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INSTRUÇÕES
Quando autorizado pelo fiscal
de sala, transcreva a frase
ao lado, com sua caligrafia
usual, no espaço apropriado
na Folha de Respostas.

O medo desvia o foco e inibe energias para atingir objetivos.

- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 80 questões, numeradas de 1 a 80.
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Leia cuidadosamente cada uma das questões e escolha a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE
- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A
C D E

ATENÇÃO
- Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente de tinta preta ou azul. Não será permitida a utilização de
lápis, lapiseira, marca-texto ou borracha durante a realização da prova.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, anotações,
impressos não permitidos, máquina calculadora ou similar.
- A duração da prova é de 4 horas para responder a todas as questões objetivas e preencher a Folha de Respostas.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa
Atenção: Para responder às questões de números 1 a 8, considere o texto abaixo.
Serviço público
Entre os serviços oferecidos pelo Estado (com recursos provenientes da arrecadação de impostos) e a população (sobretudo
os que dependem inteiramente da qualidade desses serviços), está a figura do servidor público. Para fazer essa importante mediação,
costuma-se garantir ao servidor a estabilidade e o salário que lhe permitam exercer sua função com a independência e a dignidade
de quem não pode e não deve se submeter a troca de favores ou de vantagens que não as da legislação que rege seu contrato de
trabalho.
Não convém esquecer que entre os servidores públicos, além dos que se entregam ao cumprimento da burocracia, estão
aqueles que têm importância fundamental em áreas vitais como a Educação, a Saúde, a Segurança, o controle do meio ambiente e
outras que concorrem diretamente para qualificar nosso nível de vida. Há quem julgue que todos os empreendimentos sociais
deveriam regular-se pelo Mercado, e não pelo Estado. Para quem assim pensa, a figura do servidor público surge não como um
cidadão operoso e eficiente, mas como um entrave à excelência dos negócios, que se regulamentariam por si mesmos.
É nessa ordem de coisas que professores, médicos, agentes de segurança e tantos outros profissionais do setor público
precisam tomar em suas mãos a responsabilidade de quem estabelece, na prática, o vínculo entre o cidadão e o Estado, o indivíduo e
sua cidadania. O contato entre o servidor e a população deve espelhar uma relação de confiança em que, cidadãos ambos,
reconhecem-se como integrantes de uma mesma ordem social mediada pelo direito público e não pelo privilégio privado. O equilíbrio
entre o que o Estado tem o dever de oferecer e o Mercado tem o interesse em vender e comprar é um desafio a ser enfrentado pela
sociedade moderna. A figura do servidor público é não apenas emblemática: é a encarnação do vínculo profissional e humano entre
os direitos do povo e os deveres do Estado.
(Josimar Castelo, inédito)

1.

A importante mediação de que trata o autor ao longo do texto representa-se no segmento
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2.

o

... recursos provenientes da arrecadação de impostos... (1 parágrafo)
o
... não deve se submeter a troca de favores... (1 parágrafo)
o
... todos os empreendimentos sociais deveriam regular-se pelo Mercado... (2 parágrafo)
o
... equilíbrio entre o que o Estado tem o dever de oferecer e o Mercado tem o interesse em vender e comprar... (3 parágrafo)
o
... vínculo profissional e humano entre os direitos do povo e os deveres do Estado. (3 parágrafo)

Atente para as seguintes afirmações:

I. No primeiro parágrafo, há a ideia de que, garantindo-se ao servidor público segurança e justa recompensa por seu trabalho, criam-se as necessárias condições para que ele venha a repelir barganhas ilícitas.

II. No segundo parágrafo, destaca-se a importância que tem o Estado como responsável pelos serviços públicos essenciais
e a parceria que lhe deve oferecer o Mercado, regido pelas normas mais eficazes da oferta e da procura.

III. No terceiro parágrafo, sustenta-se a tese de que é inevitável a incompatibilidade entre as funções do Estado e os interesses do Mercado, razão pela qual o direito à cidadania se encontra seriamente ameaçado.
Em relação ao texto, está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3.

Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento em:
(A)

2

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

o

recursos provenientes da arrecadação de impostos (1 parágrafo) = verbas previstas para o equilíbrio fiscal.
o

(B)

concorrem diretamente para qualificar (2 parágrafo) = disputam entre si para promoverem.

(C)

entrave à excelência dos negócios (2 parágrafo) = obstáculo ao mais alto desempenho do mercado.

o

o

(D)

precisam tomar em suas mãos (3 parágrafo) = urge que sejam manipulados.

(E)

espelhar uma relação de confiança (3 paragrafo) = confrontar uma ligação respeitosa.

o
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4.

5.

6.

7.

Os dois segmentos em que se dividiu a frase Para fazer essa importante mediação, / costuma-se garantir ao servidor a estabilidade e o salário representam, respectivamente,
(A)

uma causa e sua consequência.

(B)
(C)
(D)
(E)

um efeito e uma finalidade.
uma finalidade e sua alternativa.
um efeito e sua contestação.
uma finalidade e o meio necessário.

Está inteiramente clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto:
(A)

A arrecadação de recursos que devem beneficiar os contribuintes através de serviços públicos não podem sofrer qualquer
desvio de sua propícia finalidade.

(B)

Quando um servidor público é respeitado e se faz respeitar pelo bom atendimento, é onde se justifica as razões mesmas
de sua função e importância.

(C)

O ideal seria que Estado e Mercado pudessem participar mutuamente dos mesmos interesses, desde que agindo em
nome do bem comum, de cujo não se admite contestação.

(D)

É fundamental que se garantam condições ideais de trabalho a um servidor público, a quem cabe a responsabilidade de
ser um mediador entre o Estado e os cidadãos.

(E)

No caso de que apenas o Mercado ingerisse os assuntos de ordem pública, ainda assim quem se encarregaria de ver
cumprido os interesses e os direitos da população?

Todas as formas verbais estão corretamente empregadas e articuladas entre si na frase:
(A)

Cabem aos poderes públicos oferecer aos seus servidores as condições para que eles correspondam do melhor modo às
tarefas que lhes seriam atribuídas.

(B)

Não se espere que o Mercado se preocupe com os direitos do cidadão; na esfera do comércio conta-se com os consumidores, não com os cidadãos.

(C)

Se a arrecadação de altos impostos não tiverem a contrapartida de bons serviços prestados, faz-se uma injustiça com
aqueles que os pagam.

(D)

Quando um servidor e um cidadão estivessem se relacionando, deverá haver entre eles o mútuo reconhecimento de quem
se incluiriam num mesmo espaço público.

(E)

No caso de os servidores públicos virem a perder a estabilidade em seus cargos, deixariam de haver estímulos para que
ofereçam o melhor de seus esforços.

Na transposição da frase dada para a voz passiva, a correta forma verbal resultante é a que está indicada em:
(A)

8.

O servidor público eficiente desperta o reconhecimento dos cidadãos = tem despertado.

(B)

O Mercado atenderia apenas as exigências do livre comércio = seriam atendidas.

(C)

Um funcionário está sempre representando uma mediação entre o Estado e o público = sendo representado.

(D)

Os melhores servidores justificam todas as garantias de sua função = têm sido justificadas.

(E)

Os servidores encarnam um importante vínculo entre o Estado e o povo = vem encarnando.

Atente para as seguintes frases:

I. O servidor público carece de estabilidade e boa remuneração.
II. A falta de estabilidade e de boa remuneração fragiliza a condição do servidor.
III. Um servidor fragilizado deixa de ser eficiente.
As frases acima estão articuladas com correção e coerência em:
(A)

Quando a condição de um servidor é fragilizada pela falta de estabilidade e boa remuneração, ele deixa de ser eficiente.

(B)
(C)
(D)
(E)

Por falta de estabilidade e de boa remuneração, de cujas se mostra carente, o servidor fragilizado fica ineficiente.
Não há eficácia, quando um servidor, sempre carente de estabilidade e remuneração, deixa por isso de ser eficiente.
Por ser fragilizado, mesmo porque ele carece de estabilidade e boa remuneração, um servidor deixa de ser eficiente.
Um servidor se torna ineficiente, caso a estabilidade e a boa remuneração venham a faltar-lhe, assim lhe fragilizando.
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Atenção: Para responder às questões de números 9 a 15, considere o texto abaixo.
A nuvem

− Fico admirado como é que você, morando nesta cidade, consegue escrever toda semana sem reclamar, sem protestar, sem
espinafrar ninguém!
Meu amigo está, como dizem as pessoas exageradas, grávido de razões. Mas que posso fazer? Até que tenho reclamado
muito isto e aquilo. Mas se eu ficar rezingando todo dia, estou roubado: quem é que vai aguentar me ler?
Além disso, a verdade não está apenas nos buracos das ruas e outras mazelas. Não é verdade que as amendoeiras neste
inverno deram um show luxuoso de folhas vermelhas voando no ar? E ficaria demasiado feio eu confessar que há uma jovem
gostando de mim? Ah, bem sei que esses encantamentos de moça por um senhor maduro duram pouco. Eles se irão como vieram,
leve nuvem solta na brisa, que se tinge um instante de púrpura sobre as cinzas do meu crepúsculo.
E olhem só que tipo de frase estou escrevendo! Tome tenência, velho Braga. Deixe a nuvem, olhe para o chão − e seus
tradicionais buracos.
(Adaptado de: BRAGA, Rubem. Ai de ti, Copacabana! Rio de Janeiro: Editora do Autor, 1960, p. 179/180)

9.

O escritor Rubem Braga, ao responder à observação do amigo, pondera que um cronista que escreve toda semana
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

10.

tem de documentar tudo o que acontece à sua volta, limitando-se ao que se afasta da rotina.
fica por vezes sem assunto, recorrendo então a temas triviais que não sustentam uma crônica.
pode também se dedicar a registrar experiências positivas de sensações e impressões pessoais.
deve também registrar os acontecimentos positivos que alcancem grande repercussão social.
precisa corresponder a expectativas de seus leitores, como porta-voz de suas reivindicações.

Atente para as seguintes afirmações:

I. A fala do amigo, na abertura do texto, revela que ele atribui a um cronista profissional a função de se pronunciar o mais
criticamente possível diante dos dramas existenciais maiores que afligem a humanidade.

II. O cronista supõe que seus leitores não esperam que ele se dedique a protestar o tempo todo, deduzindo-se daí que ele
considera a possibilidade de uma crônica adotar uma tonalidade mais leve.

III. O escritor se vale desta crônica, “A nuvem”, para sustentar a convicção de que a maior parte de seus textos corresponde
perfeitamente à expectativa de seu amigo.
Em relação ao texto, está correto APENAS o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
11.

O cronista explora, com efeito literário, uma contraposição de sentido entre estas duas expressões:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

12.

o

sem protestar // sem espinafrar (1 parágrafo)
o
grávido de razões // tenho reclamado muito isto e aquilo (2 parágrafo)
o
buracos das ruas // show luxuoso (3 parágrafo)
o
as amendoeiras neste inverno // folhas vermelhas voando no ar (3 parágrafo)
o
olhe para o chão // seus tradicionais buracos (4 parágrafo)

A construção Fico admirado como é que você (...) consegue escrever (...) sem reclamar é usual na fala comum, na linguagem
oral. Na linguagem mais formal, atenta à norma culta da escrita, o segmento sublinhado deverá ser
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

13.

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

Me admiro como você consegue
Me admira que você consegue
Admira-me você onde consegue
Admiro o modo de você conseguir
Admira-me você ficar conseguindo

Mas se eu ficar rezingando todo dia, estou roubado: quem é que vai aguentar me ler?
Substituindo-se a expressão sublinhada na frase acima por se eu ficasse rezingando todo dia, a complementação correta
deverá ser
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4

estarei roubado: quem é que irá aguentar ler-me?
estaria roubado: quem é que iria aguentar me ler?
estarei roubado: quem é que aguentaria ler-me?
teria sido roubado: quem é que me aguentaria ler?
estaria sendo roubado: quem é que me aguenta ler?
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14.

Tome tenência, velho Braga. Deixe a nuvem, olhe para o chão (...)
a

Utilizando-se o tratamento da 2 pessoa do singular, a sequência das formas verbais da frase acima deverá ser:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
15.

toma
tomes
tomai
tomes
toma

−
−
−
−
−

Deixa
Deixes
Deixai
Deixas
Deixes

−
−
−
−
−

olha
olha
olheis
olhas
olhes

Está inteiramente clara e correta a redação da seguinte frase:
(A)

Sendo um dos nossos grandes cronistas, senão for o maior, Rubem Braga utiliza expressões hoje desuzadas, como “tome
tenência” por exemplo.

(B)

Para quem acredita que todo o cronista deve se ater à assuntos sérios, o velho Braga pensa que também são possíveis
tratar os temas mais pessoais, ou mesmo, íntimos.

(C)

O amigo do cronista lhe advertiu de que ele não costumava protestar contra nada, porquanto então o velho Braga o
esclareceu, dizendo que por vezes, também reclamava.

(D)

O cronista Rubem Braga faz várias aluzões ao seu ofício de escritor, mostrando-se preocupar com expressões exageradas; ou ainda se criticando onde julga escrever frases estranhas.

(E)

Os leitores de crônicas não reclamam por encontrar em muitas delas, como nas de Rubem Braga, uma matéria mais leve e
poética, em vez de manifestações mal-humoradas.

Atenção: Para responder às questões de números 16 a 20, considere o texto abaixo.
Um filme de viagem e de amor
O filme Viajo porque preciso, volto porque te amo, dirigido por Karim Aïnouz e Marcelo Gomes, foi rodado no interior de
cinco estados do Nordeste. A ideia inicial dos dois cineastas era fazer um documentário sobre as feiras do sertão. Entre a primeira e a
última filmagem houve uma interrupção de nove anos, e a montagem final é, de fato, uma ficção sobre a viagem e o amor, sem perder
uma dimensão crítica sobre a sociedade brasileira. O filme transcende o registro do mero documento, transmite emoções ao
espectador e convida-o a refletir sobre a região e as pessoas que nela vivem e trabalham.
Um dos achados do filme, cuja narração é conduzida pela voz de um geólogo, foi relacionar o estudo do solo com a desilusão
amorosa. Uma sondagem no interior da terra árida tem como contraponto uma sondagem da alma das personagens. Como acontece
com os bons romances, que se revelam com mais intensidade ao serem relidos, esse filme convida o espectador a assisti-lo duas vezes.
(Adaptado de: HATOUM, Milton. Um solitário à espreita. São Paulo: Companhia das Letras, 2013, p. 134)

16.

17.

Quanto ao seu gênero, esse texto é
(A)

uma crônica imaginosa, na qual o autor expõe um roteiro de filme cuja finalidade é promover uma viagem simbólica pelas
várias faces da cultura nordestina.

(B)

uma reportagem rotineira, de vez que o autor se limita a dar uma notícia objetiva sobre a produção de um filme,
ressaltando as condições materiais em que foi produzido.

(C)

uma crônica crítica, pela qual o autor comenta a produção de um filme, cujo intento inicial foi alterado, e avalia suas
qualidades artísticas e culturais.

(D)

uma reportagem promocional, por meio da qual o autor divulga o lançamento de um filme cujo maior valor é retratar com
fidedignidade aspectos da vida sertaneja.

(E)

uma crônica informativa, escrita em tom pessoal, em que o autor fala da surpresa que lhe proporcionou um documentário
sobre a diversidade das práticas culturais do Nordeste.

Relacionar o estudo do solo com uma desilusão amorosa é um dos achados do filme. Essa bem sucedida relação alcançada
pelo filme representa-se no seguinte segmento do texto:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

18.

é conduzida pela voz de um geólogo.
foi rodado no interior de cinco estados do Nordeste.
um documentário sobre as feiras do sertão.
transcende o registro do mero documentário.
convida o espectador a assisti-lo duas vezes.

(...) a montagem final é, de fato, uma ficção sobre a viagem e o amor, sem perder uma dimensão crítica sobre a sociedade
brasileira.
O segmento sublinhado acima pode ser substituído, sem prejuízo para a correção e a coerência da frase, por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

em que pese a análise crítica perante a sociedade brasileira.
preservando uma perspectiva crítica acerca da sociedade brasileira.
razão pela qual a sociedade brasileira não perde em sua dimensão crítica.
indo de encontro à pretensão crítica da sociedade brasileira.
a despeito de analisar criticamente à sociedade brasileira.
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19.

Está clara, correta e coerente a redação da frase:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

20.

Uma das razões porque se deve ver o filme são as passagens em que se combina a geologia e a paixão amorosa.
O entusiasmo pelo qual se deixou levar o autor do texto deve-se aos achados que reconheceu nesse filme.
Por vezes assiste-se documentários enfadonhos, onde o interesse já se perde logo que se iniciam.
É incomum associar-se geologia com paixão, até por que em ambos os casos falta uma conexão mais clara.
A interrupção por nove anos das filmagens acabaram por tornar o filme algo diverso do que lhe fora concebido.

Está correto o emprego de ambas as formas verbais sublinhadas na frase:
(A)

Cenas do filme não haveriam de ser tão marcantes caso não se contrapusessem nelas a sondagem do solo e a da alma
das personagens.

(B)

Caso não houvesse ocorrido aqueles nove anos de interrupção de filmagem, obteria-se muito provavelmente um filme com
bem diversas características.

(C)

Provavelmente os cineastas perfizeram vários trajetos pelo Nordeste, para que obtessem os resultados tão elogiados pelo
autor do texto.

(D)

Os cineastas haviam precavido-se para não reduzir o filme a um documentário, para que não se atessem a constituir
apenas um mero registro de fatos.

(E)

Os espectadores que reverem o filme com atenção, sentir-se-ão recompensados pelas qualidades que ressaltarão nessa
segunda oportunidade.
Raciocínio Lógico-Matemático

21.

22.

23.

24.

6

Renato trabalha em um escritório de segunda à sexta feira, e nos próximos 30 dias de trabalho não haverá feriado. Atualmente,
Renato tem ocupado 25 minutos diários do trabalho com a tarefa da reorganização de um grande arquivo. Ao seu ritmo de
trabalho nessa tarefa, ela será concluída em 7 horas e meia. Se Renato iniciou essa tarefa em uma quarta feira, então ele irá
concluí-la em uma
(A)

segunda feira.

(B)

quarta feira.

(C)

terça feira.

(D)

sexta feira.

(E)

quinta feira.

Os números naturais positivos são 1, 2, 3, 4, ... . Mariana procura cinco números naturais positivos diferentes cuja soma seja
igual a 15 e cujo produto, que é o resultado da multiplicação, seja igual a 120. Encontrados esses números, Mariana precisa dividir o segundo menor pelo maior dos cinco números. Se ela realizou a tarefa corretamente, o resultado final obtido foi o número
(A)

0,4.

(B)

2.

(C)

1,333... .

(D)

1,666... .

(E)

1,25

Arlete está a 24 metros de Bianca, que por sua vez está a 12 metros de Cleide. Se as três estão em um terreno totalmente
plano, a situação descrita permite concluir que a menor e a maior distância possível entre Cleide e Arlete são, respectivamente,
iguais a
(A)

6 m e 12 m.

(B)

12 m e 36 m.

(C)

12 m e 24 m.

(D)

6 m e 24 m.

(E)

12 m e 18 m.

Taís recebe diariamente certa quantidade de fichas que são colocadas em um mesmo fichário vazio no início do expediente. Ao
final do expediente, Solange retira todas as fichas colocadas por Taís no fichário. Sabe-se que o fichário tem capacidade
máxima para 110 fichas, e que Taís recebe 2 fichas no primeiro dia, 5 fichas no segundo dia, 8 fichas no terceiro dia, e assim
sucessivamente (sempre recebendo 3 fichas a mais do que no dia anterior). Sendo assim, a capacidade desse fichário será
suficiente até, no máximo, o
o

(A)

46 dia.

(B)

51 dia.

(C)

37 dia.

(D)

29 dia.

(E)

43 dia.

o
o
o
o
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25.

26.

O setor de almoxarifado de uma loja conta com 6 funcionários, e o setor de conferencistas com outros 5 funcionários. Uma tarefa
tem que ser executada por um grupo de 3 funcionários do almoxarifado e, em seguida, tem que ser conferida por um grupo de
2 conferencistas. O total de possibilidades diferentes de agrupamentos dos 5 funcionários que devem executar e conferir essa
tarefa é igual a
(A)

120.

(B)

180.

(C)

200.

(D)

150.

(E)

240.

Cada item em estoque de um depósito é classificado em um, dois ou três dos padrões A, B e C. Em um mês esse depósito tinha
em estoque 43 itens, classificados conforme a tabela a seguir.
Padrão

Total de itens

Itens que não possuem padrão A

18

Itens que não possuem padrão B

29

Itens que não possuem padrão C

20

Itens que possuem exatamente dois padrões

15

De acordo com os dados desse mês, o número de itens em estoque classificados com todos os três padrões é igual a

27.

(A)

5.

(B)

1.

(C)

4.

(D)

3.

(E)

2.

A tabela a seguir indica o número de filhos dos funcionários de uma empresa. Sabe-se, ainda, que não há filho que seja de mais
de um dos funcionários, nem funcionário e filho que trabalhem juntos na empresa.
Número de funcionários

Número de filhos

14

0

21

1

19

2

15

3

11

4 ou mais

Sorteando-se ao acaso um dos funcionários indicados na tabela, a probabilidade de que ele tenha menos do que três filhos é
igual a

28.

(A)

67,50%.

(B)

86,25%.

(C)

23,75%.

(D)

36,40%.

(E)

58,75%.

Lucas encontrou as seguintes sentenças em um livro de lógica:
1. A próxima sentença é verdadeira.
2. A sentença anterior é falsa.
Analisando as duas sentenças, é correto afirmar que
(A)

1 e 2 são necessariamente verdadeiras.

(B)

1 é verdadeira e 2 é falsa.

(C)

1 é falsa e 2 é verdadeira.

(D)

1 e 2 são necessariamente falsas.

(E)

1 e 2 são mutuamente inconsistentes.

ALEMS-Conhecimentos Gerais4
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29.

Alexandre, Bruno, Carlos, Dario, Ernesto e Fábio vão viajar juntos a um mesmo destino. Os seis decidem ir em duplas, sendo
que uma dupla irá de avião, outra de trem e a outra de carro. Sabe-se que:
− Alexandre não vai de carro, e que acompanhará Bruno, que por sua vez não vai de avião;
− Ernesto vai de avião;
− Carlos não vai acompanhado de Dario, nem vai de avião.
Nas condições dadas, é correto afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

30.

Dario vai de carro.
Fábio vai com Ernesto.
Fábio vai de carro.
Ernesto vai de trem.
Carlos vai com Ernesto.

Em uma sala estão presentes 10 pessoas. A respeito dessas pessoas, é necessariamente correto afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

no mínimo cinco nasceram em um dia de número par.
no máximo cinco nasceram em um dia de número par.
pelo menos duas nasceram em um mesmo mês do ano.
pelo menos duas nasceram em um mesmo dia da semana.
há ao menos três dias da semana em que nenhuma delas nasceu.
Noções de Direito Constitucional

31.

No que concerne à classificação das constituições, segundo a doutrina constitucionalista brasileira, a Constituição Federal de
1988 é considerada escrita, dogmática,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

32.

33.

34.

Sobre o Poder Legislativo, nos termos preconizados pela Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul, é correto afirmar:
(A)

O Deputado Estadual perderá o mandato quando investido no cargo de Ministro de Estado.

(B)

Por deliberação de, no mínimo, a maioria absoluta, a Assembleia Legislativa, bem como qualquer de suas comissões,
poderá convocar secretário de estado para prestar informações sobre assunto determinado previamente no prazo de
trinta dias.

(C)

Os Deputados Estaduais serão submetidos a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça.

(D)

Os Deputados Estaduais eleitos não poderão, desde a proclamação do resultado do pleito eleitoral, exercer função
remunerada em empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público.

(E)

A Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul poderá ser emendada por proposta de um terço, no mínimo, dos
membros da Assembleia Legislativa.

Um determinado Município do Estado de Mato Grosso do Sul se recusa a observar princípios previstos na Constituição Estadual.
O Tribunal de Justiça do Estado, por isso, dá provimento à representação para assegurar a observância de princípios
constitucionais estabelecidos na Constituição Estadual. Neste caso,
(A)

caberá intervenção do Estado no Município mediante requisição do Tribunal de Contas do Estado, através de decreto do
Governador, que será submetido à apreciação da Assembleia Legislativa no prazo de 24 horas.

(B)

caberá intervenção do Estado no Município mediante requisição do Tribunal de Justiça, através de decreto do Governador,
cuja apreciação é dispensada pela Assembleia Legislativa.

(C)

não caberá intervenção do Estado no Município.

(D)

caberá intervenção do Estado no Município mediante requisição do Tribunal de Justiça, por meio de decreto do
Governador, que será submetido à apreciação da Assembleia Legislativa no prazo de 24 horas.

(E)

caberá intervenção do Estado no Município mediante requisição do Tribunal de Contas do Estado, por meio de decreto do
Governador, cuja apreciação é dispensada pela Assembleia Legislativa.

Projeto de Lei aprovado regularmente pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul é encaminhado ao
Governador para sanção. No prazo previsto na Constituição Estadual, o Governador veta totalmente o projeto de lei e comunica
ao Presidente da Assembleia Legislativa os motivos do veto. Neste caso, o veto do Chefe do Poder Executivo Estadual deverá
ser apreciado em trinta dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto, no mínimo,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

8

promulgada, rígida, analítica e formal.
promulgada, semi-rígida, analítica e material.
outorgada, rígida, analítica e formal.
promulgada, flexível, sintética e formal.
outorgada, semi-rígida, sintética e material.

da maioria simples dos deputados, em escrutínio aberto.
da maioria absoluta dos deputados, em escrutínio secreto.
de 2/3 dos deputados, em escrutínio secreto.
da maioria simples dos deputados, em escrutínio secreto.
da maioria absoluta dos deputados, em escrutínio aberto.
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35.

Considere as seguintes situações hipotéticas:

I. Richard, inglês naturalizado brasileiro, com 40 anos de idade.
II. Moisés, brasileiro nato, com 33 anos de idade.
III. Sara, brasileira nata, com 28 anos de idade.
IV. Rodrigo, brasileiro nato, com 20 anos de idade.
Nos termos preconizados pela Constituição Federal, presentes os demais requisitos legais, poderão se candidatar ao cargo de
Deputado Federal
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Richard, Moisés, Sara e Rodrigo.
Moisés, Sara e Rodrigo, apenas.
Richard e Moisés, apenas.
Richard, Moisés e Sara, apenas.
Moisés e Sara, apenas.
Noções de Direito Administrativo

36.

37.

Ricardo, servidor público da Receita Federal, ao ser procurado em seu local de trabalho por Magda, particular em situação de
extrema necessidade financeira, concedeu-lhe benefício fiscal sem observar as formalidades legais pertinentes. Em razão do
ocorrido, o Ministério Público ajuizou ação de improbidade administrativa contra Ricardo, que, no curso da demanda, provou a
inexistência de dolo, mas sim, de conduta culposa (imprudência), vez que agiu motivado pela situação de penúria de Magda. A
conduta culposa de Ricardo
(A)

caracteriza, desde que preenchidos os demais requisitos legais, ato de improbidade na modalidade ato ímprobo que atenta
contra os princípios da Administração pública.

(B)

não caracteriza ato ímprobo, vez que imprescindível o dolo para tanto.

(C)

caracteriza, desde que preenchidos os demais requisitos legais, ato de improbidade na modalidade ato ímprobo que causa
prejuízo ao erário.

(D)

não caracteriza ato ímprobo, vez que a conduta praticada, ainda que culposa, não se enquadra em quaisquer das
modalidades de ato ímprobo previstas em lei.

(E)

não sujeitará Ricardo às sanções aplicáveis, independentemente de se enquadrar como ímproba, vez que não é considerado sujeito ativo de ato de improbidade.

Determinado Estado pretende realizar procedimento licitatório para a construção de obra destinada à instalação de refeitório
dentro da Assembleia Legislativa do Estado. O valor da contratação está estimado em R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta
o
mil reais). Nos termos da Lei n 8.666/1993, a modalidade apropriada de licitação considerando o valor da contratação é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

38.

tomada de preços.
convite.
concurso.
leilão.
concorrência.

Considere:

I.
II.
III.
IV.

São sempre passíveis de apreciação judicial.
Sujeitam-se à lei.
É espécie de ato jurídico.
Em regra, não produzem efeitos jurídicos imediatos.

No que concerne aos atos administrativos, está correto o que consta em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
39.

IV, apenas.
I, II, III e IV.
I, II e III, apenas.
III, apenas.
I e II, apenas.

Rafael, servidor público estadual e chefe de determinada repartição, no exercício de seu poder hierárquico, editou ato normativo,
qual seja, resolução, a fim de ordenar a atuação de seus subordinados. A propósito do tema, a conduta de Rafael está
(A)

correta, pois o poder hierárquico é mais abrangente e sempre engloba o poder normativo da Administração pública, também denominado de poder regulamentar.

(B)

correta, pois insere-se dentro das atribuições próprias do poder hierárquico.

(C)

incorreta, pois não se insere no âmbito de atribuições próprias do poder hierárquico, mas sim, do poder disciplinar.

(D)

incorreta, pois não se insere no âmbito de atribuições próprias do poder hierárquico, mas sim, do poder de polícia, que
também vigora entre os servidores e órgãos públicos.

(E)

incorreta, pois não se insere no âmbito de atribuições próprias do poder hierárquico, mas sim, do poder normativo.
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40.

Em determinado procedimento licitatório, especificamente na fase de julgamento das propostas técnicas apresentadas pelos
licitantes, a Administração pública utiliza-se de critério subjetivo de julgamento, em razão da ausência, no edital, de critério palpável acerca de determinado tema, que pudesse elucidar e diferenciar algumas das propostas apresentadas. A propósito dos
fatos narrados, a postura do ente licitante está
o

(A)

correta, em razão da lacuna constatada; no entanto, tal condição excepcional está prevista na Lei n 8.666/1993.

(B)

incorreta, porque deve, em todas as circunstâncias, pautar-se por critérios objetivos de julgamento.

(C)

incorreta, por violar dois princípios que vigoram nas licitações, quais sejam, o princípio da vinculação ao edital e o da
adjudicação compulsória.

(D)

correta, vez que o ente público pode sempre assim o fazer, haja vista a discricionariedade Administrativa e a indisponibilidade do interesse público.

(E)

incorreta, por violar o princípio da adjudicação compulsória.
Legislação Institucional

41.

42.

A respeito do funcionamento das sessões da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, estabelece o Regimento
Interno que as sessões ordinárias realizar-se-ão de terça a quinta-feira, com início às 9 horas, com a presença de, pelo menos,
um quarto de seus membros e
(A)

não poderão ser secretas.

(B)

serão admitidos no Plenário da Assembleia, durante sessão pública, os Deputados da Legislatura passada.

(C)

serão públicas ou secretas.

(D)

o Governador do Estado será sempre admitido no recinto reservado aos Deputados.

(E)

os funcionários em serviço exclusivo da sessão serão admitidos no Plenário somente após o término da mesma.
o

Ao dispor sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, a Lei Estadual n 4.090/2011 estabelece que o agrupamento de
conhecimentos, habilidades e atitudes requeridas pelas características das classes e que os servidores precisam adquirir,
desenvolver e empregar, a fim de que possam contribuir para a consecução dos resultados organizacionais e evoluir nas
respectivas carreiras, é uma definição aplicável
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

43.

o

A Lei Estadual n 4.091/2011 trata do Estatuto dos Servidores do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso do Sul. Ao dispor
sobre as penalidades e sua aplicação, essa lei estabelece que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

44.

será aplicada a pena de suspensão nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres funcionais.
será aplicada a pena de repreensão nos casos de incontinência pública ou escandalosa.
a autoridade que aplicar a pena de suspensão não poderá convertê-la em multa.
o servidor suspenso manterá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo.
será aplicada a pena de suspensão no caso de falta grave.

A Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul, ao tratar da fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do
Estado, dispõe que o controle externo a cargo da Assembleia Legislativa será exercido com o auxílio
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

45.

ao cargo.
classe.
ao acervo técnico.
à competência.
ao padrão.

do Tribunal de Justiça do Estado.
da Corregedoria Geral do Estado.
do Ministério Público do Estado.
do Tribunal de Contas do Estado.
do Procurador-Geral de Justiça do Estado.

Considere:

I. emendas à Constituição.
II. resoluções.
III. leis complementares.
Faz parte do processo legislativo, conforme disposto na Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul, o que consta em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
10

III, apenas.
I, II e III.
I e III, apenas.
I e II, apenas.
II, apenas.
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49.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
46.

Ao orientar a gestante quanto ao teste do pezinho em recém-nascido, o auxiliar de enfermagem deve explicar que
uma das finalidades desse teste é
(A)

(B)

detectar doenças congênitas, dentre elas, o hipotireoidismo, a fenilcetonúria, a doença falciforme,
hemoglobinopatias e fibrose cística.
acompanhar o funcionamento dos órgãos vitais do
recém-nascido, como coração, fígado e rim, por
meio de exames laboratoriais.

(C)

detectar precocemente alterações metabólicas como
a diabetes tipo I, o hirsutismo e o hipertireoidismo.

(D)

identificar os erros inatos do metabolismo que incluem a hipoglicemia, a acidose e a hiperidrose.

(E)

verificar as alterações cromossômicas, como a síndrome de Down, de Turner e o transtorno de espectro autista.

50.

Com relação aos métodos contraceptivos, é correto
afirmar:
(A)

(A)

fowler.

(B)

ventral.

(C)

genupeitoral.

(D)

trendelemburg.

(E)

dorsal.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

47.

Durante a consulta ambulatorial, colaboradora refere dor
na vulva e às evacuações. Para avaliação da região perineal, o auxiliar de enfermagem deve colocar a paciente na
posição

A laqueadura tubária em gestantes primíparas é realizada, prioritariamente, durante o parto, pois trata-se
de um método eficaz no controle da natalidade.

Em trabalho educativo sobre a prevenção do câncer de
colo de útero, o auxiliar de enfermagem deve orientar ao
colaborador da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do
Sul que
(A)

a vacinação contra o HPV é destinada às mulheres
de 21 a 50 anos não portadoras de HIV, sendo três
doses, com intervalo de 2 meses cada dose.

(B)

o exame preventivo, Papanicolau, é contraindicado
em mulheres já vacinadas contra o HPV.

(C)

a vacinação contra o HPV deve ser realizada também em mulheres grávidas e naquelas acometidas
por doenças agudas de origem hematológica.

(D)

o exame ginecológico, incluindo o citopatológico de
colo de útero e vulva, deve ser feito anualmente, em
mulheres a partir de 21 anos não vacinadas contra o
HPV.

(E)

o rastreamento populacional é recomendado, prioritariamente, para mulheres de 25 a 64 anos, por meio
do exame de Papanicolaou, a cada três anos, após
dois exames consecutivos normais com intervalo de
um ano.

(B)

A vasectomia está contraindicada, por se tratar de
um procedimento mais difícil e inseguro, em relação
à esterilização feminina.

(C)

A anticoncepção oral de emergência é recomendada
como método regular de uso diário, no caso de adolescentes que mantém relações sexuais desprotegidas.

(D)

A camisinha associada a outro método anticoncepcional fornece dupla proteção, incluindo as doenças sexualmente transmissíveis.

(E)

O DIU é um método indicado para as adolescentes
com mais de um parceiro que não usam camisinha
em toda relação sexual.

(A)

A, B e C.

(B)

B, C e E.

_________________________________________________________

(C)

B, C e D.

48.

Considerando a relação entre a ocorrência de microcefalia
e a infecção pelo vírus Zika, recomenda-se aos serviços
e profissionais de saúde que estimulem as gestantes e
mulheres em idade fértil, com possibilidade de engravidar,
para se protegerem das picadas do mosquito Aedes
aegypti, adotando medidas de segurança que incluem:

(D)

A, D e E.

(E)

B, D e E.

(A)

(B)

51.

usar blusas com mangas longas e calças compridas,
pois é contraindicado o uso de repelentes à base de
n,n-Dietil-meta-toluamida (DEET).
prevenir a proliferação dos criadouros das larvas do
mosquito, sendo suficiente a fiscalização e eliminação mensal de garrafas, sacos plásticos e pneus velhos que ficam expostos à chuva.

(D)

utilizar inseticidas naturais à base de citronela, andiroba e óleo de cravo, entre outros, pois possuem
comprovação de eficácia pela Anvisa.
permanecer, principalmente no período entre o anoitecer e o amanhecer, em locais com barreiras para
entrada de insetos, como telas de proteção e mosquiteiros, e controle de temperatura com ar condicionado.

ALEMS-Aux. Enfermagem-B18

Em relação ao modo de transmissão das hepatites, a
transmissão vertical ocorre nos tipos

_________________________________________________________

52.

atentar-se para a picada que ocorre durante a noite,
pelo mosquito macho contaminado, uma vez que o
mosquito fêmea, mesmo contaminado, não é transmissor.

(C)

(E)

_________________________________________________________

A notificação compulsória de um caso de agressão, por
um cão com suspeita de raiva, deve ser realizada em
relação ao tempo e à instituição, respectivamente, em até
(A)

12 horas ao Ministério da Saúde.

(B)

24 horas à Secretaria Municipal de Saúde.

(C)

48 horas à Secretaria Estadual de Saúde.

(D)

72 horas ao Ministério da Saúde.

(E)

uma semana à Secretaria Municipal de Saúde.

_________________________________________________________

53.

Em campanha de atualização das vacinas na Assembleia,
um colaborador, de 25 anos, relata não ter recebido vacina contra a febre amarela na infância. Após a aplicação de
uma dose da vacina, o auxiliar de enfermagem orienta o
colaborador que a dose de reforço deverá ser recebida em
(A)

4 anos.

(B)

8 anos.

(C)

6 anos.

(D)

5 anos.

(E)

10 anos.
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54.

Na orientação ao trabalhador para agendamento dos exames para pesquisa do bacilo álcool-ácido-resistente
(baciloscopia) e cultura para microbactéria, o auxiliar de
enfermagem deve esclarecer que esse exame é indicado
quando há suspeita de
(A)

cólera.

(B)

toxoplasmose.

(C)

rubéola.

(D)

coqueluche.

(E)

tuberculose.

58.

_________________________________________________________

55.

Previamente à aplicação da vacina, uma das contraindicações gerais é

12

debridamento do tecido perilesional e curativo compressivo.

(B)

limpeza com soro fisiológico morno e uso de pinças
estéreis devido à exposição de tecidos nobres.

(C)

manejo da ferida com luvas de procedimentos e gaze não estéril devido à ausência de exsudato.

(D)

antissepsia com sabonete líquido e água destilada,
aplicando hidrogel e enfaixamento.

(E)

assepsia com soro fisiológico morno e cobertura da
área óssea exposta com carvão ativado e enfaixamento.

antecedente familiar de convulsão após a imunização.

(B)

utilização de antibiótico profilático ou terapêutico no
dia da vacinação.

(C)

histórico de internação hospitalar nos últimos 15 dias
para tratamento de hipertensão arterial.

(D)

reação anafilática confirmada após o recebimento de
dose anterior.

(A)

cirúrgica pelos profissionais de saúde e administrativos; e máscara PFF2 (N-95) pelo paciente.

(E)

mulheres no período de amamentação.

(B)

cirúrgica dupla pelos profissionais de saúde e administrativos; e máscara PFF1 (N-96) pelo paciente.

(C)

PFF2 (N-95) pelo paciente, profissionais de saúde e
funcionários administrativos do ambulatório.

(D)

PFF2 (N-95) pelos profissionais de saúde e administrativos; e máscara cirúrgica pelo paciente.

(E)

cirúrgica pelos profissionais de saúde, administrativos e pelo paciente.

_________________________________________________________

59.

Relacionado à saúde, a pessoa idosa tem a garantia legal
de
(A)

notificação compulsória à autoridade sanitária, nos
casos de suspeita ou confirmação de ter sofrido violência.

(B)

presença obrigatória de dois acompanhantes na
internação hospitalar em unidades de tratamento
intensivo.

(C)

recebimento de medicamentos, próteses e órteses
relativos ao tratamento ou reabilitação, pelo Plano
de Saúde, mediante o custeio de 50% do valor total
dos gastos com esses recursos.

(D)

internação em hospitais geriátricos da rede pública,
excluindo o atendimento domiciliar que será ofertado
pela rede privada de saúde.

(E)

opção pelo tratamento de saúde e, se inconsciente,
o tratamento será indicado pelo próprio médico,
mesmo quando houver curador ou familiar conhecido.

Em um trabalho de conscientização aos idosos sobre a
prevenção de quedas, deve-se recomendar:

No atendimento ambulatorial, ao colaborador com hipótese diagnóstica de herpes zoster, encaminhado pela
equipe da Estratégia de Saúde da família, como medida
de precaução de transmissão por aerossóis indica-se o
uso de máscara

_________________________________________________________

60.

Considerando a aplicação das Diretrizes da Política Nacional de Humanização, em um atendimento no ambulatório da Assembleia o acolhimento é aplicado pelo auxiliar
de enfermagem com ações, dentre as quais, inclui-se
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a escuta das queixas dos colaboradores.
a classificação de risco.
o diagnóstico das doenças prevalentes.
a consulta de enfermagem.
a prescrição dos cuidados de enfermagem.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

57.

(A)

(A)

_________________________________________________________

56.

Idoso portador de diabetes apresenta lesão na região do
calcâneo, com exposição óssea, sem exsudato e pele
perilesional com tecido de granulação. A técnica utilizada
pelo auxiliar de enfermagem no curativo deve contemplar

61.

O auxiliar de enfermagem recebe o irmão de um paciente
soropositivo falecido, que o questiona quanto às condutas
médicas relacionadas à doença do parente. Relacionado
ao sigilo profissional, o auxiliar de enfermagem deve
(A)

divulgar e fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos possam ser identificados.

(B)

revelar o fato ao familiar que solicita informações,
considerando a proximidade entre eles e o grau de
parentesco.

(A)

manter móveis deslizantes nas residências para facilitar a locomoção.

(B)

restringir o uso de bengalas e andadores, pois esses
equipamentos limitam a capacidade do idoso.

(C)

realizar atividades físicas como o treinamento de
equilíbrio, para redução do risco de queda.

(C)

divulgar o fato sigiloso de que tenha conhecimento
em razão de sua atividade aos familiares de usuários falecidos.

(D)

colocar tapetes no início e fim dos degraus das
escadas de suas residências, facilitando a sinalização.

(D)

franquear o acesso a informações e documentos para pessoas próximas ao caso e que apresentam parentesco com o usuário falecido.

(E)

instalar box de vidro liso e transparente nos banheiros das residências, contribuindo, assim, com a
vigilância durante banho.

(E)

abster-se de revelar informações confidenciais de
que tenha conhecimento em razão de seu exercício
profissional.
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62.

De acordo com a Política Nacional de Saúde Mental, para
acompanhamento e reabilitação, em caso de alcoolismo,
no adulto, deve-se orientar o indivíduo a procurar
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

67.

o CAPSi.
o CAPSad.
a Escola de Redutores de Danos.
o Programa de Volta para Casa.
o Serviço Residencial Terapêutico.

_________________________________________________________

63.

Após a contenção mecânica de um colaborador da
Assembleia em decorrência de quadro de alucinação, um
dos cuidados é a avaliação das condições da pele e
circulação do membro contido, que, de acordo com a
legislação vigente do Cofen, deverá ser verificado com
regularidade nunca superior a
(A)

Para administrar a insulina regular, por via subcutânea,
em colaborador que apresenta pouco tecido subcutâneo,
após a antissepsia da pele com o álcool a 70%, os cuidados na aplicação são:
(A)

fazer a prega subcutânea para injetar a insulina continuamente com uma agulha de 6 mm, mantê-la no
subcutâneo por 5 segundos e retirá-la, soltando a
prega subcutânea com suave compressão.

(B)

segurar a seringa como um lápis na mão dominante,
esticar a pele do abdome para injetar lentamente a
insulina, utilizar agulha de 17 mm a um ângulo de
90° e, ao término, retirar a agulha comprimindo o
local com firmeza.

(C)

usar uma agulha 8 mm a um ângulo de 90° em
região do antebraço, realizar a prega subcutânea,
infundir a insulina rapidamente, soltar a prega
subcutânea e massagear o local.

(D)

esticar a pele para injetar a medicação na região
periumbilical, utilizar agulha de 8 mm a um ângulo
de 90°, aguardar alguns segundos, retirar a agulha e
massagear o local com algodão seco.

(E)

esticar cuidadosamente a pele da região anterior do
antebraço, introduzir a agulha 25 × 7 mm em ângulo
de 10 a 15°, introduzir a insulina lentamente, em seguida retirar rapidamente a agulha sem massagear o
local.

20 minutos.

(B)

30 minutos.

(C)

1 hora.

(D)

2 horas.

(E)

3 horas.

_________________________________________________________

64.

Após receber medicação digitálica no ambulatório, colaborador retorna ao posto de trabalho e apresenta lipotimia e
regressa ao ambulatório para o primeiro atendimento, sendo constatado bradicardia. Como estratégia de prevenção
da ocorrência descrita, recomenda-se
(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

manter o paciente em posição de Fowler, durante a
administração do medicamento.
administrar o medicamento, se a frequência cardíaca
estiver abaixo de 60 bpm.
verificar a pressão arterial e, se estiver acima de
120 mmHg × 80 mmHg, não administrar medicamento.
manter o paciente sob oxigenoterapia no ambulatório por 30 minutos após a administração do medicamento.
verificar a frequência cardíaca antes da administração do medicamento, se estiver menor que
60 bpm não administrar.

_________________________________________________________

68.

privilegiar a administração de medicamentos por via
intramuscular.

(B)

estimular a prática de esportes de alto impacto.

(C)

restringir a ingestão de alimentos como brócolis,
agrião e repolho.

(D)

usar escova dental macia.

(E)

administrar medicamentos por via subcutânea.

A administração de medicamentos por via intramuscular
requer cuidado para evitar lesão de nervos, vasos e
formação de nódulos e abcessos, assim como áreas de
uso das próteses de silicone. Considerando tais complicações e restrições, a aplicação de penicilina benzatina
por via intramuscular profunda é administrada com segurança na região do músculo
(A)

deltoide.

(B)

ventroglúteo.

(C)

dorsoglúteo.

(D)

vasto lateral.

(E)

tríceps.

ALEMS-Aux. Enfermagem-B18

1,5 mL.

(B)

1,0 mL.

(C)

0,4 mL.

(D)

0,3 mL.

(E)

0,1 mL.

Paciente apresentando hipotensão arterial recebe soroterapia com 500 mL de soro fisiológico. Considerando o
gotejamento de 42 gotas por minuto, o soro instalado às
10 horas terminará, aproximadamente, às
(A)

13h.

(B)

13h30.

(C)

14h.

(D)

15h.

(E)

16h.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

66.

69.

Após sofrer infarto do miocárdio, colaborador faz uso de
medicamento anticoagulante para prevenção da formação
de trombos. Para prevenir sangramento e hemorragia,
orienta-se
(A)

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

65.

O auxiliar de enfermagem verifica a prescrição médica de
gentamicina 90 mg, por via intramuscular, mas no ambulatório está disponível 120 mg em 2 mL. O volume do medicamento a ser administrado é de

70.

Imediatamente após o contato direto com sangue nas
mãos, durante punção venosa em paciente sem histórico
de doença infecciosa, feita inadvertidamente sem luvas,
cabe ao profissional de saúde
(A)

aplicar nas mãos preparação alcóolica gel a 70% por
10 segundos.

(B)

friccionar nas mãos solução gel antisséptica à base
de clorexidina por 5 segundos.

(C)

fazer antissepsia das mãos com solução gel de
Triclosan a 5%.

(D)

aplicar nas mãos solução à base de PVPI e aguardar a ação por 5 minutos.

(E)

higienizar as mãos com água e sabão.
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71.

A fim de proteger os trabalhadores de saúde e promover a
segurança do paciente contra enfermidade transmissível
por tosse, espirro ou ao falar, caracterizada por placa
pseudomembranosa branco-acinzentadas nas amídalas,
indica-se a vacinação contra
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

76.

coqueluche.
difteria.
caxumba.
herpes simples.
influenza do tipo A.

_________________________________________________________

72.

O auxiliar de enfermagem do ambulatório da Assembleia foi
solicitado para cuidar de colaboradora que perdeu a consciência, sentada na cadeira durante a reunião. Suspeita-se
de parada cardiorrespiratória (PCR). Chegando ao local, as
ações imediatas do auxiliar de enfermagem para identificação da PCR são:
(A)

verificar se o local é seguro para o socorrista e vítima; avaliar a resposta e, simultaneamente, observar a ausência ou anormalidade na respiração, e
sentir o pulso em até 10 segundos.

(B)

retirar a vítima do local, encaminhando-a para o ambulatório; aplicar dois choques com o uso do desfibrilador externo automático, observando sua resposta, e avaliar a respiração realizando a manobra de
flexão do pescoço.

(C)

abrir as vias aéreas com a vítima sentada, fazer uma
ventilação, verificar-lhe a elevação do tórax, sentir o
pulso em até 10 segundos e aplicar o choque se
houver desfibrilador disponível no local.

(D)

chamar por ajuda; abrir as vias aéreas da vítima,
realizar inspeção oral em busca da obstrução de
vias aéreas e verificar pulso em até 10 segundos.

(E)

verificar pulso em até 10 segundos; avaliar a responsividade da vítima; retirá-la do local e, na ambulância, realizar duas ventilações de resgate.

Verificar a dose faz parte da conferência que se relaciona
aos nove certos na administração de medicamentos. Na
prescrição de 2 mL de um medicamento a administração
com uso de conta gotas equivale a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

40 gotas.
36 gotas.
24 gotas.
20 gotas.
10 gotas.

_________________________________________________________

73.

Dentre as orientações de enfermagem, para uso de medicamentos de ação diurética, incluem-se
(A)

controlar diariamente a pressão arterial, devido ao
efeito hipertensor desse medicamento.

(B)

ingerir o medicamento a noite, ao deitar-se, prevenindo a hipotensão postural.

(C)

evitar a ingestão de alimentos ricos em potássio,
uma vez que os medicamentos de ação diurética retém potássio.

(D)

ingerir o medicamento pela manhã, para não interferir com o sono e repouso, considerando o aumento
da diurese.

_________________________________________________________

77.

(A)

administrar a atropina por via venosa periférica.

(B)

instalar o bicarbonato de sódio para reversão da
alcalose metabólica.

estimular a ingesta hídrica com a finalidade de controlar o edema.

(C)

realizar 30 compressões alternadas com 2 ventilações.

A prevenção do diabetes do tipo 2 e o risco cardiovascular
inclui a manutenção de dieta equilibrada com a limitação
da ingesta do macronutriente

(D)

aplicar vasopressina por via endovenosa.

(E)

realizar a cardioversão, com base na identificação
de arritmias conforme o traçado eletrocardiográfico.

(E)

_________________________________________________________

74.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

vitamina D.
fibras solúveis.
vitamina B.
carboidratos.
lipídios.

_________________________________________________________

78.

No atendimento a paciente do ambulatório com história de
ingesta voluntária de grande quantidade de medicamento
para epilepsia, como primeira medida, o médico prescreve
a realização da lavagem gástrica por meio de sonda gástrica. Para a passagem da sonda gástrica, um dos procedimentos é
(A)

manter o paciente em decúbito dorso horizontal para
o posicionamento adequado da sonda gástrica.

(B)

injetar 20 mL de água filtrada, na sonda inserida,
para testar a sua correta localização, avaliando a
reação do paciente.

(C)

colocar o diafragma do estetoscópio no abdome do
paciente, abaixo do processo xifoide, injetando
10 mL de ar com a seringa para ouvir o ruído e
confirmar a correta localização.

(D)

(E)
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solicitar ao paciente que estenda o pescoço, orientando-o a inspirar e deglutir para facilitar o percurso
da sonda gástrica pelo esôfago até a primeira
porção do duodeno.
medir o comprimento da sonda desde a ponta do
nariz até à região suprapúbica, garantindo a correta
localização.

O medicamento indicado na reversão do quadro de overdose a opioides em atendimento de urgência e emergência é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

75.

Nas condutas de reanimação cardiopulmonar do adulto no
ambulatório da Assembleia, considerando a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, é de competência do
auxiliar de enfermagem

epinefrina.
amiodarona.
atropina.
naloxona.
lidocaína

_________________________________________________________

79.

Após parto ocorrido no ambulatório, com bebê nascido a
termo e sem reanimação ao nascimento, de acordo com a
American Heart Association (2015), a clipagem do cordão
umbilical deve ser realizada
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

imediatamente.
em até 10 segundos.
entre 10 e 20 segundos.
após 30 segundos.
até 30 segundos.

_________________________________________________________

80.

Para destruir os microrganismos do inalador utilizado em
atendimento do portador da gripe A, recomenda-se submeter o dispositivo ao processo de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

antissepsia.
desinfecção.
limpeza.
assepsia.
degermação.
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