
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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  Língua Portuguesa; 11 a 20  

Legislação; 21 a 50  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 
 

 
A sociedade brasileira tem presenciado diversos casos de corrupção envolvendo agentes 
públicos eleitos pelo voto popular. A divulgação desses casos leva alguns cidadãos a 
enxergarem o problema como uma epidemia, o que tem motivado a produção de textos como o a 
seguir.  

Disponível em: <http://www.portalodia.com/blogs/jotaa/charge-e-no-fim-das-contas-a-doenca-do-brasil-se-chama-
corrupcao-231360.html>. Acesso em: 29 jan. 2016. 

 
 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

 

 

Considerando as eleições municipais que se aproximam e colocando-se na posição de cidadão, 

escreva uma carta aberta aos eleitores natalenses com o intuito de convencê-los da 
importância do exercício do voto consciente para combater a corrupção.  
 

 

 

INSTRUÇÕES 
 

 

 Sua carta deverá, obrigatoriamente, atender às seguintes exigências: 

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

 apresentar, explicitamente, um ponto de vista fundamentado em, no mínimo, dois 
argumentos;  

 ser redigida na variedade padrão da língua portuguesa;  

 não ser escrita em versos; 

 conter, no máximo, 40 linhas; 

 respeitar as normas de citação de textos;  

 não ser assinada (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.  
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RASCUNHO  
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25 
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(NÃO ASSINE O TEXTO) 
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Língua Portuguesa            01 a 10 
 

 

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

Astrônomos desconfiam que topamos com civilização alienígena superavançada 
 

Por Fábio Marton 
 

Há algo estranho no céu da Via Láctea. Astrônomos em colaboração com o Instituto SETI da 
Universidade de Berkley (EUA) anunciaram que pretendem apontar radiotelescópios para uma 
estrela na qual, suspeitam, pode existir uma civilização superavançada. 

A estrela atende pelo indigesto nome de KIC 8462852 e vem sendo observada pelo 
telescópio espacial Kepler desde 2009, em busca de planetas. Um grupo de colaboradores pela 
internet – o Kepler traz tanta informação que os cientistas precisam de uma mãozinha de 
amadores – descobriu algo muito esquisito ali. 

Caçar planetas não é exatamente como as pessoas imaginam. Como a tecnologia ainda não 
permite observá-los diretamente, isso é feito por pequenas oscilações na luz das estrelas, que 
acontecem quando um planeta passa em frente a elas. Os colaboradores observaram duas 
pequenas oscilações em 2009, seguidas por uma grande em 2011, que durou quase uma 
semana, e uma série de várias que diminuíram a luz da estrela de forma significativa em 2013. 

Planetas não funcionam assim. Eles geralmente alteram a luz por um período de poucas 
horas. E essas oscilações se repetem, com as mesmas características – porque, afinal, eles 
estão em órbita, indo e voltando o tempo todo. O que pode ser então? 
 

Explicações mundanas 

Vamos deixar um grande negrito no "desconfiam" do título. A astrônoma Tabetha Boyajian, 
da Universidade de Yale, publicou um estudo anteontem, oferecendo várias explicações 
mundanas para o que aconteceu. A mais provável, segundo ela, é que um grupo de cometas 
passou pela estrela e foi desintegrado por sua gravidade, levando aos diversos pontos de 2013. 

Mas há a teoria divertida: nos anos 60, o matemático Freeman Dyson escreveu que uma 
civilização alienígena suficientemente avançada precisaria de tanta energia que desenvolveria a 
tecnologia para cercar uma estrela inteira com coletores solares. Essa megaconstrução 
hipotética passou a ser chamada de Esfera de Dyson. 

E essa é a pulga atrás da orelha dos astrônomos. "Aliens deviam ser sempre a última 
hipótese que você considera, mas isso pareceu algo que você esperaria que uma civilização 
alienígena construísse", afirmou Jason Wright, da Penn State University, que está capitaneando 
o projeto para observar mais de perto a estrela. Assim como Boyajian – ela não arriscou sua 
carreira mencionando essa possibilidade em seu estudo, mas está dentro nessa de procurar 
alienígenas. A proposta deles é apontar o Green Bank Telescope – o maior radiotelescópio do 
mundo – para a estrela. Se os resultados parecerem promissores, então seria a vez de usar o 
Very Large Array, um complexo com 27 radiotelescópios. Se o projeto for adiante, as 
observações devem começar em janeiro. 
 

A relatividade é uma estraga-prazeres 

Tá certo, a proposta parece, com o perdão do trocadilho, de outro mundo (e já prevejo o 
inevitável "por que não gastam esse dinheiro com câncer?" nos comentários). Mas vamos viajar 
um pouco com ela. KIC 8462852 fica a 1480 anos-luz de distância. O que quer dizer, pela Teoria 
da Relatividade, que a luz levou 1480 anos para chegar aqui. Assim, estamos vendo como eram 
as coisas lá há (o que mais?) 1480 anos. Se realmente são alienígenas, o que observamos é seu 
passado distante. Nada garante que não tenham se aniquilado numa incrível guerra galáctica ou 
invasão zumbi desde então. 

Do lado deles, se olhassem para nós, nos veriam na baixa Idade Média, logo após o fim do 
Império Romano. Não pegaria rádio nenhum. Se, mesmo assim, conseguissem nos detectar, não 
quer dizer que seria viável voar até aqui – porque a viagem levaria, novamente pela relatividade, 
mais de 1480 anos, tirando por wormholes e outras possibilidades altamente especulativas. 

Então não, não é hora de sair pesquisando por "Conspiração em Roswell" no Google. 
Disponível em: <http://super.abril.com.br/ciencia/astronomos-desconfiam-que-topamos-com-civilizacao-alienigena-
superavancada>. Acessado em 7 de jan. de 2016. [Adaptado] 
 

GLOSSÁRIO  

Wormholes: atalhos [em tradução livre]. 
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01. O propósito comunicativo dominante no texto é 

A) apresentar possíveis explicações para os fenômenos observados pelo telescópio Kepler . 

B) alertar os seres humanos para a precipitação de possíveis preocupações relativas à 
existência de vida extraterrestre.  

C) informar a descoberta de oscilações na luz estelar que podem significar a existência de 
vida alienígena inteligente. 

D) discorrer sobre as dificuldades existentes para  a descoberta de novos corpos celestes. 
 
 
02. Considerando o gênero discursivo e os tipos textuais, o texto configura-se 

A) sob a forma de artigo de divulgação científica com presença exclusiva do tipo textual 
explicativo. 

B) como um artigo de divulgação científica com presença dos tipos textuais narrativo e 
explicativo. 

C) sob a forma de notícia com presença dominante do tipo textual descritivo. 

D) como uma notícia com presença dos tipos textuais descritivo e narrativo. 
 
 
03. Considere as seguintes afirmativas acerca da paragrafação e da progressão temática do 

texto: 
 

I 
O 1º parágrafo introduz o tema sem sinalizar a ideia central a ser desenvolvida no 
texto. 

II A ideia central do terceiro parágrafo é apresentada já em seu primeiro período. 

III 
A presença de subtítulos entre os parágrafos prejudica a progressão temática do 
texto. 

IV O 4º parágrafo é determinante para a progressão das ideias discutidas no texto. 
 

Das afirmativas, estão corretas 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e IV. 

D) III e IV.  
 
 
04. Ao longo do texto, aspas são utilizadas em quatro ocasiões. Quanto a esse uso,  

A) a terceira ocorrência marca a presença de uma ironia . 

B) a primeira ocorrência marca o uso de linguagem conotativa . 

C) a segunda ocorrência demarca as fronteiras de uma voz alheia. 

D) a quarta ocorrência justifica-se pelo uso de palavra estrangeira. 
 
 
05. De acordo com o texto, depreende-se que 

A) as descobertas possibilitadas pelo telescópio espacial Kepler são insuficientes para pôr 
fim à discussão sobre a existência de vida alienígena inteligente. 

B) teorias que sugerem a existência de vida extraterrestre inteligente foram criadas por 
pesquisadores não avalizados pela comunidade científica . 

C) um crescente número de cientistas dedica-se à tarefa de investigar fenômenos que 
buscam explicar a existência de vida alienígena superavançada. 

D) a utilização de equipamentos cada vez mais avançados possibilitará à humanidade 
interagir com civilizações extraterrestres num futuro próximo. 
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06. O título Astrônomos desconfiam que topamos com civilização alienígena 

superavançada 

A) é inapropriado para o gênero discursivo em questão . 

B) é inadequado por prescindir de relação semântica com a ideia central do texto. 

C) reforça determinadas informações que estão presentes no quinto parágrafo. 

D) funciona como uma síntese das ideias apresentadas ao longo do texto.  
 
 
07. No texto, são exemplos de linguagem conotativa:  

A) “desconfiam” (5º parágrafo) e “sair” (10º parágrafo) .  

B) “pulga atrás da orelha” (7º parágrafo) e “especulativas” (9º parágrafo). 

C) “apontar” (1º parágrafo) e “Caçar” (3º parágrafo). 

D) “mãozinha” (2º parágrafo) e “viajar”  (8º parágrafo).  
 
 
08. Sobre a linguagem empregada no texto, é correto afirmar: 

A) a opção pelo tom informal é justificável, uma vez que possibilita uma aproximação entre a 
temática científica e o público-alvo. 

B) a presença de expressões coloquiais constitui um desvio em relação à norma padrão da 
língua, pois desconfigura o registro inerente aos textos jornalíst icos. 

C) o uso de estrangeirismos é inapropriado, uma vez que compromete a compreeensão 
global do texto. 

D) o tom coloquial está adequado, uma vez que a temática abordada pertence ao campo da 
ciência. 

 

As questões 09 e 10 referem-se ao trecho a seguir. 

Mas há a teoria divertida: nos anos 60, o matemático Freeman Dyson escreveu que uma 

civilização alienígena suficientemente avançada precisaria de tanta energia que 

desenvolveria a tecnologia para cercar uma estrela inteira com coletores solares. Essa 

megaconstrução hipotética passou a ser chamada de Esfera de Dyson. 

 
09. A primeira palavra destacada no trecho funciona como 

A) conjunção subordinativa, opondo ideias presentes em períodos distintos . 

B) conjunção subordinativa, relacionando ideias de um mesmo período.   

C) conjunção coordenativa, relacionando ideias de um mesmo período. 

D) conjunção coordenativa, opondo ideias presentes em períodos distintos . 
 
 
10. Sobre o trecho em questão, considere as afirmativas a seguir. 
 

I O primeiro período é composto por duas orações absolutas. 

II O segundo termo destacado introduz oração com valor substantivo. 

III O terceiro termo destacado retoma a palavra energia. 

IV O quarto termo destacado retoma informação presente no período anterior. 
 

Das afirmativas, estão corretas 

A) III e IV. 

B) II e IV. 

C) I e III. 

D) I e II. 
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Legislação              11 a 20 
 

 
11. Uma servidora estável lotada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte adotou uma 

criança com idade de dois anos. De acordo com as normas da Lei nº 8.112/90, o prazo de 

duração de uma licença à adotante quando a criança adotada tem essa idade é de  

A) trinta dias. 

B) noventa dias. 

C) cento e vinte dias. 

D) quarenta dias. 

 

12. A Lei nº 8.112/90 estabelece o prazo prescricional para a ação disciplinar considerando o tipo 

de penalidade prevista para a infração cometida. Para os casos de condutas puníveis com a 

destituição de cargo em comissão, a referida lei prevê o prazo prescricional de    

A) dois anos. 

B) três anos. 

C) cinco anos. 

D) cento e oitenta dias. 

 

13. À luz das normas previstas no regime jurídico dos servidores públicos civis da União (Lei nº 

8.112/90), considere as afirmativas a seguir.   
 

I 
A ausência por oito dias consecutivos em razão de casamento do próprio servidor 

não é considerada como efetivo exercício. 

II 
O tempo de serviço relativo a tiro de guerra conta-se apenas para efeito de 

aposentadoria e disponibilidade.  

III 
O afastamento em virtude de júri e outros serviços obrigatórios por lei é considerado 

como de efetivo exercício. 

IV 
O período de férias do servidor conta-se apenas para efeito de aposentadoria e 

disponibilidade. 
 

Das afirmativas, estão corretas   

A) I e III.    C) I e II. 

B) II e III.    D) II e IV. 

 

14. O adicional por serviço extraordinário está no rol das vantagens previstas na Lei nº 8.112/90. 

Segundo estabelece essa lei, o referido adicional deve respeitar o limite máximo de  

A) duas horas por jornada. 

B) três horas por jornada. 

C) uma hora por jornada. 

D) quatro horas por jornada. 

 

15. De acordo com as normas expressas no regime jurídico dos servidores públicos civis da 

União (Lei nº 8.112/90), a gratificação natalina de servidor deve ser paga no mês de 

dezembro de cada ano, até o dia   

A) 25.    C) 30. 

B) 15.    D) 20. 
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16. Nos termos do que expressamente dispõe o regime jurídico dos servidores públicos civis da 

União (Lei nº 8.112/90), analise as afirmativas a seguir.   
 

I 
A licença concedida dentro do período de sessenta dias do término de outra da 

mesma espécie será considerada como prorrogação.  

II 

Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da 

Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva 

remuneração, por até três meses, para participar de curso de capacitação 

profissional. 

III 
O servidor da Administração Pública Federal não pode ser cedido à sociedade de 

economia mista. 

IV 
O servidor investido em mandato de Vereador será afastado do cargo, sendo -lhe 

facultado optar pela sua remuneração.  
 

Das afirmativas, estão corretas   

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

 

17. Um servidor lotado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi deslocado de ofício, 

no âmbito do mesmo quadro, sem ter havido mudança de sede. Com base nos preceitos da         

Lei nº 8.112/90, esse servidor foi  

A) removido.    C) reconduzido. 

B) reintegrado.    D) readaptado. 

 

18. De acordo com as disposições da Lei nº 8.112/90, “ reversão é o retorno à atividade de 

servidor aposentado”. Com base nessa lei, um dos requisitos para a reversão no interesse da 

Administração é que   

A) o servidor aposentado a tenha solicitado. 

B) a aposentadoria tenha sido por invalidez.  

C) o servidor esteja aposentado, também, em outro cargo público.  

D) a aposentadoria tenha ocorrido nos últimos três anos, anteriores ao pedido. 

 

19. A um servidor público federal em estágio probatório foi concedida a licença para o serviço 

militar. À luz do que estabelece a Lei nº 8.112/90, ao término do serviço militar, esse servidor 

deverá reassumir o exercício do cargo no prazo máximo de   

A) trinta dias, com remuneração. 

B) vinte dias, com remuneração. 

C) trinta dias, sem remuneração. 

D) vinte dias, sem remuneração. 

 

20. A Lei nº 8.112/90 estabelece prazos para a nomeação, posse e entrada em exercício de 

pretenso servidor. Nos termos dessa lei, se o servidor nomeado não tomar posse no prazo de 

trinta dias contados da publicação da nomeação, será  

A) prorrogado, por quinze dias, o prazo para a sua posse. 

B) publicado o ato de exoneração de ofício.  

C) instaurado um processo disciplinar.  

D) tornado sem efeito o ato de provimento.  
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Conhecimentos Específicos           21 a 50 
 

 
21. É responsabilidade e dever dos profissionais da Enfermagem registrar, no prontuário do 

paciente e em outros documentos próprios da área, as informações inerentes ao processo de 

cuidar e ao gerenciamento dos processos de trabalho, necessárias para assegura r a 

continuidade e a qualidade da assistência. (COFEN,2012).  

Em relação aos registros das ações dos profissionais de enfermagem, leia as afirmações a 

seguir. 
 

I 

No gerenciamento dos processos de trabalho, devem ser registradas as informações 

imprescindíveis sobre as condições de recursos humanos e materiais, excluindo -se as 

de ordem ambiental, que são de competência da Direção Geral da instituição.  

II 
O termo assinatura eletrônica refere-se a uma tecnologia que permite garantir a 

integridade e autenticidade de arquivos eletrônicos, e que é tipicamente tratada como 

análoga à assinatura física em papel, com valor legal.  

III 

Deve ser registrado, no prontuário do paciente, um resumo dos dados coletados sobre 

a pessoa, a família ou a coletividade humana, em um dado momento do processo 

saúde e doença. 

IV 

Caso a instituição ou o serviço de saúde adote o sistema de registro eletrônico, mas 

não tenha providenciado, em atenção às normas de segurança, a assinatura digital 

dos profissionais, deve-se fazer a impressão dos documentos para guarda e manuseio 

por quem de direito. 

Das afirmações, estão corretas 

A) I e IV. 

B) III e IV. 

C) I e II. 

D) II e III. 

 

 

22. De acordo com o Ministério da Saúde, sobre os aspectos clínicos e/ou epidemiológicos da 

infecção pelo vírus Zica, é correto afirmar:  

A) O padrão da doença é caracterizado por febre alta (maior do que 38,5º C), acompanhada 

de exantema no primeiro ou segundo dia, dor muscular leve e de grande intensidade nas 

articulações, edema de intensidade moderada nas articulações, prurido e conjuntivite não 

purulenta em grande parte dos casos.  

B) É impossível conhecer o número real de infecções, pois, em cerca de 80% d os casos, os 

infectados não vão manifestar sinais ou sintomas da doença, e grande parte dos doentes 

não procurará serviços de saúde, dificultando ainda mais o conhecimento da magnitude 

da Zica. 

C) O tratamento específico para a infecção pelo vírus Zika consiste no uso de antivirais e de 

sintomáticos, como o acetaminofeno (paracetamol) ou dipirona, para o controle da febre e 

o manejo da dor, além da ingestão de muito líquido.  

D) Os sinais e os sintomas do vírus Zika, em comparação com a dengue e o chikun gunya, 

incluem um quadro exantemático menos acentuado e hiperemia conjuntival, com 

alteração significativa na contagem de leucócitos e plaquetas.  
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23. De acordo com o Ministério da Saúde, a microcefalia relacionada ao vírus Zika é uma doença 

nova que está sendo descrita pela primeira vez na história, com base no surto que está 

ocorrendo no Brasil. Em relação à microcefalia, é correto afirmar:  

A) Dado o seu potencial de impacto em âmbito nacional, faz-se necessário que os casos 

suspeitos de microcefalia potencialmente relacionada à infecção pelo vírus Zika sejam 

notificados, imediatamente, às autoridades de saúde.  

B) É uma doença rara e transmissível, e sua ocorrência está relacionada à exposição a 

fatores biológicos, químicos, físicos e genéticos.  

C) Por si só, sua ocorrência acarreta, invariavelmente, alterações motoras e cognitivas de 

acordo com o grau de acometimento cerebral.  

D) De acordo com a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e 

eventos de saúde pública, a microcefalia potencialmente relacionada à infecção pelo vírus 

Zika caracteriza-se como evento adverso grave pós infecção.  

 

 

24. "O poder de polícia administrativa é uma atividade exclusiva da Administração Pública. 

Representa não só uma capacidade, mas também um dever de restringir ou condicionar as 

liberdades ou a propriedade individual, ajustando-as aos interesses da coletividade. Seu 

princípio básico é a supremacia do interesse público sobre o individual. No setor de saúde, 

esse poder incide apenas sobre estabelecimentos (pessoas jurídicas). " (DE SETA, REIS, 2009)  

A vigilância que detém o poder de polícia administrativa é a  

A) Vigilância Sanitária. 

B) Vigilância Epidemiológica. 

C) Vigilância Ambiental. 

D) Vigilância do trabalhador. 

 

 

25. Sobre as mudanças no Calendário Nacional de Vacinação para 2016, propostas pelo 

Ministério da Saúde, considere as afirmações a seguir.  
 

I 
A oferta da vacina contra hepatite B será ampliada para a população 

independentemente da idade e da condição de vulnerabilidade.  

II 

No esquema da vacina contra poliomielite, sua terceira dose será substituída pela 

vacina inativada (VIP), sendo mantidas somente as doses de reforço , aos 15 meses e 

4 anos, com a vacina oral contra poliomielite (VOP).  

III 
A vacina pneumocócia 10 valente teve o esquema modificado para três doses, e um 

reforço, de preferência, aos 12 meses ou até os 4 anos de idade.  

IV 
A vacina contra hepatite A deverá ser feita aos 12 ou 15 meses de idade, e o reforço, 

até os 4 anos de idade. 
 

Das afirmações, estão corretas 

A) II e III.  

B) I e II. 

C) I e IV. 

D) III e IV. 
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26. A Portaria nº 77, de 12 de janeiro de 2012, em seu artigo 1º, afirma que compete às equipes 

de Atenção Básica realizar testes rápidos para o diagnóstico de HIV e detecção da sífilis, 

assim como para outros agravos, no âmbito da atenção ao pré-natal para gestantes e suas 

parcerias sexuais. No artigo 2º, enfatiza que a realização desses testes é de competência de 

profissionais devidamente capacitados, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo 

Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. De acordo com a  Lei do Exercício 

Profissional de Enfermagem nº 7.498/86, e conforme exposto na referida portaria, o teste 

citado pode ser realizado  

A) privativamente pelo técnico em enfermagem. 

B) privativamente pelo enfermeiro.  

C) exclusivamente pelos profissionais de nível médio de enfermagem. 

D) exclusivamente pelo profissional de enfermagem devidamente treinado.  

 

 

27. Considere o trecho reproduzido a seguir, presente em um documento do Ministério da Saúde 

(2013). 

 

“[...] pressupõe a centralidade no sujeito, considerando seus desejos e possibilidades, com 

uma abordagem em saúde menos normalizadora e prescritiva, pois se evita ditar ou impor, a 

partir da autoridade profissional, quais seriam as escolhas e atitudes ade quadas ou não a 

serem adotadas. Considerando especificamente a atenção aos problemas de álcool e outras 

drogas, a estratégia visa minimizar as consequências adversas criadas pelo consumo de 

drogas, tanto na saúde quanto na vida econômica e social dos usuár ios e seus familiares. 

Nessa perspectiva, postula intervenções singulares que podem envolver o uso protegido, a 

diminuição desse uso, a substituição por substâncias que causem menos problemas, e até a 

abstinência das drogas que criam problemas aos usuários .”  

 

O referido documento propõe, como uma das ações, uma abordagem para lidar com os 

diversos agravos e condições de saúde, entre os quais o uso de drogas. Essa abordagem é 

conhecida como 

A) Estratégia Saúde da Família.  

B) Projeto Terapêutico Singular.  

C) Estratégia de redução de danos. 

D) Projeto Genograma e ecomapa. 

 

 

28. 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 de 

ocasionar danos no paciente. Assim, é importante identificar os fatores causais de erros de 

medicação relacionados à redação da prescrição médica, visto que muitos deles são 

iniciados no processo de prescrição. Para isso, propõem -se algumas estratégias 

consideradas favoráveis à prevenção desses erros, entre as quais,  

A) prescrever medicamentos, exclusivamente, pela denominação comercial.  

B) utilizar, de preferência, abreviaturas, principalmente no nome dos medicamentos, e 

símbolos nas prescrições, especialmente as convencionais. 

C) proporcionar informações ao paciente sobre o propósito de cada medicamento bem como 

sobre o nome, a dose, a frequência e o uso adequado.  

D) nunca realizar prescrições verbais, mesmo em situações de urgência e emergência.  
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29. De acordo com a Portaria nº 1.271/2014, do Ministério da Saúde, os casos de tentativa de 

suicídio e de violência sexual passam a ser de notificação  

A) imediata e realizada somente pelo profissional de saúde que prestar o primeiro 

atendimento ao paciente, em até 48 (quarenta e oito) horas após o atendimento, pelo 

meio mais rápido disponível.  

B) semanal e realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial 

que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 07(sete) dias após o atendimento, 

seguindo o fluxo de compartilhamento entre as esferas de gestão do SUS.  

C) semanal e realizada pelo profissional de saúde ou pela autoridade de segurança pública 

acionada, em até 07(sete) dias após o atendimento, seguindo o fluxo de compartilhamento 

entre as esferas de gestão do SUS. 

D) imediata e realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial 

que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 24 (vinte e quatro) horas após o 

atendimento, pelo meio mais rápido disponível.  

 

30. De acordo com o Ministério da Saúde, paralelamente à notificação dos casos de violência 

doméstica, sexual e de outras violências (incluindo as tentativas de suicídio), deve ser 

realizada a comunicação dessas ocorrências  

A) aos Conselhos Tutelares ou à Vara da Infância e da Juventude, no caso de violências 

contra crianças e adolescentes em conformidade com o ECA; ao Conselho do Idoso, ou 

ao Ministério Público ou à Delegacia do Idoso, no caso de violência contra pessoas com 

65 anos ou mais, de acordo com o Estatuto do Idoso e Lei nº 12.461/2011; e, no caso de 

violência contra mulher, deve-se orientar a vítima a procurar qualquer delegacia.  

B) aos Conselhos Tutelares, no caso de violências contra crianças e adolescentes em 

conformidade com o ECA; ao Conselho do Idoso, ou ao Ministério Público ou à Delegacia 

do Idoso, no caso de violência contra pessoas com 65 anos ou mais, de acordo com o 

Estatuto do Idoso e Lei nº 12.461/2011; e, no caso de violência contra mulher, deve -se 

orientar a vítima a procurar a qualquer delegacia. 

C) aos Conselhos Tutelares ou ao Ministério Público, no caso de violências contra crianças e 

adolescentes em conformidade com o ECA; ao Conselho Tutelar ou à Delegacia do Idoso, 

no caso de violência contra pessoas com 60 anos ou mais, de acordo com o Estatuto do 

Idoso e a Lei nº 12.461/2011; e, no caso de violência contra mulher, deve -se orientar a 

família a afastar imediatamente a vítima do agressor.  

D) aos Conselhos Tutelares, no caso de violências contra crianças e adolescentes em  

conformidade com o ECA; ao Conselho do Idoso, ou ao Ministério Público ou à Delegacia 

do Idoso, no caso de violência contra pessoas com 60 anos ou mais de acordo com o 

Estatuto do Idoso e Lei nº 12.461/2011 e, no caso de violência contra mulher, deve -se 

orientar à vítima a procurar a Delegacia de Mulheres.  

 
31. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2013), o termo infecção hospitalar 

tem sido substituído por Infecção relacionada à Assistência à Saúde (IRAS), pois reflete 

melhor a causa de desenvolvimento desse tipo de evento adverso, especialmente por não 

limitar a sua ocorrência ao ambiente dos hospitais. Sobre as IRAS, é correto afirmar:  

A) As infecções em recém-nascido estão relacionadas à assistência, com exceção daquelas 

transmitidas de forma transplacentária ou associadas à bolsa rota superior a 24 horas.   

B) Quando os pacientes são provenientes de outro hospital e se internam com infecção, não 

são considerados portadores de IRAS. 

C) As infecções manifestadas antes de 72 horas da assistência (com ou sem internação), 

quando associadas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos realizados durante 

este período, não são caracterizadas como IRAS.  

D) Quando for isolado um micro-organismo diferente, na mesma topografia em que foi 

diagnosticada uma infecção comunitária,  seguido do agravamento das condições clínicas 

do paciente, o caso não deverá ser considerado como IRAS.  
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32. Evento adverso pós-vacinação (EAPV) é qualquer ocorrência indesejada após a vacinação e 

que não necessariamente apresenta uma relação causal com o uso de uma vacina ou outro 

imunobiológico (imunoglobulinas e soros heterólogos). Sobre os EAPV, considere as  

afirmações a seguir. 
 

I 
As vacinas não vivas geralmente são imunógenos potentes. Porém, a repetição 

exagerada do número de doses de algumas vacinas, como tétano e difteria, pode 

provocar eventos adversos relacionados à deposição de imunocomplexos.  

II 

Entre os possíveis eventos adversos inesperados, há os relativamente triviais, como 

febre, dor e edema local, ou os mais graves, como convulsões febris, episódio 

hipotônico-hiporresponsivo, anafilaxia etc.  

III 

Muitos dos eventos adversos são meramente associações temporais, não se devendo à 

aplicação das vacinas. Assim, quando eles ocorrem, há necessidade de cuidadosa 

investigação, visando ao diagnóstico diferencial e ao possível tratamento.  

IV 

Os eventos esperados são aqueles decorrentes de problemas lig ados à qualidade do 

produto, como, por exemplo, contaminação de lotes que provocam abscessos locais ou 

teor indevido de endotoxina em certas vacinas, levando a reações febris e 

sintomatologia semelhante à sépsis.  
 

Das afirmações, estão corretas 

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

 

33. Sobre os principais instrumentos e as estratégias de prevenção e controle das doenças 

transmissíveis, é correto afirmar: 

A) A esterilização da fonte de infecção representa uma medida que confere proteção 

imunológica mediante o aumento da resistência do indivíduo contra uma doença 

infecciosa. Pode ser passiva, quando induzida por anticorpos específicos, ou ativa, se 

obtida por meio de imunógenos. 

B) A imunização consiste na administração de substâncias quím icas ou medicamentos para a 

prevenção do desenvolvimento de uma infecção, de sua evolução para a forma ativa da 

doença e da ocorrência de novos casos, com objetivo de evitar casos de transmissão do 

agente por um possível portador sadio.  

C) A quimioprofilaxia consiste em ações de controle e de prevenção centradas no tratamento 

exclusivo dos indivíduos com o objetivo de eliminar os agentes etiológicos dessas 

doenças por meio de gotículas ou aerossóis.  

D) O combate vetorial demanda a articulação de várias tecnologias e atividades 

complementares que envolvem intervenções ambientais de combate químico, físico e 

biológico bem como ações contínuas de educação e saúde ambiental.  

 

34. Desde o início da epidemia de AIDS no Brasil, até junho de 2015, foram registrados, no país, 

798.366 casos. Em relação às pessoas vivendo com HIV/AIDS (PVHA), é correto afirmar:  

A) Adultos e adolescentes que vivem com HIV não podem receber as vacinas do c alendário 

nacional, pois essa condição reduz a possibilidade de resposta imunológica consistente, 

considerando-se ineficaz o uso de vacinas. 

B) A infecção pelo HIV é identificada como o mais importante fator de risco para o 

desenvolvimento de tuberculose ativa em indivíduos com tuberculose latente.  

C) O quadro agudo da doença ocorre a partir das primeiras semanas da infecção pelo vírus 

até o aparecimento dos anticorpos anti-HIV (soroconversão), que costuma ocorrer em 

torno da quarta semana após a infecção.  

D) O aparecimento de infecções oportunistas e neoplasias é definidor do quadro de infecção 

por HIV. Nessa fase, a viremia plasmática alcança os níveis mais baixos, e o individuo 

torna-se pouco infectante. 
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35. No Brasil, o controle da sífilis é uma prioridade, sobretudo na Atenção Básica e na Vigilância 

em Saúde. Para ampliar o diagnóstico precoce e o tratamento da gestante/parceiro, foram 

implantados pelo Ministério da Saúde, respectivamente,  

A) ampliação de unidades-sentinela e o tratamento no pré-natal, no parto e no puerpério. 

B) ações de assistência ao parto  e vigilância da sífilis no puerpério.  

C) o teste rápido e o tratamento com penicilina nas unidades básicas de saúde (UBS).  

D) o teste rápido e uma quarta droga no esquema terapêutico.  

 

36. O Programa Nacional de Controle da Tuberculose recomenda a realização de cultura com 

teste de sensibilidade, principalmente para populações consideradas de maior risco de 

albergarem o bacilo da tuberculose resistente. Assim, são consideradas populações com 

esse risco: 

A) pacientes em retratamento; pessoas que vivem com HIV/AIDS, contatos sintomáticos de 

pessoas com tuberculose em tratamento.  

B) pacientes com histórico de tratamento prévio; pessoas que vivem com HIV/AIDS, contatos 

sintomáticos de pessoas com tuberculose resistente e populações consideradas especiais 

para o programa. 

C) pacientes com histórico de doenças crônicas; pessoas com dependência química, contatos 

imunodeprimidos de pessoas com tuberculose e populações consideradas especiais para 

o programa, como crianças.  

D) pacientes com histórico de reinfecção; pessoas com dependência química, contatos 

sintomáticos de pessoas com tuberculose resistente e populações consideradas especiais 

para o programa.  

 

37. A percussão realizada durante um exame físico de um paciente permite observar não só o 

som obtido, mas também a resistência oferecida pela região golpeada.  Ao se percutir sobre 

os intestinos, sobre o espaço de Traube ou sobre qualquer área que contenha ar recoberta 

por uma membrana flexível, o som obtido é o 

A) plano.    C) timpânico. 

B) maciço.   D) ressonante. 

 

38. A Hemoterapia moderna desenvolveu-se baseada no preceito racional de transfundir‑se 

somente o componente que o paciente necessita, com base na avaliação clínica e/ou 

laboratorial, não havendo indicações de sangue total. Em relação à hemoterapia, leia as 

afirmações a seguir. 
 

I 

Os produtos gerados um a um, nos serviços de hemoterapia, a partir do sangue total, 

por meio de processos físicos (centrifugação, congelamento), são denominados 

hemoderivados. 

II 
O crioprecipitado é uma fração de plasma insolúvel em frio, obtida a partir do Plasma 

Fresco Congelado, rico em Glicoproteínas de alto peso molecular.  

III 

Com a finalidade de prevenir a doença do enxerto versus hospedeiro associada à 

transfusão, os concentrados de hemácias e de plaquetas devem ser submetidos à 

irradiação gama (25Gy). 

IV 

O plasma fresco congelado consiste na porção celular do sangue obtida por 

centrifugação do sangue total e congelado completamente entre 12  e 24 horas, depois 

da coleta do sangue. 
 

Das afirmações, estão corretas 

A) I e II.     C) II e III. 

B) I e IV.     D) III e IV. 
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39. Para proporcionar uma terapia segura e conveniente aos pacientes que necessitam de 

líquidos endovenosos, é necessário que o enfermeiro tenha conhecimento da solução 

prescrita. Em relação aos tipos de soluções intravenosas, leia as afirmações a seguir.  
 

I 

A solução 5% de dextrose em água é hipotônica quando entra pela primeira vez na 

veia. A dextrose entra lentamente nas células, deixando a água livre, que dilui o 

líquido extracelular. A maior parte da água, então, entrará nas células por difusão.  

II 
O cloreto de sódio a 0,9% é uma solução isotônica, que não entra nas células e 

expande o volume do líquido extracelular (vascular e intersticial). 

III 

O Ringer Lactato é uma solução hipertônica. Contém  sódio, potássio, cálcio, cloro e 

lactato, que o rim metaboliza em bicarbonato (HCO 3
-
). Penetra rapidamente nas 

células por osmose. 

IV 

Aditivos como o cloreto de potássio são comuns em soluções intravenosas. A 

administração deverá ser lenta, pois a hipercalemia pode causar arritmias cardíacas 

fatais. Sob nenhuma circunstância, deverá ser administrado via push intravenoso. 
 

Das afirmações, estão corretas 

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

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

 
40. Maria, 50 anos de idade, foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento, onde foi realizada 

uma gasometria arterial que demonstrava pH,7,20; PaCO 2, 25mmHg; PaO2, 92mmHg; HCO3
-
, 

10,2 mEq/L. A enfermeira deve interpretar esses resultados como uma 

A) acidose metabólica.     C) alcalose metabólica.  

B) acidose respiratória.    D) alcalose respiratória. 

 
41. No pós-operatório de cirurgias ortopédicas, o enfermeiro deve estar atento aos sinais e 

sintomas da trombose venosa profunda que, se não tratada, pode levar a  

A) hemorragia interna.    C) síndrome do desuso.  

B) embolia pulmonar.    D) infecção de sítio cirúrgico. 

 

 

42. De acordo com a American Heart Association  2015, a posição de recuperação recomendada 

para uma pessoa enferma ou ferida, que respire normalmente, sem suspeita de lesão da 

coluna, quadril ou pelve é: 

A) fowler.     

B) sentada. 

C) supina. 

D) deitada lateralmente. 

 

 

43. De acordo com a American Heart Association 2015, na Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) 

de qualidade, durante o suporte básico de vida para adultos, os socorristas devem  

A) comprimir o tórax a uma profundidade de, pelo menos, 1,5 polegadas (3 cm).  

B) limitar a interrupção das compressões torácicas a menos de 15 segundos.  

C) realizar compressões torácicas a uma frequência de 100 a 120/min.  

D) permitir o retorno parcial do tórax após a compressão, para favorecer o retorno venoso.  
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44. A Enfermagem como integrante da equipe multidisciplinar da UTI, participa ativamente das 

ações administrativas e assistenciais que envolvem o suporte invasivo e não invasivo nos 

pacientes em Ventilação Mecânica. Leia as afirmações a seguir, relativas às ações de 

enfermagem ao paciente em ventilação mecânica,  
 

I 

Os dispositivos trocadores de umidade e calor devem ser trocados a cada 7 dias, 

desde que sejam mantidas a altura e a posição adequadas do dispositivo em relação 

ao tubo endotraqueal. Em caso de sujidade, condensação ou dano, o filtro deve  ser 

trocado. 

II 

O balonete da prótese traqueal deve ter a pressão mantida entre 16 a 24 mmHg ou 30 

a 35 cmH2O (cuffometro), visando evitar vazamentos de ar sem compressão excessiva 

da mucosa traqueal. 

III 

Para alimentação enteral em pacientes sob Ventilação Mecânica, utilizar as vias 

gástrica e pós-pilórica, reservando o posicionamento pós-pilórico para pacientes com 

intolerância e/ou contra-indicação gástrica. 

IV 
A cada 24 horas, deve-se realizar a higiene bucal do paciente, sem escovação (evitar 

náuseas), com água destilada ou filtrada e/ou aromatizante bucal sem álcool.  
 

Das afirmações, estão corretas 

A) II e IV. C) II e III. 

B) I e IV.     D) I e III. 

 

45. A Sepse pode ser definida como a resposta sistêmica a uma doença infecciosa, seja ela 

causada por bactérias, vírus, fungos ou protozoários. É a principal causa de morte em 

unidades de terapia intensiva (UTIs) não cardiológicas, com elevadas taxas de letalidade. Em 

relação à sepse, leia as afirmações a seguir. 
 

I 
A determinação do lactato sérico é obrigatória nos casos suspeitos de sepse por ser o 

melhor marcador de hipoperfusão disponível à beira do leito.  

II 
Em todos os pacientes, independente do foco infeccioso suspeito, devem ser colhidas 

hemoculturas, idealmente antes de administrar a primeira dose do antibiótico.  

III 
Nos casos graves, com hipotensão arterial ou hipolactatemia, deve -se administrar 

cristaloides (60mL/Kg) nas primeiras horas de atendimento.  

IV 
Conforme prescrição médica, deve-se administrar antibiótico de espectro estreito, por 

via intravenosa, idealmente em até 2 horas após o diagnóstico.  
 

Das afirmações, estão corretas 

A) II e III.     C) I e II. 

B) I e IV.     D) III e IV. 

 

 

46. Para ampliar a captação precoce das gestantes, o Ministério da Saúde, por intermédio da 

Rede Cegonha, incluiu o Teste Imunológico de Gravidez (TIG) nos exames de rotina do pré-

natal, o que acelera o processo necessário para a confirmação da gravidez e o início do pré -

natal. O TIG pode ser realizado em toda mulher cujo atraso menstrual é superior a  

A) 8 dias.    C) 16 semanas. 

B) 15 dias.   D) 20 semanas. 

 

47. Placenta prévia é definida como a placenta que se implanta total ou parcialmente no 

segmento inferior do útero. O principal fator de risco para placenta prévia é a  

A) Gemelaridade.    C) Multiparidade. 

B) Cesariana anterior.   D) Curetagem anterior. 
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48. Os exames de triagem neonatal podem prevenir doenças e até mesmo detectar alguma 

alteração para evitar sequelas mais graves nos recém-nascidos. Em relação aos testes de 

triagem realizados nos bebês, ao nascer, no Brasil, considere as afirmações a seguir. 
 

I 

O teste do olhinho, apesar de não ser obrigatório por Lei Federal no país, pode 

detectar a retinopatia da prematuridade, a catarata congênita, o glaucoma, o 

retinoblastoma, as infecções e a cegueira.  

II 

O teste da orelhinha, garantido por Lei federal, é realizado pelo exame Potencial 

Evocado Auditivo de Tronco Encefálico, em neonatos e lactentes sem indicador de 

risco para perda auditiva. 

III 

No teste do coraçãozinho, a aferição da oximetria de pulso deve ser realizada nos 

membros superiores do recém-nascido, a fim de detectar, pela saturação do oxigênio, 

possível cardiopatia congênita.  

IV 

No teste da linguinha, avalia-se o Frênulo da Língua em bebês recém-nascidos, uma 

vez que o diagnóstico precoce possibilita o tratamento imediato e a prevenção dos 

problemas decorrentes da anquiloglossia.  
 

     Das afirmações, estão corretas 

A) II e III.   C) III e IV. 

B) I e II.   D) I e IV. 

 

 

49. O Ministério da Saúde do Brasil, em março de 2016, publicou nota em que esclarece a 

alteração do ponto de corte na medida do perímetro cefálico (PC) dos recém -nascidos com 

37 ou mais semanas de gestação, para o acompanhamento dos casos de microcefalia. O 

novo ponto de corte do PC para meninos e meninas passa a ser, respectivamente,  

A) igual ou inferior a 32 cm e igual ou inferior a 31,7 cm. 

B) igual ou superior a 32 cm e igual ou superior a 31,7.  

C) igual ou superior a 31,9 cm e igual ou superior a 31,5.  

D) igual ou inferior a 31,9 cm e igual ou inferior a 31,5 cm.  

 

 

50. Para atingir o objetivo geral de promover a melhoria das condições de saúde da população 

masculina no Brasil, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) 

tem como foco homens na faixa etária de 

A) 20 a 59 anos. 

B) 18 a 45 anos. 

C) 21 a 55 anos. 

D) 25 a 69 anos. 

 


