidariedade.

o verbo poderia estar flexionado no pretérito, dado
que expressa um fato passado, e no singular, em
concordância com a expressão nominal “um povo”
(A.4).
e) Seria mantida a correção do período (A.7 a 10)
caso a última oração estivesse assim expressa na
voz passiva: que são obedecidas exatamente
as práticas judiciárias gregas daquela época.
Nas questões 19 e 20, baseadas em Machado de Assis, assinale o item em que uma das sentenças não foi
pontuada corretamente.
19- a) Longa foi a agonia, longa e cruel, de uma crueldade minuciosa, fria, repisada, que me encheu
de dor e estupefação. / Longa foi a agonia, longa
e cruel, de uma crueldade minuciosa e fria, repisada, que me encheu de dor e estupefação.
b) Conhecia a morte de oitiva; quando muito, tinhaa visto já petrificada no rosto de algum cadáver,
que acompanhei ao cemitério. / Conhecia a morte de oitiva, quando muito; tinha-a visto já petrificada no rosto de algum cadáver, que acompanhei ao cemitério.
c) Talvez espante ao leitor, a franqueza com que
lhe exponho e realço a minha mediocridade; advirta que a franqueza é a primeira virtude de um
defunto. / Talvez espante ao leitor a franqueza
com que lhe exponho e realço a minha mediocridade; advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto.
d) Fiquei prostrado. E contudo era eu, nesse tempo,
um fiel compêndio de trivialidade e presunção. /
Fiquei prostrado. E, contudo, era eu, nesse tempo, um fiel compêndio de trivialidade e presunção.
e) Às vezes caçava, outras dormia, outras lia, lia
muito, outras enfim não fazia nada. / Às vezes
caçava; outras dormia, outras lia, lia muito, outras, enfim, não fazia nada.

(Adaptado de Rosiska Darcy de Oliveira)

a)
b)
c)
d)
e)

3–1–2–4
2–1–4–3
4–3–1–2
2–3–1–4
4–3–2–1

18- Com relação aos aspectos gramaticais e textuais do
trecho abaixo, assinale a opção correta.
A tragédia de Édipo é o primeiro testemunho
que temos das práticas jurídicas gregas. Como
todo mundo sabe, trata-se de uma história em que
pessoas – um soberano, um povo –, ignorando
5 uma certa verdade, conseguem, por uma série de
técnicas, descobrir uma verdade que coloca em
questão a própria soberania do soberano. A tragédia de Édipo é um procedimento de pesquisa
da verdade que obedece exatamente às práticas
10 judiciárias gregas daquela época.
(Adaptado de Michel Foucault)

a) Seria mantida a correção gramatical, mas haveria
mudança do sentido original do texto, caso as palavras “certa” (A.5) e “própria”(A.7) estivessem pospostas ao substantivo a que estão relacionadas.
b) O segmento “trata-se de uma história em que
pessoas” (A.3 e 4) estaria igualmente correto se
assim estivesse escrito: trata-se a história de
pessoas que.
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20- a) – Fizeste bem, Cubas; andaste perfeitamente. /
Fizeste bem, Cubas. Andaste perfeitamente.
b) Este ar não é só puro. É balsâmico; é uma transpiração dos eternos jardins. / Este ar não é só
puro. É balsâmico, é uma transpiração dos eternos jardins.
c) Vi, claramente vista, a meia dobra da véspera,
redonda, brilhante, multiplicando-se por si mesma por dez. / Vi, claramente vista, a meia dobra
da véspera, redonda, brilhante, multiplicando-se,
por si mesma, por dez.
d) Assim eu, Brás Cubas, descobri uma lei sublime,
a lei da equivalência das janelas, e estabeleci
que o modo de compensar uma janela fechada,
é abrir outra. / Assim eu, Brás Cubas, descobri
uma lei sublime, a lei da equivalência das janelas, e estabeleci que o modo de compensar uma
janela fechada é abrir outra.
e) E eu espraiava todo o meu ser na contemplação
daquele ato, revia-me nele, achava-me bom, talvez, grande. / E eu espraiava todo o meu ser na
contemplação daquele ato, revia-me nele, achava-me bom, talvez grande.

c) dois.
d) três.
e) quatro.
23- À luz da autonomia constitucional do Ministério Público e da legislação infraconstitucional, analise as
assertivas abaixo.
I.

Há três modalidades de autonomias para o Ministério Público: funcional, administrativa e financeira.
II. Todos os ramos do Ministério Público gozam da
autonomia funcional, administrativa e financeira,
inclusive o Ministério Público junto aos Tribunais
de Contas.
III. A capacidade de gerir e aplicar os recursos orçamentários destinados à instituição destaca uma
expressão da autonomia financeira do Ministério
Público.
IV. Cabe exclusivamente ao Ministério Público, o projeto de criação de cargos e fixação de subsídios.
São assertivas corretas
a)
b)
c)
d)
e)

LEGISLAÇÃO APLICADA AO MPU
21- A respeito da terminologia dos cargos do Ministério
Público, à luz da organização administrativa do Ministério Público da União e da Constituição Federal,
assinale a opção correta.

I e III.
I e IV.
II e III.
III e IV.
II e IV.

24- Com relação às disposições estatutárias especiais
da carreira dos membros do Ministério Público da
União, assinale a opção correta.

a) Procurador do Estado é membro do Ministério
Público Estadual.
b) Procurador de Justiça é membro da primeira instância do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios.
c) Procurador da República é membro do Ministério
Público Federal.
d) Procurador do Trabalho é membro da terceira instância do Ministério Público do Trabalho.
e) Procurador-Geral do Estado é o chefe do Ministério Público Estadual.

a) Os cargos das classes iniciais serão providos por
nomeação, em caráter vitalício, mediante concurso público genérico para todos os ramos.
b) A vitaliciedade somente será alcançada após três
anos de efetivo exercício.
c) É facultada a transferência de membros de um
para outro de seus ramos.
d) O cargo de procurador-geral do trabalho é de provimento vitalício.
e) Poderão inscrever-se no concurso para membro
do Ministério Público da União bacharéis em Direito formados há pelo menos dois anos, de comprovada idoneidade moral.

22- À luz da Lei Complementar nº 75/93, julgue os itens
abaixo a respeito do perfil constitucional do Ministério Público da União (MPU).
I. O MPU é instituição permanente.
II. O MPU defende os interesses individuais disponíveis.
III. Incumbe ao MPU medidas paleativas para a garantia do respeito à ordem jurídica.
IV. O MPU exerce o controle interno da atividade de
polícia judiciária.
O número de itens corretos é:
a) zero.
b) um.
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25- À luz da Constituição Federal e da Lei Orgânica do
Ministério Público da União, julgue os itens abaixo a
respeito dos princípios institucionais do Ministério
Público.

27- A respeito da competência do Ministério Público Federal, assinale a assertiva incorreta.
a) Interpor recurso extraordinário das decisões da
Justiça dos Estados nas representações de inconstitucionalidade.
b) Exercer o controle externo da atividade da polícia
do Distrito Federal.
c) Atuar nas causas de competência do Superior
Tribunal de Justiça.
d) Atuar nas causas de competência do Supremo
Tribunal Federal.
e) Atuar nas causas de competência de quaisquer
juízes e tribunais para defesa de direitos e interesses dos índios e das populações indígenas.

I. O pedido de arquivamento de inquérito policial
pelo procurador-geral da República não pode ser
objeto de retratação por novo titular do cargo.
II. O princípio da independência funcional significa,
entre outras considerações, que cada membro e
cada órgão do Ministério Público gozam de independência para exercer suas funções em face dos
outros membros e órgãos da mesma instituição.
III. No Ministério Público, existe hierarquia funcional
entre a chefia do Ministério Público e seus membros, devendo os pareceres e pronunciamentos
ministeriais ser aprovados pela chefia da instituição.
IV. Pelo princípio da unidade, todo e qualquer membro do Ministério Público pode exercer quaisquer
das atribuições previstas na legislação constitucional e infraconstitucional.
São assertivas incorretas
a)
b)
c)
d)
e)

28- A respeito da escolha e das atribuições do procurador-geral de Justiça, assinale a opção incorreta.
a) É nomeado pelo governador do Distrito Federal
com a anuência do presidente da República.
b) Podem concorrer ao cargo os membros do Ministério Público do Distrito Federal com mais de cinco
anos de exercício nas funções da carreira atendidas outras condições previstas em lei complementar.
c) Nomeia o corregedor-geral do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios.
d) Determina a abertura de correição, sindicância ou
inquérito administrativo.
e) Coordena as atividades do Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios.

I e III.
I e IV.
II e III.
III e IV.
II e IV.

26- Assinale a opção correta entre as assertivas abaixo
relacionadas à chefia do Ministério Público da União
à luz da CF e da Lei nº 75/93.

29- Não participa do Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União:

a) O procurador-geral da República é escolhido por
meio de lista tríplice, elaborada pela classe.
b) O procurador-geral da República deve ser, necessariamente, um membro do Ministério Público Federal.
c) O procurador-geral da República não pode delegar nenhuma de suas atribuições.
d) O procurador-geral da República pode prover e
desprover os cargos das carreiras do Ministério
Público Estadual com a anuência do procuradorgeral de Justiça daquele estado-membro.
e) O procurador-geral da República tem mandato de
2 anos, sem limite para o número de reconduções.

a)
b)
c)
d)
e)

o procurador-geral da República.
o procurador-geral do Trabalho.
o procurador-geral da Justiça Militar.
o corregedor do Ministério Público Federal.
o vice-procurador geral da República.

30- Com relação ao controle da atividade policial exercido pelo Ministério Público da União e aos poderes
jurídicos dados ao MPU para o exercício dessa atividade, assinale a opção incorreta à luz da Lei Complementar nº 75/93.
a) Pode ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais.
b) Promove a ação penal por abuso de poder.
c) Conhece imediatamente sobre a prisão de qualquer pessoa por autoridade federal, distrital ou
estadual.
d) Requisita a instauração de inquérito policial sobre
fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial.
e) Tem acesso a quaisquer documentos relativos à
atividade-fim policial.
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31- Não é (são) órgão(s) do Ministério Público Federal
a)
b)
c)
d)
e)

36- Indique qual das hipóteses abaixo não possibilita a
interrupção das férias.

os procuradores da República.
os procuradores Regionais da República.
o Conselho Superior do Ministério Público Federal.
o Colégio de Procuradores da República.
o procurador distrital.

a)
b)
c)
d)
e)

32- Com relação aos afastamentos dos membros do Ministério Público da União, assinale a assertiva correta.

37- Assinale a assertiva correta a respeito das hipóteses
de elegibilidade e de exercício de mandato eletivo
por servidor público federal.

a) Podem afastar-se até oito dias consecutivos por
motivo de casamento.
b) Podem afastar-se para comparecer a seminários
ou congressos só no País.
c) Podem exercer cargo eletivo não devendo afastarem-se durante a campanha.
d) Podem ministrar cursos e seminários destinados
ao aperfeiçoamento dos membros da instituição e
de servidores da Administração Pública em geral.
e) Podem, independente de autorização do procurador-geral, freqüentar curso de aperfeiçoamento e
estudo no exterior.

a) Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, sempre ficará afastado do cargo.
b) Tratando-se de investidura no cargo de vereador,
independente da compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo
da remuneração do cargo eletivo.
c) No caso de afastamento do cargo, o servidor cessa de contribuir para a seguridade social no cargo
em que se encontrava em exercício.
d) Investido no mandato de prefeito, será afastado do
cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
e) O servidor público não pode candidatar-se a cargo
eletivo.

33- À luz da legislação orgânica do Ministério Público da
União, não é caso de demissão dos membros do
Ministério Público da União
a)
b)
c)
d)
e)

Calamidade pública.
Comoção interna.
Convocação para júri.
Convocação para serviço militar.
Motivo de interesse particular relevante.

38- A respeito da estabilidade dos servidores públicos e
dos membros do Ministério Público da União (MPU)
com base na Constituição Federal e legislação correspondente, assinale a opção correta.

lesão aos cofres públicos.
desrespeito ao princípio do promotor natural.
improbidade administrativa.
abandono de cargo.
aceitação ilegal de cargo ou função pública.

a) Ambos se tornam estáveis após o decurso do
mesmo lapso temporal de exercício.
b) São estáveis os servidores públicos federais após
3 anos de efetivo exercício.
c) A vitaliciedade é um atributo comum aos servidores públicos e aos membros do Ministério Público.
d) Os estáveis não podem ser demitidos.
e) Os membros do MPU são estáveis após três anos
de exercício.

34- Fazem jus à pensão por morte do servidor público
federal, exceto
a)
b)
c)
d)

o cônjuge, mesmo que titular de aposentadoria.
o filho inválido, enquanto durar a invalidez.
o menor sob tutela até 21 anos de idade.
a mãe e o pai, ainda que sem a prova da dependência econômica.
e) a pessoa designada maior de 60 anos, ainda que
sem vínculo de parentesco, que viva sob a dependência econômica do servidor.
35- Sobre as penalidades aplicáveis aos servidores públicos federais por infração disciplinar, é correto afirmar que
a)
b)
c)
d)

são elencadas em numerus clausus.
prevêem a imposição de multa.
incluem a suspensão de direitos políticos.
não guardam relação com a gravidade da falta
praticada.
e) dispensam, em certas hipóteses, a garantia da
ampla defesa.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

39- A respeito dos institutos da reintegração, recondução
e readaptação, assinale a opção correta.

41- Acerca da atuação do enfermeiro como líder e agente de mudanças, avalie as afirmações abaixo, e
marque com F a afirmativa falsa e com V a verdadeira e assinale a opção correta.

a) A reintegração é o retorno à atividade de servidor
aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.
b) Não poderá haver reintegração do servidor que já
tiver completado 60 anos de idade.
c) A recondução é o retorno do servidor estável ao
cargo anteriormente ocupado.
d) A readaptação será efetuada em cargo de atribuições afins, independente de habilitação e de concurso público.
e) A reintegração não acarreta em nenhuma hipótese a disponibilidade do servidor.

( ) Um agente de mudanças é uma pessoa que tenta
influenciar ativamente outras pessoas a mudar
seu comportamento de um modo predeterminado.
( ) A opção pela mudança deve basear-se em informação, e não no medo de represálias do enfermeiro ou de qualquer outro profissional da área de
saúde.
( ) Ao ajudar os pacientes a lidar com as mudanças
físicas ou psicológicas causadas por enfermidades, é considerado exemplo de atuação.

40- Nos termos da Lei nº 8.112/90, assinale a assertiva
correta a respeito da responsabilidade do servidor.

a)
b)
c)
d)
e)

a) O servidor só responde civil e administrativamente
pelo exercício irregular de suas atribuições.
b) Tratando-se de dano causado à Administração,
responderá o servidor perante a Fazenda Pública
em ação regressiva.
c) A obrigação de reparar o dano estende-se aos
sucessores e contra eles será executada, até o
limite do valor da herança recebida.
d) As sanções civis, penais e administrativas não
poderão cumular-se, sendo independentes entre
si.
e) A responsabilidade administrativa do servidor será
afastada no caso de absolvição criminal por falta
de provas.
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F, F, F
V, F, V
F, F, V
F, V, F
V, V, V

42- A respeito da lei do exercício profissional, assinale a
assertiva correta.
a) O Conselho Regional de Enfermagem tem como
objetivo básico, fiscalizar o cumprimento da lei do
exercício profissional e o desenvolvimento cultural
e profissional.
b) O registro profissional em um estado dá direito a
exercer suas atividades profissionais em outro
estado da federação.
c) A inscrição remida é concedida ao profissional
aposentado, mesmo que tenha sofrido penalidade
por infração ética.
d) Consulta de enfermagem, consultoria, auditoria e
emissão de pareceres sobre matéria de enfermagem são atribuições privativas do enfermeiro, seguindo o Artigo 8º da Lei do Exercício Profissional.
e) É permitido ao chefe da Divisão de Enfermagem
de uma instituição pública designar um técnico de
enfermagem para a chefia da unidade de enfermagem.
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43- O Código de Ética dos Profissionais de enfermagem
requer o conhecimento e cumprimento dos itens
abaixo, exceto:

45- Quanto à importância das estatísticas de saúde,
conceitos, nomenclaturas e interpretações, assinale
a opção correta.

a) A enfermagem é uma profissão que atua na promoção, proteção, recuperação da saúde e reabilitação das pessoas, respeitando os preceitos éticos e legais.
b) É um direito do profissional assegurar ao cliente
uma assistência de enfermagem livre de danos
decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
c) É responsabilidade do profissional manter-se atualizado ampliando seus conhecimentos técnicos
científicos e culturais em benefício da clientela,
coletividade e desenvolvimento da profissão.
d) É um dever do profissional respeitar e reconhecer
o direito do cliente de decidir sobre sua pessoa,
seu tratamento e seu bem estar.
e) Nos casos previstos em lei, o profissional deverá
decidir, de acordo com a sua consciência, sobre a
sua participação ou não em ato abortivo.

a) O objetivo da estatística de saúde é fornecer dados dos níveis de saúde da população que auxiliarão na elaboração de programas de saúde, implementações e avaliações.
b) O levantamento dos dados deve ser realizado
sempre de forma contínua, para melhor controle
das possíveis intercorrências.
c) Gráficos são figuras auto-explicativas e, de preferência com comentários inseridos, apresentados
em forma de cartogramas e diagramas.
d) É correto afirmar que a maioria dos indicadores de
saúde mede a presença e não a ausência de saúde.
e) Apesar de não ser o mais utilizado, o coeficiente
de mortalidade infantil é considerado um excelente
indicador de saúde.
46- Acerca da auditoria dos serviços e assistência de
enfermagem, assinale a assertiva incorreta.

44- Acerca dos aspectos gerais da epidemiologia, terminologia e ações de enfermagem, assinale a assertiva errada.

a) A auditoria em enfermagem não avalia a assistência total ao paciente, pois, o cuidado total ao paciente inclui a atuação de outros profissionais nesse
cuidado.
b) A auditoria não tem por finalidade avaliar o desempenho de um indivíduo ou de um grupo.
c) A auditoria não tem como objetivo primordial a
melhoria dos registros de enfermagem, mas sim
da assistência ao paciente.
d) A auditoria tem finalidade punitiva na medida em
que verifica o cuidado e detecta os erros.
e) No que diz respeito à determinação dos critérios
na criação e desenvolvimento do processo de auditoria, não deve haver participação do pessoal da
enfermagem.

a) O objetivo epidemiológico é descrever os agravos
que ocorrem com a população, apontar as causas
e orientar as indicações dos meios de controle.
b) Suscetibilidade é o estado de qualquer pessoa ou
animal que não possui resistência contra um determinado agente.
c) A epidemiologia descritiva é um método epidemiológico importante, pois explora as diversas características que relacionam a doença e as pessoas
por ela afetadas.
d) A vigilância epidemiológica é um sistema de informação, decisão e ação, para recomendar, planejar e avaliar medidas de controle dos agravos.
e) Compete à vigilância epidemiológica possibilitar a
descoberta dos casos novos para desencadear o
mais rapidamente possível o processo de profilaxia.
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47- Quanto à difícil tarefa de dimensionamento do pessoal de enfermagem, assinale a opção correta.

50- Na administração dos serviços de enfermagem é
fundamental o estabelecimento dos manuais, normas, rotinas e procedimentos. Referente a esse tema, assinale a única assertiva correta.

a) É a primeira etapa do processo de provimento de
pessoal, que tem por finalidade a previsão da
quantidade e da qualidade por categoria.
b) O percentual da equipe de enfermagem, na maioria das instituições de saúde do país, é menos
significativo do que as demais categorias.
c) Não existe hoje nas instituições de saúde a interferência de profissionais de outras áreas no dimensionamento do pessoal de enfermagem.
d) O dimensionamento do pessoal termina com o
cálculo de pessoal requerido, que é um processo
estático.
e) A avaliação não interfere no dimensionamento, e
sim na qualidade da assistência prestada.

a) Procedimento é a descrição detalhada e seqüencial de como uma atividade deve ser realizada,
específico de cada unidade.
b) Os manuais devem determinar as diretrizes e
normas da organização.
c) As normas devem ser estabelecidas por uma autoridade reconhecida pela equipe, e não estão
sujeitas à revisão contínua.
d) Quando se estabelece que todo paciente cardíaco
deverá ser pesado diariamente às 6 horas, pelo
auxiliar de plantão, é um exemplo de rotina.
e) Nos manuais estão contidos de forma sistematizada as normas, rotinas, procedimentos e informações necessárias para a execução das ações
de enfermagem.

48- A respeito da importância do recrutamento e seleção
de pessoal de enfermagem, assinale a assertiva correta.

51- Acerca da importância das atividades referentes à
administração de recursos materiais pelos enfermeiros, avalie as seguintes afirmativas e marque com F
a afirmativa falsa e com V a verdadeira e assinale a
opção correta.

a) Não é de competência do enfermeiro assumir a
seleção de pessoal de enfermagem pois é restrito
ao departamento de pessoal.
b) A existência de um setor de educação continuada
pertencente ao departamento de enfermagem, e
não interfere no processo seletivo.
c) Os critérios de seleção devem ser estabelecidos
apenas nos fatores relacionados à necessidade
de pessoal.
d) Quanto maior o rigor dos critérios estabelecidos
pelo recrutamento e seleção, menor ênfase será
necessária ao treinamento.
e) Não é tarefa da seleção analisar e decidir sobre
qual o indivíduo que melhor se adapta ao tipo de
trabalho a ser desempenhado, e sim do treinamento.

( ) São responsáveis pela previsão, provisão, organização e controle de materiais.
( ) Têm como objetivo melhorar a assistência ao paciente e as condições de trabalho do pessoal de
enfermagem e demais membros da equipe de
saúde.
( ) Participam no processo de seleção e compra de
materiais.
a)
b)
c)
d)
e)

49- Acerca das teorias administrativas referentes à área
de enfermagem, assinale a opção incorreta.
a) A teoria científica preconizava a divisão do trabalho, a especialização, a padronização das atividades e tarefas específicas.
b) Na teoria clássica, as pessoas e as relações interpessoais não são devidamente consideradas, não
admitindo a estrutura informal.
c) A teoria das relações humanas trata de temas
relativos à motivação humana, liderança, comunicação e dinâmica de grupo.
d) A teoria burocrática caracteriza-se pelo caráter
pessoal nas relações humanas, apesar de não
participarem do capital da organização.
e) A teoria dos sistemas baseia-se no conceito de
homem funcional, que se caracteriza pelo relacionamento interpessoal com outras pessoas como
um sistema aberto.
Analista - MPU - 2004
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52- Acerca do Sistema Único de Saúde – SUS, que desenvolve ações de acordo com as diretrizes constantes no Art. 198 da Constituição Federal, assinale a
opção incorreta.

54- Quanto ao Sistema Único de Saúde e seus princípios básicos, assinale a opção incorreta.
a) A Constituição afirma que os serviços privados
podem integrar o SUS, desde que estabeleçam
com o SUS contrato de direito público.
b) O princípio da descentralização é um princípio
constitucional que define que a descentralização
deve ser feita garantindo-se o comando único.
c) O princípio da integralidade, ou seja, assistência
integral ainda não é uma realidade em muitos
serviços do SUS, em virtude do despreparo das
equipes e falta de diálogo entre os profissionais.
d) A participação popular é um princípio estabelecido
pela constituição, por meio da Lei nº 8.142/90,
com o estabelecimento das conferências de saúde
e conselhos de saúde.
e) Pode-se afirmar que o direito ao tratamento igual
(público e privado) se refere exclusivamente aos
aspectos técnicos da assistência e aos serviços
de hotelaria que precisam ser necessariamente
iguais.

a) Com a Lei Orgânica da Saúde, os serviços do
setor privado que participam do SUS de forma
complementar, passam a integrá-lo, sujeitando-se
às suas normas.
b) As ações de Vigilância Sanitária Epidemiológica e
da Saúde do Trabalhador estão incluídas no campo de atuação do SUS.
c) Constitucionalmente o SUS é organizado de acordo com as seguintes diretrizes: centralização,
atendimento integral e participação da comunidade.
d) Compete à Direção Nacional do SUS, formular,
avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
e) O SUS desenvolve suas ações obedecendo a
alguns princípios, como universalidade de acesso
aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.

55- A Tuberculose é um problema de saúde, sendo prioridade entre as políticas governamentais. Relativamente a essa patologia, assinale a opção errada.

53- No que se refere às teorias de administração e os serviços de enfermagem, assinale a assertiva incorreta.
a) Na prática da administração do pessoal de enfermagem encontramos freqüentemente propostas
típicas da teoria científica, como a preocupação de
como fazer, bem como a elaboração técnica e de
adoção de manuais de técnicas e de procedimentos na assistência prestada ao paciente.
b) A teoria que visava à eficiência da organização
pela adesão de uma estrutura adequada, teoria
que preocupou-se unicamente com a estrutura
formal da organização, não admitindo a existência
da estrutura informal, foi idealizada por Frederick
Winslow Taylor.
c) Com a teoria das relações humanas criada no
início de 1930, a administração passou a tratar,
entre outros, temas relativos à motivação humana,
à liderança, à comunicação e a dinâmica de grupo.
d) O serviço de enfermagem, nas instituições de
saúde, reproduz na sua estruturação rigidamente
hierarquizada, o modelo maior da teoria clássica.
e) A teoria das relações humanas na administração
do pessoal de enfermagem segue a liderança como estratégia na condução do grupo de enfermagem, bem como a comunicação entre os demais
membros da equipe de saúde, sendo considerado
fator relevante para a continuidade e otimização
da assistência ao paciente.
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a) É uma doença infecciosa e contagiosa causada
pelo bacilo de Koch, que se propaga através do
ar, por meio de gotículas contendo o bacilo.
b) A infecção pode ocorrer em qualquer idade, sendo
mais comum na infância, e nem todas as pessoas
expostas ao bacilo se tornam infectadas.
c) A infecção tuberculosa, sem doença, significa que
os bacilos estão no corpo da pessoa, mas o sistema imunológico por meio dos macrófagos mantém-nas sob controle, não sendo detectada a infecção pela prova tuberculínica.
d) Todos os órgãos podem ser acometidos pelo bacilo da tuberculose, porém, ocorre mais freqüentemente nos pulmões, gânglio, pleura, rins, cérebro
e ossos.
e) Denomina-se “caso novo” todo doente com tuberculose que nunca se submeteu à quimioterapia
antituberculosa, fez uso de tuberculáticos por menos de 30 dias, ou submeteu-se ao tratamento
para tuberculose há cinco anos ou mais.
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56- Com relação aos conhecimentos básicos acerca do
diabetes melitos e cuidados específicos, assinale a
única opção correta.

58- Acerca das características gerais das doenças imunopreveníveis, constantes do Programa Nacional de
Imunização, assinale a opção correta.

a) A insulina é um homônimo essencial para a utilização da glicose no metabolismo celular e das
proteínas exclusivamente.
b) O uso de anticoncepcionais orais, salicilatos, diuréticos e a fenitoína não deve ser suspenso durante o teste de tolerância à glicose apesar de possíveis alterações.
c) As modificações hormonais que ocorrem durante
a gravidez criam condições favoráveis à diminuição da tolerância à glicose, apesar de não ser
necessário o uso da insulina, apenas dieta.
d) Os hipoglicemiantes orais para os pacientes diabéticos não insulino-dependentes, atuam estimulando a secreção de insulina e aumentando a
sensibilidade periférica à insulina.
e) A insulina regular de ação curta, assim como a
insulina NPH de ação lenta, podem ser administradas nas vias subcutânea e endovenosa, sendo
que por via oral não tem ação em virtude da desativação enzimática.

a) A poliomielite é uma doença infecto-contagiosa
viral aguda, que se multiplica no tubo digestivo e
cuja transmissão ocorre somente pelo contato
direto de pessoa para pessoa.
b) A coqueluche é uma doença infecciosa, cujo único
reservatório é o homem, e a transmissão ocorre
apenas de pessoa à pessoa, por meio de secreções nasofaríngeas.
c) A difteria é uma doença infecciosa grave, causada
por uma bactéria que se localiza nas vias aéreas
superiores, altamente transmissível mediante contato direto com o exsudato exclusivamente anaeróbico, não-contagiosa.
d) O tétano é uma doença infecciosa aguda contagiosa grave, caracterizada por contrativos musculares, espasmos, convulsões que podem levar à
morte por asfixia.
e) O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de
natureza viral, grave, transmissível e extremamente contagiosa e a doença geralmente confere imunidade.

57- Com relação às contra-indicações gerais à vacinação, avalie as seguintes afirmativas e marque com F
a falsa e com V a verdadeira e indique a opção correta.

59- As doenças sexualmente transmissíveis voltaram a
ter uma grande incidência por vários fatores. A esse
respeito assinale a assertiva correta.

( ) A ocorrência de reação anafilática após o recebimento de qualquer dose é uma contra-indicação
geral.
( ) Crianças infectadas pelo vírus da imunodeficiência
humana – HIV assintomáticas podem receber todas as vacinas previstas no esquema básico de
vacinação.
( ) Ocorrência de febre após a administração de uma
vacina é uma contra-indicação geral.
a)
b)
c)
d)
e)

a) A AIDS é uma doença causada pelo vírus HIV,
transmitido pela via sexual, parenteral, da mãe
para filho no curso da gravidez, durante ou após o
parto e amamentação, sendo o vírus inativado
através de produtos químicos específicos, do calor
e irradiação.
b) A sífilis é uma doença infecto-contagiosa, sistêmica, de evolução crônica, cujo, único reservatório é
o homem, sendo que na Sífilis Congênita a transmissão se dá em qualquer fase da gravidez, e
poucos casos por transfusão sangüínea.
c) A gonorréia é uma doença infecciosa do trato urogenital transmitida por via sexual, que nas mulheres é na maioria dos casos assintomática, mas se
infectada e não tratada pode desenvolver doença
inflamatória pélvica, e no homem pode causar
esterilidade.
d) A herpes genital é uma infecção viral que causa
as lesões herpéticas na cérvix, vagina e genitália
externa, com transmissão exclusivamente sexual,
que não tem cura e o tratamento é destinado a
aliviar os sintomas.
e) O condiloma acuminado, também conhecido como crista-de-galo, é uma doença viral, caracterizada pelo aparecimento de verrugas localizadas
na região anal, e perianal, tem transmissão apenas sexual, propicia o aparecimento do câncer do
colo do útero.

V, V, V
V, V, F
F, V, V
F, F, V
F, F, F
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60- Quanto aos conhecimentos e cuidados acerca da
hanseníase, assinale a opção incorreta.

d) No puerpério, a involução uterina em mulheres
amamentando ocorre mais lentamente devido ao
estímulo de sucção.
e) Na orientação quanto à importância da amamentação, é importante salientar que não existe intervalo, devendo a criança ser amamentada sempre
que necessário.

a) É uma doença infecto-contagiosa de evolução
lenta, que se manifesta por meio de sinais e sintomas dermatoneurológicos e oftalmológicos.
b) É uma doença causada pelo bacilo de hansen, um
parasita intracelular obrigatório, com afinidade por
células cutâneas e dos nervos, com alta infectividade e baixa patogenicidade.
c) A gravidez e o aleitamento materno não contraindicam a administração dos esquemas de tratamento poliquimioterápico da hanseníase que são
seguros tanto para a mãe como para a criança.
d) Na hanseníase, as lesões de pele sempre apresentam alteração de sensibilidade, o que a diferencia de outras doenças dermatológicas.
e) Não é comum que os primeiros sinais de hanseníase, em uma pessoa já infectada, apareçam durante a gravidez e no puerpério.

63- Acerca do processo de enfermagem, assinale a opção correta.
a) É uma abordagem intencional de solucionar problemas para atender às necessidades de assistência à saúde dos pacientes e de enfermagem
por meio de várias etapas.
b) Todo o processo é cíclico, sendo suas etapas interligadas, recorrentes, mas não interdependentes.
c) A coleta sistemática de dados para determinar o
estado de saúde do paciente e identificar quaisquer problemas reais, faz parte do diagnóstico.
d) Identificar problemas de saúde que são possíveis
de resolução por meio das atividades de enfermagem é chamada de investigação no processo de
enfermagem.
e) A formulação de um plano de cuidados de enfermagem está inclusa na etapa de implementação
no processo de enfermagem.

61- O programa do hipertenso, sempre muito solicitado,
requer conhecimentos específicos, acerca dessa patologia. Assinale a única opção incorreta.
a) A eficiência da ação de bombeamento do coração
e o grau de resistência ao fluxo sangüíneo oferecido pelo sistema vascular determinam a pressão
sangüínea.
b) Na verificação da pressão arterial, se o braço está
acima do nível do coração obtém-se um valor falsamente alto, daí a importância do posicionamento do braço no nível do coração.
c) A pressão sistólica representa a intensidade da
contração ventricular, e a diastólica, o grau de resistência periférica.
d) Existe recomendação para não se verificar a pressão arterial em braço em que foi realizado cateterismo cardíaco ou em que esteja instalado venóclise.
e) A pressão sangüínea varia ao longo do ciclo vital,
assim como ocorre com a respiração, temperatura
e pulso.

64- Quanto à Comissão Interna de Proteção de Acidentes (CIPA) e a atuação do enfermeiro, assinale a
opção incorreta.
a) A CIPA é um instrumento de que os trabalhadores
e as empresas dispõem para tratar da prevenção
de acidentes e das condições do ambiente de
trabalho.
b) Para a determinação da dimensão da CIPA, levase em conta, além do número de funcionários, o
grau de risco do local de trabalho.
c) Cabe ao enfermeiro como presidente da CIPA,
manter especificamente os empregados informados sobre o trabalho da CIPA.
d) O enfermeiro, enquanto membro da CIPA, deve
zelar pela saúde e pela integridade física do trabalhador.
e) A CIPA tem como objetivo proteger a integridade
física do trabalhador e de todos os aspectos que
potencialmente podem afetar sua saúde.

62- Quanto às normas do Ministério da Saúde, no programa de assistência à saúde da mulher, assinale a
opção incorreta.
a) A participação igualitária de homens e mulheres no
planejamento familiar é importante para o desenvolvimento e co-responsabilidade, independente do
estado civil.
b) Os métodos contraceptivos devem respeitar os
seguintes aspectos: eficácia, aceitabilidade, disponibilidade, facilidade de uso e reseversibilidade.
c) O teste imunológico para a gravidez detecta a gonadotrofina cariônica excretada pela urina da gestante, importante no diagnóstico da gravidez.
Analista - MPU - 2004
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65- Quanto às medidas de higiene e segurança para o
trabalhador, assinale a opção incorreta.

67- Durante a parada cardiorrespiratória é fundamental e
importante o conhecimento das medicações mais
utilizadas. A respeito desse item, assinale a opção
correta.

a) A industrialização e o conseqüente desenvolvimento econômico e social trazem muitos benefícios; uma está associada à exposição a agentes
químicos, físicos, biológicos ou psicossociais capazes de gerar agravos à saúde dos trabalhadores.
b) Entre os principais objetivos da higiene ocupacional ou higiene do trabalho um é proporcionar ambientes de trabalhos salubres, promover e proteger a saúde dos trabalhadores e proteger o meio
ambiente.
c) O momento ideal para a instalação das medidas
de controle de engenharia é durante a construção
ou instalação do processo, que requer o manuseio
de agentes potencialmente agressivos.
d) A adoção de medidas relativas ao trabalhador tais
como o rodízio de função, a limitação no tempo de
exposição, educação e uso de equipamento de
proteção individual – EPIs substitui as medidas
relativas ao ambiente de trabalho.
e) A adoção de medidas de controle restrita ao uso
de EPIs não configura uma prática adequada de
higiene ocupacional.

a) A adrenalina aumenta a força de contração do
músculo cardíaco, diminuindo a necessidade miocárdica de oxigênio.
b) A dobutamina atua diretamente na constratibilidade miocárdica, aumentando o fluxo sangüíneo
renal e diminuindo o débito cardíaco.
c) A atropina é usada no tratamento da taquicardia
sinusal e na assistolia ventricular.
d) A hipóxia induz ao metabolismo anaeróbico que
leva a uma acidose metabólica, sendo utilizado o
bicarbonato de sódio.
e) A noradrenalina é um potente vasoconstritor periférico, que geralmente provoca uma elevação da
pressão sangüínea, sendo indicado na hipotensão
por hipovolemia.
68- Quanto às finalidades e os limites da auditoria de
enfermagem, avalie os itens abaixo e marque com F
a afirmativa falsa e com V a verdadeira e assinale a
opção correta.
( ) Não tem finalidade punitiva, mesmo verificando os
cuidados e os erros cometidos.
( ) Tem como finalidade a melhoria dos registros de
enfermagem, sugerindo ações específicas.
( ) Não tem por finalidade avaliar o desempenho de
um indivíduo ou de um grupo.

66- Acerca das lesões crânio-encefálicas que acontecem
diariamente em acidentes, quedas ou assaltos, assinale a opção correta.
a) Sendo a anoxia cerebral a causa mais comum de
lesão cranio-encefálica, é importante a administração de alto fluxo de oxigênio.
b) Na avaliação dos sinais vitais, pode-se afirmar que
a hipertensão e a taquicardia indicam aumento de
pressão intracraniana.
c) É importante a observação do nível de consciência, apesar de não ser o indicador mais sensível
de mudança da condição clínica do paciente.
d) Concussão ou contusão refere-se à perda
temporária da consciência em função de lesão
craniana grave.
e) Não é correto afirmar que se deve admitir uma
fratura de coluna cervical para qualquer paciente
com uma lesão crânio-encefálica.
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e)
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69- Com relação à auditoria em geral, assinale a opção
incorreta.

71- De acordo com a 10ª Conferência Nacional de Saúde
realizada em setembro de 1996, foi decidida a implementação efetiva do Sistema Nacional de Auditoria do
SUS, com várias diretrizes. A respeito, assinale a opção correta.

a) São características dos membros de uma auditoria ter noções básicas da auditoria, conhecer a
instituição, ter interesse e compromisso pelo assunto e pelo desenvolvimento do trabalho, ter
envolvimento com o cuidado do paciente, bem
como a capacidade do trabalhador em grupo.
b) São funções da comissão de auditoria elaborar
normas e objetos, revisar o instrumento de auditoria, tabular e analisar os dados, aplicar o instrumento e elaborar o relatório.
c) Na auditoria o grupo deve possuir independência
e privacidade para a realização do trabalho podendo possuir características sigilosas ou não.
d) Entende-se como auditoria contábil o exame dos
registros dos fatos administrativos e dos componentes do patrimônio.
e) A auditoria periódica avalia tempos determinados
dando ênfase à continuidade.

a) Descentralizar as auditorias, implantando os sistemas regional, estadual e municipal de auditoria,
com controle central do Ministério da Saúde.
b) Realizar inspeções anuais, ou quando existir denúncia ou solicitação específica ou relação dos
prestadores públicos e privados de saúde.
c) Avaliar a eficiência e eficácia da gestão no cumprimento das metas estabelecidas nos planos de
saúde não é competência dos auditores do SUS.
d) Não é de responsabilidade dos Conselhos de
saúde exigir o acompanhamento dos auditores.
e) Organizar sistema de informação adequada para
as ações de controle, avaliação e auditoria de
saúde.
72- O objetivo fundamental da administração do hospital
é a manutenção do equilíbrio entre custos, despesas
e receitas. Assinale a opção correta acerca de custos hospitalares.

70- A respeito da classificação e tipos de auditoria de
enfermagem, assinale a opção incorreta.
a) A auditoria retrospectiva é feita após a alta do paciente utilizando o prontuário para avaliação.
b) A auditoria operacional ou concorrente é a auditoria feita enquanto o paciente está internado ou em
atendimento ambulatorial.
c) Auditoria interna, que é realizada por elementos
da própria instituição, tem a vantagem de conhecer as inovações e expectativas dos serviços e
não ter dependência administrativa.
d) A auditoria externa é realizada por elemento
não-pertencente à instituição, especialmente
contratado para a auditoria, que tem a desvantagem de não vivenciar a realidade da instituição.
e) Auditoria contínua, que avalia períodos determinados, tem a revisão seguinte sempre iniciada a
partir da última auditoria.
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a) O plano de contas do hospital é o instrumento que
só proporciona o controle dos custos hospitalares.
b) O sistema de custos e planos de contas hospitalar
deve corresponder à divisão organizacional do
hospital, de modo a não responsabilizar gerentes,
chefes e encarregados pelos custos departamentais incorridos.
c) Os custos hospitalares devem ser determinados
por meio da Ordem de Serviço Médico (OSM),
conhecido como prontuário.
d) Os materiais médicos, medicamentos e mão-deobra direta, são também denominados custos indiretos de produção médica, sendo facilmente identificados nos diversos procedimentos médicos.
e) Entendemos como conta de produção médica
pessoal, os débitos ou conta básica utilizada para
informar os materiais médicos e medicamentos
consumidos pela produção médica no mês.
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73- Acerca dos conceitos e princípios arrolados na Lei
de Licitação, Lei nº 8.666/93, que são chamados de
processos licitatórios ou simplesmente licitações,
assinale a opção incorreta.

75- No que se refere à unidade de custo hospitalar e
seus componentes, assinale a opção correta.
a) Centro de custo são departamentos, setores ou
unidades que acumulam gastos com a finalidade
de determinar seus custos totais e o custo da unidade do bem ou serviço produzido.
b) Todos os custos das unidades são formados por
custos especificamente diretos.
c) A Radiologia, o Centro Cirúrgico e Centro Obstétrico são exemplos de centros que utilizam a unidade de custo real simples.
d) A unidade de custo real é aquela que é produzida
ou fornecida por um centro de custos que seja de
difícil identificação.
e) No centro de custo de administração, onde as
tarefas realizadas são de grandezas diferentes,
encontram um exemplo de unidade nãoconvencionado.

a) A vinculação com o edital, igualdade entre os licitadores e adjudicação compulsória ao vencedor
são princípios básicos.
b) A licitação é um procedimento informal que a administração pública utiliza para a escolha de melhor proposta da compra de seu interesse.
c) Especificação, prazo, garantias e condições de
pagamento fazem parte da composição do edital.
d) A concorrência, o convite, o concurso e o leilão
são modalidades diferentes de licitação.
e) Na modalidade de licitação por pregão público, o
objetivo é o estabelecimento de um clima competitivo entre os fornecedores a partir da apresentação das propostas ou lances até se chegar ao
menor preço para cada item.

76- Com relação ao sistema de gerenciamento de custos
hospitalares, assinale a única assertiva incorreta.

74- De acordo com a Lei nº 9.656 de 03 de Junho de 98,
juntamente com a medida provisória nº 2.177-44 de
24 de Agosto de 2001, seu artigo 35-A cria o Conselho de Saúde Suplementar – CONSU – órgão colegiado integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde. É de competência e característica do
CONSU, a não ser:

a) A participação dos enfermeiros no processo de
compras de materiais nas instituições de saúde,
vem sendo cada vez mais requisitada; as instituições públicas e privadas têm de seguir rigidamente as normas relativas aos procedimentos legais
que regulamentam as licitações do setor público.
b) O planejamento é a tarefa básica do processo
administrativo que prepara o hospital para seus
objetivos; tal preparação pode consistir na elaboração de orçamentos expressos em dados físicos
e financeiros, tais como, volume de procedimentos
médicos expressos em valores monetários de custos, despesas e receitas, materiais médicos e medicamentos também com seus valores monetários
de custos, despesas e receitas.
c) Nas empresas e instituições da área de saúde, as
substâncias e ingredientes de uso em farmácia e
os medicamentos industrializados, controlados ou
não por órgãos fiscalizadores devem ser estocados, controlados e distribuídos pela farmácia.
d) Devemos entender como custos e despesas hospitalares como os gastos, medidos em termos
monetários, incorridos ou potencialmente a incorrer, que viabilizarem o serviço médico.
e) Os custos hospitalares têm aumentado consideravelmente devido à complexidade de tratamento e
procedimento realizados pelos técnicos da área de
saúde em sua especialidade, exigindo materiais
modernos para a sua excussão junto à clientela.

a) estabelecer e supervisionar a execução de políticas e diretrizes gerais do setor de saúde complementar.
b) aprovar o controle de gestão da Agência Nacional
de Saúde Suplementar – ANS.
c) supervisionar e acompanhar as ações e funcionamento da ANS.
d) fixar diretrizes gerais para implementação no setor
de saúde suplementar sobre aspectos econômicos e funcionais.
e) o presidente do CONSU participará, na qualidade
do secretário, das reuniões da ANS.
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77- Os recursos materiais humanos e financeiros, são
essenciais para o bom funcionamento de qualquer
tipo de organização pública ou privada. Assinale a
assertiva incorreta acerca de custos hospitalares.

79- Avalie os aspectos referentes à Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO expedida anualmente e com validade apenas para um exercício e marque com F a
afirmativa falsa e com V a verdadeira e assinale a
opção correta.

a) Os recursos materiais representam cerca de 75%
do capital das organizações e a forma de administrá-los reflete-se nos custos e na produtividade
das empresas.
b) O balanço demonstrativo da posição econômica e
financeira de um capital é apresentado de várias
formas, quando classificado como patrimônio líquido corresponde às contas que não representam liquidez imediata, como coação e créditos
devedores duvidosos.
c) O custo hospitalar total é composto pela soma dos
materiais diretos, mão-de-obra direta, custos indiretos e despesas operacionais. Como exemplo de
materiais diretos podemos citar os medicamentos.
d) Existe uma legislação específica sobre compra de
material, onde a licitação pode ser dispensada nos
casos de emergência quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança
de pessoas, obra, serviços, bens ou equipamentos.
e) Como exemplo de custo hospitalar incorrido, podemos citar os serviços prestados a um paciente
em seu primeiro dia de internação.

( ) Definição de metas e prioridades da administração
pública incluíndo as despesas do hospital para o
exercício financeiro subseqüente.
( ) Disposição sobre elaboração da Lei Orçamentária
Anual.
( ) Estabelecimento da política das agências financeiras do fomento.
a)
b)
c)
d)
e)

80- Quanto às regras ou princípios orçamentários na
administração de recursos financeiros e orçamentários, assinale a assertiva incorreta.
a) Anualidade ou periodicidade são as previsões de
receitas e despesas referentes a um período limitado de tempo, sendo a vigência do orçamento
chamada de exercício financeiro.
b) Unidade é o princípio que deve existir para indicar
um orçamento para determinado exercício financeiro, apesar de não eliminar a existência de orçamentos paralelos.
c) Exclusividade é quando o orçamento contém apenas matérias orçamentárias e não cuida de outros
assuntos.
d) Universalidade se diz para o orçamento que deve
conter todas as receitas e as despesas da esfera
de governo à qual o orçamento se refere.
e) Equilíbrio refere-se ao montante de despesa que
não deve ultrapassar à receita prevista para o período.

78- Acerca da administração de recursos financeiros e
orçamentários, assinale a opção incorreta.
a) É a partir da Lei nº 080/1990 de criação do Sistema Único de Saúde (SUS) é que foram definidas
as regulamentações das origens dos recursos da
área de saúde e os critérios de transferências
desses recursos para estados e municípios.
b) Recursos carimbados são recursos previamente
definidos para determinados setores, como saúde
e educação.
c) A Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeiras (CPMF) foi criada especificamente
para financiar o setor saúde e cobrir o déficit orçamentário e apesar de serem alocados no caixa
único do Tesouro Nacional, continuam sendo recursos carimbados.
d) Orçamento público é um processo contínuo, dinâmico e flexível que traduz em termos financeiros, geralmente para um ano, os planos e programas de trabalho de um governo, controlando a
sua liberação.
e) Pode-se afirmar que o orçamento público é considerado um instrumento gerencial com diversas
naturezas entre elas a administrativa, financeira,
contábil, jurídica e política.
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