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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 1

A IDADE MÉDIA NACIONAL

O Brasil desencaixou. Desencaixou e passou a ro-
dar no fuso paraguaio. Lá, como se sabe, depois de 
peculiar processo, o presidente Fernando Lugo foi 
impedido, assumindo o vice-presidente. Também não 
amputaram a Lugo os direitos políticos. Dizem os gol-
pistas de lá, como os daqui, que o processo de impedi-
mento seguiu os trâmites legais, que não houve aten-
tado à Constituição nem violência física. Aqui, como 
também se sabe, os golpistas mantiveram os ritos, não 
promoveram violência (as pancadarias de antes e de 
depois do golpe não contam, claro) e garantiram direi-
tos políticos à presidente impedida.

Dizia o Carlos Marx que a história só se repete como 
farsa; bela frase, mas um erro rotundo. A Segunda Guer-
ra Mundial reencenou tragicamente a Primeira, as duas 
resultando da estúpida competição por mercados entre 
imperialismos expansionistas. A guerra do Vietnã é a 
da Coréia, só que com inovação tecnológica: a bomba 
de napalm, despejada sobre populações civis. O golpe 
brasileiro de 2016 não reprisa 1964, mas o paraguaio 
de 2002, em sua mais pura essência política: uma 
condenação sem provas, os legisladores maculando o 
mandato que detinham; uma concessão de direitos po-
líticos que não possuíam autoridade constitucional para 
outorgar. Garantir os direitos políticos de Dilma Rous-
seff é tanto indício de golpe de Estado quanto cassar 
seu mandato: o de reescrever a Constituição pela força 
tirânica de maioria institucional.

O país ingressa em sua Idade Média. Os conser-
vadores dominam as instituições do Executivo, do Le-
gislativo e do Judiciário com base em inegável maioria 
ocasional. Não é por isso, apenas, que são golpistas, 
mas pelo uso soberbo do poder. Assim como a Idade 
Média e o absolutismo só foram unânimes pela re-
pressão, o conservadorismo hegemônico só se sus-
tenta pela asfixia da divergência. Asfixia de que não 
está ausente a chantagem da vida privada de alguns, 
como bem a conhecem ilustres membros do Judiciário 
e do Legislativo, e violência nas ruas, com a brutalida-
de que for necessária.

Só entregarão o poder por via democrática se, mul-
tiplicando fogueiras, não puderem evitá-lo.

Wanderley Guilherme dos Santos. 
Cientista Político, Professor aposentado da UFRJ.

Segunda Opinião, 16 de setembro de 2016 
http://insightnet.com.br/segundaopiniao/, 

1. Ao destacar, entre parênteses, no primeiro parágra-
fo, que “(as pancadarias de antes e de depois do gol-
pe não contam, claro)”, o autor pretendeu: 
A) frisar que os atos de violência ocorridos durante as 

manifestações não foram considerados, porque, 
na verdade, foram praticados pelos dois lados.

B) apontar, com ironia, a relação – negada – de autori-
dades e dos demais setores pró-impeachment com 
os atos de violência praticados por civis e policiais 
contra manifestantes que se opunham ao golpe.

C) isentar de responsabilidades pela violência contra 
manifestantes as autoridades e setores da mídia 
engajados na defesa do mandato da Presidenta 
da República.

D) lembrar que, tanto aqui quanto no Paraguai, os 
episódios de violência contra manifestantes de 
direita são sempre ignorados pela mídia anti-
-governamental.

E) ressalvar que os confrontos ocorridos entre mani-
festantes golpistas e legalistas não contaram para 
definir a votação do impeachment da Presidenta 
da República.

2. O trecho “(…) o de reescrever a Constituição pela 
força tirânica de maioria institucional.”, no final do 
segundo parágrafo, refere-se:
A) a uma condenação, sem provas, da Presidenta 

da República.
B) à ideia de que Carlos Marx estava errado e de 

que a história, na verdade, se repete.
C) à concessão de direitos políticos que os parla-

mentares não possuíam autoridade constitucio-
nal para outorgar.

D) ao fato de que, tendo sido consumado um golpe 
parlamentar, o próximo passo será a mudança 
forçada da Constituição pela maioria golpista.

E) às semelhanças existentes entre a violação da 
Constituição praticada pelos que cassaram o 
mandato da Presidenta da República e os que 
promoveram as duas grandes guerras mundiais.

3. No trecho “Dizia o Carlos Marx que a história só 
se repete como farsa; bela frase, mas um erro 
rotundo.”, que inicia o segundo parágrafo, a con-
junção mas pode ser substituída, sem alteração 
de sentido, por:  
A) também.
B) portanto.
C) contrariamente.
D) entretanto. 
E) afinal.

TEXTO 2

“APAGAR-ME
Apagar-me  
diluir-me  
desmanchar-me  
até que depois  
de mim  
de nós  
de tudo  
não reste mais 
que o charme.”

- Paulo Leminski, 

4. É correto afirmar que, nesse seu belo poema, 
Paulo Leminski pôs no centro de sua estratégia 
poética o uso intensivo da: 
A) acentuação de palavras.
B) colocação de pronomes oblíquos. 
C) regência verbal.
D) colocação de pronomes retos.
E) tipologia textual.  
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TEXTO 3

PNEUMOTÓRAX

“Febre, hemoptise, dispnéia e suores noturnos.  
A vida inteira que podia ter sido e que não foi.  
Tosse, tosse, tosse.  
 

Mandou chamar o médico:  
- Diga trinta e três.  
- Trinta e três... trinta e três... trinta e três...  
- Respire. 
.....................................................................................
- O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o 
pulmão direito infiltrado.  
- Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax?  
- Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino.”

Manuel Bandeira (1886-1968), poeta, acadêmico e  
professor de literatura hispano-americana da Faculdade  

Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil (atual UFRJ). 

5. No verso “- Não. A única coisa a fazer é tocar um 
tango argentino.”, o médico, pelas mãos do poe-
ta, sintetiza o estado de seu paciente tuberculoso. 
Considerado todo o poema, é correto afirmar que 
nesse verso final:
A) predominam o otimismo e o bom humor diante 

da adversidade.
B) a esperança da cura é entregue ao acaso.
C) aparecem, combinados, o drama, a ironia, a 

tragédia, a resignação.
D) estão representados o abandono, a solidão, a 

insensibilidade.
E) o escárnio e o cinismo sobrepõem-se à mise-

ricórdia.

6. Diante do avanço conservador, há debates polê-
micos em curso sobre a existência ou não de uma 
“nova direita”. Há um novo fenômeno, há novas 
estratégias ou simplesmente há mais do mesmo?

O professor Emir Sader considera que uma 
“nova direita” surgiu quando ela assumiu a ideo-
logia e os projetos econômicos do neoliberalismo 
em resposta ao esgotamento do desenvolvimen-
tismo e à crise do socialismo e do estado de bem-
-estar social, entre os anos 80 e 90.   

Adaptado de A direita avança, de Vitor Taveira.  
Revista Caros Amigos, n˚ 231, 2016. 

Ao tomar como referência o trecho sublinhado, 
quanto à concordância verbal, é correto afirmar 
que o verbo haver é:
A) impessoal, se empregado com o sentido de 

‘existir’.
B) variável antes de numerais.
C) invariável quando acompanha locuções no plural.
D) impessoal antes de locuções adjetivas.
E) variável com o sentido de ‘acontecer’.

TEXTO 4

APERTEM OS CINTOS, ESTAMOS ENTRANDO NA ERA 
DA PÓS-VERDADE

Pós-verdade parece mais uma expressão de im-
pacto para chamar a atenção de um público saturado 
de informações e inclinado para a alienação noticiosa. 
Mas o fato é que estamos diante de um (1) fenômeno 
que já começou a mudar nossos comportamentos e 
valores em relação aos conceitos tradicionais de ver-
dade, mentira, honestidade e desonestidade, credibili-
dade e dúvida.

Segundo a revista The Economist, o mundo contem-
porâneo está substituindo os fatos por indícios, percep-
ções por convicções, distorções por vieses. Estamos 
saindo da dicotomia tradicional entre certo ou errado, 
bom ou mau, justo ou injusto, fatos ou versões, verdade 
ou mentira para ingressarmos numa era de avaliações 
fluidas, terminologias vagas ou juízos baseados mais 
em sensações do que em evidências. A verossimilhan-
ça ganhou mais peso que a comprovação. 

A pós-verdade, um termo já incorporado ao vocabu-
lário da mídia mundial, é parte de um processo inédito 
provocado essencialmente pela avalancha de informa-
ções gerada pelas novas tecnologias de informação e 
comunicação (TICs). Com tanta informação ao nosso 
redor é inevitável que surjam dezenas e até centenas de 
versões sobre um mesmo fato. A consequência também 
inevitável foi a relativização dos conceitos e sentenças.

Tudo torna-se mais sério e complexo quando se 
combina com a teoria da “cognição preguiçosa”, criada 
pelo psicólogo e prêmio Nobel Daniel Kahneman, para 
quem as pessoas tendem a ignorar fatos, dados e even-
tos que obriguem o cérebro a um esforço adicional.

Trechos adapados do original Apertem os cintos, estamos 
entrando na era da pós-verdade, de Carlos Castilho, Pós-doutorando 

no POSJOR/UFSC e membro da diretoria do Observatório 
da Imprensa. Publicado em OBJETHOS | Observatório da 

Ética Jornalística. https://objethos.wordpress.com/2016/09/26/
comentario-da-semana-apertem-os-cintos-estamos-entrando-

-na-era-da-pos-verdade/

7. No primeiro parágrafo do TEXTO 4, o termo (1) 
fenômeno, em destaque, está acentuado conforme 
a mesma regra utilizada para acentuar a palavra:
A) pós.
B) inevitável.
C) também.
D) é.
E) mídia.

8. Quanto à tipologia textual que caracteriza o terceiro 
parágrafo do TEXTO 4, é correto afirmar que:
A) predominam, combinadas, características da 

narração e da descrição.
B) estão presentes, exclusivamente, as marcas da 

descrição.
C) há as marcas dos três tipos de texto, com predo-

mínio da descrição.
D) estão presentes, exclusivamente, as marcas da 

dissertação argumentativa.
E) estão presentes, apenas, as marcas da narração.
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9. O verbete golpista é assim descrito no dicionário 
HOUAISS da língua portuguesa:

n “adjetivo e substantivo de dois gêneros

1 que ou aquele que dá golpe (‘manobra desleal’ 
e ‘golpe de Estado’) ou golpes

2 que ou quem é favorável a golpe(s) de Estado”

Como substantivo, golpista apresenta uma só 
forma para o gênero masculino e o gênero femi-
nino. A distinção de gênero deve ser feita com o 

10. Considere o texto a seguir: 

“Movimento apoiado por conservadores motiva sindicâncias contra professores e provoca censu-
ra nas aulas em estados e municípios, onde a restrição de liberdade de expressão já é lei.”

Janeth de Souza terminou de dar suas aulas de inglês no Instituto de Educação Rangel Pestana, em Nova 
Iguaçu, e estava a caminho de casa quando recebeu um telefonema. Deveria comparecer (1) a Diretoria 
Regional de Educação Metropolitana I para responder (2) a uma sindicância. Chegando lá, foi informada de 
que havia uma “denúncia anônima” feita (3) aquela Diretoria: um vídeo de 40 minutos de uma de suas aulas, 
em que explicava (4) a alunos porque os professores entrariam em greve. Janeth estava sendo acusada de 
“doutrinação ideológica” – um termo que nunca tinha ouvido em seus mais de 30 anos de profissão.

Adaptado de Escola Sem Partido caça bruxas nas salas de aula, de Andrea Dip. Pública | Agência de Reportagem e Jornalis-
mo Investigativo | agosto de 2016. http://apublica.org/2016/08/escola-sem-partido-caca-bruxas-nas-salas-de-aula/ 

Atente para os termos (1), (2), (3) e (4) em destaque no texto. A seguir, assinale, dentre as alternativas 
adiante, aquela que apresenta a sequência correta quanto ao emprego do sinal indicativo da crase.
A) (1) a; (2) à; (3) àquela; (4) à.
B) (1) à; (2) à; (3) aquela; (4) a.
C) (1) à; (2) a; (3) àquela; (4) a. 
D) (1) à; (2) à; (3) àquela; (4) à.
E) (1) a; (2) a; (3) aquela; (4) a. 

uso dos artigos o, a, um, uma ou de outros deter-
minantes (o golpista, a golpista, um golpista, 
uma golpista). 

Marque a alternativa em que aparece, tam-
bém, um substantivo biforme, aquele que apre-
senta duas formas diferentes, uma para o gênero 
masculino e outra para o gênero feminino.
A) idiota – fã – selvagem – compatriota.
B) camarada – estudante – jovem – intérprete.
C) policial – doente – agente – parlamentar.
D) servente – jornalista – traidor – jurista. 
E) mártir – suicida – artista – equilibrista.
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LEGISLAÇÃO
11. De acordo com José dos Santos Carvalho Filho,  

“a posse é ato da investidura pelo qual ficam atri-
buídos ao servidor as prerrogativas, os direitos e 
os deveres do cargo. É o ato de posse que com-
pleta a investidura, espelhando uma verdadeira 
conditio iuris para o exercício da função pública.  
É o momento em que o servidor assume o compro-
misso do fiel cumprimento dos deveres e atribui-
ções. Com a posse, completa-se também a relação 
estatutária da qual fazem parte o Estado, de um 
lado, e o servidor, de outro”. Carlos, candidato ao 
concurso para o cargo de Assistente em Adminis-
tração da UFRJ, foi aprovado em primeiro lugar e 
convocado para tomar posse. Nos termos da Lei nº  
8112/90, é correto afirmar que a posse de Carlos: 
A) poderá dar-se mediante procuração específica.
B) dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no 

qual deverão constar as atribuições, os deve-
res, as responsabilidades e os direitos inerentes 
ao cargo ocupado, que poderão ser alterados 
unilateralmente, por qualquer das partes, em 
qualquer situação.

C) ocorrerá no prazo de quinze dias contados da 
publicação do ato de provimento.

D) não depende de prévia inspeção médica oficial.
E) ocorrerá no prazo de cinco dias contados da 

publicação do ato de provimento.

12. Para o autor José dos Santos Carvalho Filho, 
“estabilidade é o direito outorgado ao servidor esta-
tutário, nomeado em virtude de concurso público, de 
permanecer no serviço público após um período de 
efetivo exercício”. Joana é servidora pública fede-
ral, investida no cargo de Arquivista há cinco anos. 
Após passar pelo estágio probatório, Joana adquiriu 
a estabilidade. Considerando o dispositivo constitu-
cional, que trata da estabilidade no serviço público, 
Joana, servidora estável, só perderá o cargo: 

I – em virtude de sentença judicial transitada 
em julgado;

II – mediante processo administrativo em que 
lhe seja assegurada ampla defesa;

III – mediante procedimento de avaliação pe-
riódica de desempenho, na forma da lei comple-
mentar, assegurada ampla defesa.

Está(ão) harmônico(s) com as regras da Cons-
tituição o(s) item(ns):
A) I, somente.
B) II, somente.
C) II e III, somente.
D) I e III, somente.
E) I, II e III.

13. “No regime administrativo disciplinar, o instituto 
da prescrição acarreta a extinção da punibilidade e 
visa a punir inércia da Administração que, sabendo 
do suposto ilícito, não diligencia na exigida apura-
ção, embora já tivesse elementos para fazê-lo.”

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle.  
www.cgu.gov.br

Vinicius é servidor público federal investido no 
cargo de enfermeiro desde 2010. Em 2015, ele 
foi convocado a fazer parte de uma Comissão 
de Sindicância para apurar ilícito administrativo.  

Ao produzir o relatório final, Vinicius e os demais 
membros da Comissão fizeram um estudo deta-
lhado acerca do Instituto da prescrição adminis-
trativa a fim de se chegar à decisão final. Sobre 
a prescrição, de acordo com a Lei nº 8112/90, a 
Comissão deve considerar que:
A) o prazo de prescrição começa a correr da data 

em que o fato ocorreu.
B) a abertura de sindicância ou instauração de pro-

cesso disciplinar não interrompe a prescrição.
C) a ação disciplinar prescreverá em cinco anos, 

quanto às infrações puníveis com demissão, 
cassação de aposentadoria ou disponibilidade 
e destituição de cargo em comissão.

D) a ação disciplinar prescreverá em dois anos, 
quanto às infrações puníveis com demissão, 
cassação de aposentadoria ou disponibilidade 
e destituição de cargo em comissão.

E) a ação disciplinar prescreverá em 180 dias, 
quanto à pena de suspensão.

14. “A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito cons-
titucional de acesso às informações públicas. Essa 
norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 
e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer 
pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de 
apresentar motivo, o recebimento de informações 
públicas dos órgãos ou entidades.”

LAI: A Lei de Acesso à Informação. Governo Federal.  
www.acessoainformacao.gov.br

Acerca da Lei nº 12.527/2011, é correto afirmar que: 
A) subordinam-se ao regime desta Lei somente 

os órgãos públicos integrantes da Administra-
ção direta dos poderes Legislativo e Judiciário. 
O Poder Executivo não se subordina ao regime 
desta Lei.

B) cabe aos órgãos e entidades do poder públi-
co, observadas as normas e procedimentos 
específicos aplicáveis, assegurar a proteção da 
informação sigilosa e da informação pessoal, 
observada a sua disponibilidade, autenticidade, 
integridade e eventual restrição de acesso.

C) aplicam-se as disposições desta Lei às entida-
des privadas com fins lucrativos, que recebam, 
inclusive, recursos privados.

D) poderá ser negado acesso à informação neces-
sária à tutela judicial ou administrativa de direi-
tos fundamentais.

E) não é direito do requerente obter o inteiro teor 
de decisão de negativa de acesso, por certidão 
ou cópia.

15. Para José dos Santos Carvalho Filho, “a Admi-
nistração Pública exerce atividade multifária e com-
plexa, e sempre com os olhos voltados para fim de 
interesse público. Para alcançá-lo, precisa valer-se 
de serviços e bens fornecidos por terceiros, razão 
por que é obrigada a firmar contratos para a realiza-
ção de obras, prestação de serviços, fornecimento 
de bens, execução de serviços públicos, locação 
de imóveis etc. Não poderia a lei deixar ao exclu-
sivo critério do administrador a escolha de pessoas 
a serem contratadas, porque essa liberdade daria 
margem a escolhas impróprias. A licitação veio con-
tornar esse risco. Sendo um procedimento anterior 
ao próprio contrato, permite que seja escolhida a 
proposta mais vantajosa para a Administração”.  
De acordo com a Lei de Licitações e Contratos  
(Lei nº 8.666/93), é correto afirmar que: 
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A) subordinam-se ao regime dessa Lei os órgãos 
da administração direta, os fundos especiais, as 
autarquias, exceto as fundações e empresas 
públicas.

B) a licitação destina-se a observância do princípio 
da seleção mais vantajosa para a administração 
pública, entretanto, ela não garante a observân-
cia do princípio da isonomia.

C) constitui motivo para rescisão do contrato o 
atraso, mesmo que justificado, no início da obra, 
serviço ou fornecimento.

D) nos processos de licitação, poderá ser estabe-
lecida margem de preferência para produtos 
manufaturados e para serviços nacionais que 
atendam a normas técnicas brasileiras.

E) não constitui motivo para rescisão do contrato 
a dissolução da sociedade ou o falecimento do 
contratado.

16. Maria, estudante de Direito, foi convidada a apre-
sentar um Seminário sobre Administração Pública. 
Um dos itens de sua apresentação considerou a 
Administração como os vários órgãos, serviços e 
agentes do Estado, que exercem atividades com 
a finalidade de atender, direta ou indiretamente, ao 
interesse público. Sobre a Administração Pública, é 
correto afirmar que: 
A) não pode anular seus próprios atos, mesmo 

quando eivados de vício de legalidade. A anula-
ção dos atos administrativos só cabe ao Poder 
Judiciário.

B) pode anular seus próprios atos por motivo de 
conveniência e oportunidade, desconsiderando 
os direitos adquiridos.

C) os atos administrativos que apresentarem 
defeitos sanáveis poderão ser convalidados 
pela própria administração, mesmo em decisão 
na qual se evidencie lesão ao interesse público 
e prejuízo a terceiros.

D) o direito da Administração de anular os atos 
administrativos de que decorram efeitos favo-
ráveis para os destinatários decai em dez anos, 
contados da data em que foram praticados.

E) pode revogar seus próprios atos por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os 
direitos adquiridos.

17. Joana, estudante de Direito, decidiu realizar o 
concurso público para o cargo de Assistente em 
Administração da UFRJ. Para obter êxito no cer-
tame, considerando os temos do Edital do referi-
do concurso, Joana fez uma pesquisa detalhada 
acerca do Decreto 6.944/2009, que estabelece 
medidas organizacionais para o aprimoramento 
da Administração Pública Federal direta, autár-
quica e fundacional. Nos termos desse Decreto, 
sobre concurso público, é correto afirmar que: 
A) durante o período de validade do concurso público, 

o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
poderá autorizar, mediante motivação expressa, a 
nomeação de candidatos aprovados e não convo-
cados, podendo ultrapassar, em até cinquenta por 
cento, o quantitativo original de vagas.

B) o concurso público será somente de provas, e 
não pode ser realizado em duas etapas.

C) havendo prova oral ou defesa de memorial, 
será somente em sessão privada, e, em hipóte-
se alguma, pode ser gravada.

D) a realização de avaliação psicológica não está 
condicionada à existência de previsão legal espe-
cífica e pode, ou não, estar prevista em edital.

E) a realização de provas de aptidão física não exi-
ge a indicação no edital do tipo de prova, nem 
das técnicas admitidas.

18. Alícia, professora da rede de ensino estadual, 
tendo apenas uma matrícula, resolveu fazer concur-
so para o cargo de professor titular da UFRJ, sem 
dedicação exclusiva. Após aprovação e nomeação, 
Alícia toma posse do cargo, tendo em vista que há 
compatibilidade de horários.  Com base na Consti-
tuição Federal de 1988, a respeito da acumulação 
de cargo é correto afirmar que, havendo compatibi-
lidade de horários:
A) Alícia pode acumular três cargos de professor 

com outro técnico ou científico.    
B) Alícia pode acumular dois cargos de técnico ou 

científico e um de professor.
C) Alícia pode acumular três cargos de professor.
D) Alícia pode acumular dois cargos de professor 

com dois de técnico ou científico. 
E) Alícia pode acumular dois cargos de professor.

19. Lúcio, servidor público federal da UFRJ, prati-
cou ato de improbidade administrativa. Nos ter-
mos da Constituição Federal de 1988, os atos de 
improbidade administrativa importarão:
A) a perda dos direitos políticos, a perda da fun-

ção pública e o ressarcimento ao erário, ape-
nas, na forma e gradação previstas em lei, sem 
prejuízo da ação penal cabível.

B) a suspensão dos direitos políticos, a perda da 
função pública, a indisponibilidade dos bens 
e o ressarcimento ao erário, na forma e gra-
dação previstas em lei, sem prejuízo da ação 
penal cabível.

C) a perda dos direitos civis, a perda da função 
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressar-
cimento ao erário, na forma e gradação previs-
tas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

D) a perda dos direitos políticos, a suspensão da 
função pública, a indisponibilidade dos bens 
e o ressarcimento ao erário, na forma e gra-
dação previstas em lei, sem prejuízo da ação 
penal cabível.

E) a perda dos direitos políticos e a perda da fun-
ção pública, apenas, sem prejuízo da ação 
penal cabível.

20. O conceito de responsabilidade está diretamen-
te vinculado à ideia de resposta, uma vez que tal 
vocábulo vem do termo latino respondere, que 
tem o sentido de responder. No Direito Administra-
tivo, a responsabilidade relaciona-se de imediato 
ao fato de que alguém deve responder perante a 
ordem jurídica em virtude de algum fato preceden-
te. O fato e a sua imputabilidade a alguém consti-
tuem pressupostos indispensáveis do instituto da 
responsabilidade. Logo, não pode haver respon-
sabilidade sem o fato gerador e sem a pessoa que 
gerou o fato. Acerca das responsabilidades trata-
das na Lei nº 8112/90, é correto afirmar que:
A) o servidor público responde penal e administra-

tivamente pelo exercício irregular de suas atri-
buições. A responsabilidade civil não pode, em 
qualquer hipótese, ser imputada ao servidor.
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B) o servidor só responde administrativamente pelos 
seus atos. Independente das consequências, o 
servidor não pode responder penal ou civilmente 
pelo exercício irregular de suas funções.

C) as sanções civis, penais e administrativas pode-
rão cumular-se, sendo independentes entre si.

D) a obrigação de reparar o dano pelo exercício irre-
gular das funções não se estende aos sucesso-
res do servidor.

E) a responsabilidade administrativa do servidor 
não será afastada no caso de absolvição criminal 
que negue a existência do fato ou sua autoria.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Assinale a alternativa correta de acordo com 
as Atualizações das Diretrizes de 2015, da Ame-
rican Heart Association, para a Ressuscitação 
Cardiopulmonar e Atendimento Cardiovascular 
de Emergência.
A) Não é recomendado administrar epinefrina 

como um vasopressor na parada cardiorrespi-
ratória em pediatria.

B) É fortemente recomendado o uso rotineiro 
de atropina como pré-medicação para evi-
tar bradicardia em intubações pediátricas de 
emergência.

C) As compressões torácicas devem comprimir 
dois terços do diâmetro anteroposterior do 
tórax de pacientes pediátricos, ou o equiva-
lente de 2,4 a 3 polegadas de profundidade, 
dependendo da idade da criança.

D) A velocidade das compressões torácicas reco-
mendada para bebês e crianças é de 120 a 
150 batimentos por minuto.

E) A amiodarona ou a lidocaína são igualmente 
aceitáveis para o tratamento da fibrilação ven-
tricular refratária ao choque ou da taquicardia 
ventricular sem pulso em crianças.

22. Uma criança é internada na Unidade de 
Terapia Intensiva Pediátrica apresentando 
insuficiência respiratória hipoxêmica devido à 
pneumonia. Nesse caso, foi indicado o uso da 
ventilação não-invasiva (VNI),  com pressão 
positiva, com o objetivo de melhorar a oxige-
nação. Assinale a alternativa que contém os 
potenciais benefícios da utilização da VNI no 
paciente pediátrico.
A) Evitar a intubação orotraqueal, diminuir a 

necessidade de sedação e diminuir a duração 
da ventilação pulmonar invasiva.

B) Menor risco de lesão de pele, preservar a 
dieta por via oral, preservar a habilidade de 
comunicação. 

C) Menor risco de broncoaspiração, preservar a 
habilidade da tosse e menor risco de disten-
são gástrica.

D) Diminuir a necessidade de bloqueador neuro-
muscular, diminuir a incidência de sinusite e dimi-
nuir a duração da ventilação pulmonar mecânica 
em pacientes em que houve falha da VNI.

E) Facilidade em adequar a necessidade calórica 
por via oral, menor risco de hipoxemia transi-
tória e menor custo do tratamento.

23. A administração do medicamento é uma 
responsabilidade da enfermagem, e os enfer-
meiros precisam não apenas de um conheci-
mento da ação da substância e das respostas 
do paciente, como também de alguns recur-
sos para estimar as dosagens seguras para 
as crianças. O método mais confiável para 
determinar a dosagem para as crianças con-
siste em calcular a área da superfície corporal 
(ASC). Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente o normograma exigido para a 
determinação usual da ASC.
A) Rumack-Matthew.
B) Bhutani.
C) Done.
D) West. 
E) Rosso.

24. A decisão de transportar um paciente pediátrico 
deve se basear na avaliação dos riscos e bene-
fícios associados ao transporte. O transporte de 
pacientes pediátricos graves deve ser realizado 
por uma equipe preparada e treinada. Em relação 
às atribuições do enfermeiro da Unidade de Tera-
pia Intensiva no transporte de pacientes graves, 
assinale a alternativa INCORRETA.
A) Avaliar juntamente com o médico e outros pro-

fissionais a classificação do paciente, definin-
do o grau de monitoração no transporte.

B) Providenciar os materiais, medicamentos e 
equipamentos que irão acompanhar o paciente.

C) Verificar infusões e drogas que o paciente recebe, 
garantindo volume suficiente até o seu retorno.

D) Verificar equipamentos quanto à carga, à bate-
ria e ao volume de gases.

E) Solicitar a interpretação imediata dos exames 
realizados, verificando a necessidade de repe-
tir alguma etapa do procedimento.

25. De acordo com a PNI (2014), as vacinas favo-
recem a prevenção, o controle, a eliminação e 
a erradicação das doenças imunopreveníveis, 
assim como a redução da morbimortalidade por 
certos agravos, sendo a sua utilização bastante 
custo-efetiva. A administração de imunobiológico 
confere imunização ativa ou passiva ao indivíduo. 
Para que este processo se dê em sua plenitude 
e com segurança, as atividades de imunização 
devem ser circundadas de cuidados, adotando-
-se procedimentos apropriados antes, durante e 
após a administração dos imunobiológicos. Com 
base no exposto, assinale a alternativa correta.
A) Algumas crianças poderão apresentar reação 

anafilática a alguns componentes dos imu-
nobiológicos. No mecanismo dessa reação, 
estão envolvidos os linfócitos. A reação ocorre 
nos primeiros 10 minutos após a aplicação e é 
caracterizada pela presença de febre, sibilos, 
edema de lábios, podendo evoluir com hipo-
tensão.  A reação anafilática pode ocorrer em 
qualquer momento em que a pessoa entra em 
contato com o referido imunobiológico. 

B) Os indivíduos imunodeprimidos devido às 
neoplasias ou ao tratamento com quimiote-
rapia e/ou radioterapia, corticoide em doses 
elevadas, HIV/aids – deverão ser avaliados 
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caso a caso para a administração adequada 
de imunobiológicos. Tais pacientes não deve-
rão receber vacinas vivas. Nas situações de 
pós-exposição, eles receberão soros ou imu-
noglobulinas específicas.

C) No primeiro ano de vida, o sistema imunológi-
co da criança ainda está em desenvolvimento. 
Deste modo, devido à composição de algumas 
vacinas, é necessária a administração de um 
número maior de doses na criança neste perí-
odo, como ocorre com a BCG e Hepatite B.

D) As gestantes devem receber vacinas vivas, 
pois não existe a possibilidade de passagem 
dos antígenos vivos atenuados para o feto. 
Nas situações específicas de profilaxia, esta-
rá indicada a imunização passiva, que prevê 
o recebimento de soros ou imunoglobulinas 
específicas, como a imunoglobulina específica 
contra varicela ou hepatite B ou imunoglobuli-
na hiperimune.

E) O uso de antitérmico profilático é recomenda-
do apenas para as crianças com história pes-
soal e familiar de convulsão e para aquelas 
que tenham apresentado febre menor do que 
39,5ºC ou choro incontrolável após dose ante-
rior de qualquer vacina. Nessas situações, 
indica-se antitérmico/analgésico no momento 
da vacinação e com intervalos regulares nas 
24 horas até as 48 horas subsequentes.

26. A maioria dos especialistas em desenvolvimento 
infantil descreve o crescimento e desenvolvimento 
em estágios aproximados por faixa etária ou em 
termos que descrevem as características de 
uma faixa etária. É importante que o enfermeiro 
compartilhe desse conhecimento, a fim de 
planejar a assistência de enfermagem. Com base 
no exposto, assinale a alternativa correta.
A) Para descrever as características do desen-

volvimento  das crianças nos períodos em que 
podem ocorrer mudanças distintas no cres-
cimento e que tarefas evolutivas devem ser 
realizadas, deve-se considerar que  as tarefas 
evolutivas consistem em um estágio de habili-
dades peculiares, considerando as tendências 
direcionais de crescimento.

B) O crescimento e o desenvolvimento ocorrem 
em direções e gradientes diferentes e refle-
tem o desenvolvimento físico e a maturação 
das funções neuromusculares, podendo o 
crescimento ser considerado de modo muito 
mais simples como uma mudança qualitati-
va e o desenvolvimento como uma mudança 
quantitativa.

C) O crescimento e o desenvolvimento infantil 
são geralmente descritos como uma unidade 
e se referem à soma das diversas mudanças 
que ocorrem durante a vida de um indivíduo, 
uma vez que se trata de um processo dinâ-
mico que abrange diversas dimensões inter-
-relacionadas: crescimento, desenvolvimento, 
amadurecimento, diferenciação.

D) As variações na taxas de crescimento de teci-
dos e sistemas orgânicos diferentes produzem 
alterações significativas nas proporções do 
corpo durante a infância. A tendência cefalo-
caudal de desenvolvimento é menos evidente 
no crescimento total do corpo.

E) A característica mais proeminente da infância 
é o desenvolvimento intelectual, tanto que, 
durante o crescimento, diversos tecidos e 
organismos ficam inalterados em relação ao 
desenvolvimento, à composição e à estrutura.

27. A transfusão é um evento irreversível que acar-
reta benefícios, mas também riscos potenciais 
ao receptor. Apesar da indicação precisa e admi-
nistração correta, reações às transfusões podem 
ocorrer. Portanto, é importante que o enfermeiro 
envolvido na administração de hemocomponen-
tes esteja capacitado a prontamente identificar e 
utilizar estratégias adequadas para resolução e 
prevenção de episódios de reação transfusional. 
Quanto à reação transfusional em pediatria, assi-
nale a alternativa correta.
A) Reações transfusionais podem ser classifica-

das em imediatas (até 24 horas da transfusão) 
ou tardias (após 24 horas da transfusão).

B) Tosse, rouquidão, sibilo são consideradas 
reações transfusionais tardias.

C) Púrpura pós-transfusional é considerada rea-
ção transfusional imediata.

D) Durante a transfusão, em caso de hipotermia, 
deve-se parar o procedimento imediatamente.

E) Dor no local da infusão não é considerada 
reação transfusional.

28. A criança submetida à confecção de um esto-
ma sofre alteração de sua imagem corporal e 
perde o controle do seu próprio corpo, provo-
cando diversas mudanças em sua perspecti-
va de vida. Crianças com estoma, conquanto 
tenham características comuns que as unem 
em uma condição especial, são indivíduos em 
crescimento e desenvolvimento, que trazem 
necessidades específicas e singulares de cada 
fase, com diferenças biológicas, emocionais, 
sociais e culturais que as levam a uma abor-
dagem de cuidado diferenciada. Assim, para 
cuidar desse cliente e atender às suas reais 
necessidades, o enfermeiro, deve buscar estra-
tégias para atender as demandas de cuidado. 
(POLLETO et al 2011). Considerando o tex-
to apresentado, assinale a alternativa correta 
quanto ao planejamento da assistência à crian-
ça portadora de colostomia. 
A) A abordagem do enfermeiro deve visar envol-

ver os pais e a criança para a aceitação do 
estoma, objetivando diminuir o estresse, o 
medo do desconhecido e as inseguranças 
através de esclarecimentos sobre a doença e 
do ensino para o autocuidado.

B) O enfermeiro não deve considerar que a 
confecção de um estoma intestinal é um 
procedimento comum nas cirurgias do trato 
digestivo e que os estomas do segmento dis-
tal do intestino grosso são colostomias, um 
procedimento que causa impacto na vida da 
criança e de sua família.

C) O cuidado do estoma inclui somente a higie-
ne e cuidado com a pele. As orientações aos 
familiares e à criança devem ser feita somen-
te no momento da alta, para evitar estresse 
durante o período da internação.
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D) O enfermeiro não deve considerar a idade da 
criança e o grau de envolvimento dos pais; o 
ensino deve ser feito respeitando-se as cren-
ças e os valores de cada família, a fim de pre-
venir complicações futuras.

E) O enfermeiro deve ficar preocupado com o 
tecido periostomal. O planejamento da assis-
tência deve ser centrado a fim de evitar o cres-
cimento de um tecido infeccioso vermelho e 
úmido chamado tecido de granulação.

29. Uma criança em idade pré-escolar deu entrada 
pela emergência pediátrica com quadro agudo 
de síndrome nefrótica. O enfermeiro, ao realizar 
a etapa de investigação da Sistematização da 
Assistência de Enfermagem, detectou os seguin-
tes problemas: face de cushing, sinal de cacifo 
positivo em membros inferiores (++/4+), abdo-
me com sinal de piparote positivo e hipertensão 
(140x100 mmhg). De acordo com os sinais e 
sintomas encontrados, o enfermeiro definiu, con-
forme as definições e classificação da NANDA 
(North American Nursing Diagnosis Association), 
o seguinte diagnóstico de enfermagem prioritário:
A) eliminação urinária prejudicada, relacionado a 

múltiplas causas e dano sensório-motor.
B) volume de líquido deficiente, relacionado à 

perda ativa de volume de líquido.
C) nutrição desequilibrada: menor que as neces-

sidades corporais, relacionada à incapacidade 
de ingerir os alimentos.

D) volume de líquidos excessivo, relacionado à 
retenção de água e sódio.

E) medo relacionado à ausência de familiaridade 
com o local.

30. Assinale a alternativa que nomeia corretamente 
a etapa do processo de enfermagem caracteriza-
da por estabelecer prioridades para os problemas 
encontrados e fixar os resultados com o paciente, 
se possível, a fim de corrigir, minimizar ou evitar 
problemas.
A) Diagnóstico de enfermagem.
B) Planejamento da assistência. 
C) Prescrição de enfermagem.
D) Avaliação.
E) Implementação da assistência de enfermagem.

31. Um menino de 4 anos de idade foi interna-
do na enfermaria de pediatria, com queixas 
de  ganho de peso além do esperado, ausên-
cia de apetite, edema, fadiga e palidez. Nos 
exames laboratoriais evidenciam-se sinais de 
uma membrana basal dos glomérulos progres-
sivamente permeável a proteínas, sugestiva de 
síndrome nefrótica, identificadas por meio do 
seguinte resultado:
A) hiperlipidemia.
B) hipoalbuminúria.
C) hematúria.
D) azotemia.
E) hiponatremia.

32. Os linfomas são o terceiro grupo mais comum 
de malignidade em crianças e adolescentes. 
Quanto ao Linfoma de Hodgkin, assinale a alter-
nativa INCORRETA.

A) O sistema de estadiamento de Ann Arbor 
designa um estágio baseado no número de 
locais de envolvimento de linfonodos, na pre-
sença de doença extranodal e na história de 
quaisquer sintomas.

B) A linfadenopatia cervical ou supracalvicular 
assintomática aumentada é a apresentação 
mais comum da doença.

C) Pode ser classificado histologicamente como 
Burkitt ou não Burkitt.

D) A presença de células de Redd-Stemberg é uma 
característica importante para o diagnóstico.

E) O estagiamento preciso da extensão da doen-
ça é base para os protocolos de tratamento e 
prognóstico da doença. 

33. “A saúde é um direito fundamental do ser huma-
no, devendo o Estado prover as condições indis-
pensáveis ao seu pleno exercício” (Artigo 2º da 
Lei nº 8.080/90). Para a garantia desse direito, a 
Lei Orgânica da Saúde se fundamenta em alguns 
princípios, dentre eles o da integralidade. Assina-
le a alternativa que apresenta corretamente esse 
princípio na referida Lei.
A) Construção de redes sociais de apoio nos 

diversos espaços do sistema de saúde em 
atendimento aos grupos humanos considera-
dos vulneráveis.

B) Holismo, valorizando o cuidado à pessoa na 
dimensão biopsicossocial.

C) Integração de serviços públicos e privados no 
atendimento às reais demandas de saúde das 
comunidades.

D) Conjugação de recursos financeiros, tecno-
lógicos, materiais e humanos nas diversas 
esferas da Administração Pública, na defesa 
da integridade física e moral dos usuários dos 
serviços de saúde.

E) Conjunto articulado e contínuo das ações e 
serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos 
os níveis de complexidade do sistema.

34. Assinale a alternativa que nomeia corretamente 
o conceito descrito pela Lei nº 8.080/90 como “um 
conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos proble-
mas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 
produção e circulação de bens e da prestação de 
serviços de interesse da saúde”.
A) Vigilância Epidemiológica.
B) Vigilância Sanitária. 
C) Avaliação de Impacto.
D) Controle Social.
E) Subsistema de Atenção à Saúde.

35. Conforme a Lei do Exercício Profissional da 
Enfermagem (Lei nº 7.498/86), a enfermagem e 
suas atividades auxiliares somente podem ser 
exercidas por pessoas legalmente habilitadas e 
inscritas no Conselho Regional de Enfermagem 
com jurisdição na área onde ocorre o exercício. 
Assim, a lei determina que a enfermagem é exer-
cida privativamente:

A) pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enferma-
gem, pelo Auxiliar de Enfermagem e por Agen-
tes Comunitários de Saúde, respeitados os 
respectivos graus de habilitação.
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B) pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, 
pelo Auxiliar de Enfermagem e pelo Atendente, 
respeitados os respectivos graus de habilitação.

C) pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem 
e por Representantes Comunitários legitima-
dos socialmente.

D) pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enferma-
gem, pelo Auxiliar de Enfermagem, respei-
tados os respectivos graus de habilitação, e 
pelos Pagés nas comunidades indígenas.

E) pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, 
pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, 
respeitados os respectivos graus de habilitação.

36. Existem alguns instrumentos para avaliação da 
dor em pediatria, com características referentes 
às faixas etárias. A escala FLACC é bastante 
usada, principalmente em crianças sedadas ou 
sem condições de verbalização sobre o processo 
doloroso. Assinale a alternativa correta quanto à 
escala FLACC.
A) Utiliza o desenho de faces para a identificação 

da intensidade da dor, com variações de sem 
dor até dor intensa.

B) Consiste em régua horizontal numerada, onde 
zero é sem dor e dez é dor intensa.

C) Consiste em questionário para avaliação da dor 
nos aspectos de intensidade, localização e tipo.

D) Utiliza como referência a avaliação de face, 
pernas, atividade, choro e consolabilidade.

E) Avalia a dor a partir do relato da criança e de 
seu responsável, considerando aspectos sub-
jetivos e objetivos identificados pelo avaliador.

37. A Segurança do Paciente é um componente 
essencial da qualidade do cuidado, e tem adqui-
rido, em todo o mundo, importância cada vez 
maior para os pacientes e suas famílias, para os 
gestores e profissionais de saúde, no sentido de 
oferecer uma assistência segura. Em relação ao 
protocolo de identificação do paciente, assinale a 
alternativa correta.
A) Pacientes atendidos na emergência não preci-

sam utilizar estes identificadores.
B) É necessário utilizar pelo menos dois identi-

ficadores em pulseira branca padronizada, 
colocada em um membro do paciente, para 
que sejam conferidos antes do cuidado.

C) Em caso de transferência do paciente para 
outra instituição, não é necessário o uso adi-
cional de outro identificador.

D) Pode ser utilizado como identificador, além do 
nome do paciente, o número do leito, da enfer-
maria ou do quarto.

E) É necessário utilizar pelo menos três identifica-
dores em pulseira de qualquer coloração padro-
nizada, colocada em um membro do paciente, 
para que sejam conferidos antes do cuidado.

38. Assinale a alternativa que contém o fator de ris-
co mais relevante para a ocorrência da infecção 
primária da corrente sanguínea associada ao uso 
de cateter vascular central de curta permanência 
(IPCS-CVC). 
A) O material com o qual é constituído o cate-

ter vascular central: cateteres de poliuretano 
quando comparados com os de PVC têm pior 
resultado na prevenção de infecções primárias 
da corrente sanguínea.

B) A gravidade da doença de base do paciente 
que utiliza um cateter vascular central.

C) O tempo de permanência de inserção do cateter 
vascular central. Ou seja, a cada dia adicional de 
inserção do CVC, o risco de IPCS-CVC aumenta.

D) O uso de nutrição parenteral total pelo paciente 
que utiliza um cateter vascular central.

E) O uso de antimicrobianos de amplo espectro pelo 
paciente que utiliza um cateter vascular central 
pode selecionar microrganismos que facilitariam 
a infecção primária da corrente sanguínea.

39. Um dos protocolos que compõem o Programa 
Nacional de Segurança do Paciente do Ministério 
da Saúde é aquele que trata de cirurgia segura. 
Neste protocolo, uma das medidas a serem imple-
mentadas é a pausa cirúrgica. Assinale a alternati-
va que define corretamente este momento.
A) É uma pausa momentânea feita pela equipe 

imediatamente antes da incisão cirúrgica, a 
fim de confirmar que as várias verificações 
essenciais para a segurança cirúrgica foram 
empreendidas e envolveram toda a equipe.

B) É um momento antes da incisão cirúrgica em 
que a equipe verifica itens imprescindíveis na 
condução do procedimento: o uso de antibio-
ticoprofilaxia no tempo e dose adequados, a 
verificação do procedimento cirúrgico a ser 
realizado e a identificação de toda a equipe 
envolvida no ato. 

C) É uma pausa durante o procedimento cirúrgico 
em que se verificam todas as etapas e possí-
veis eventos críticos: duração da cirurgia, per-
da sanguínea, necessidade de doses extras de 
antimicrobianos e parâmetros hemodinâmicos.

D) É uma pausa ao final do procedimento cirúrgico 
em que se reveem pontos importantes antes do 
paciente deixar a sala operatória: confirmação 
do nome do procedimento, verificação correta 
da contagem de instrumentos, compressas e 
agulhas e revisão das medidas a serem imple-
mentadas na recuperação pós-operatória.

E) É o momento em que se verifica verbalmente 
a identidade do paciente, o sítio cirúrgico e o 
procedimento a ser realizado.

40. Uma das etapas preparatórias para o ato cirúr-
gico em pacientes pediátricos é o uso de medi-
camentos pré-anestésicos. Dentre as opções a 
seguir, assinale aquela que preenche de forma 
mais completa os objetivos desta medida.
A) Sedação, alívio da dor, efeito antiemético, 

redução da produção de secreções, amnésia.
B) Amnésia, alívio da dor, efeito antiemético, blo-

queio neuromuscular, sedação.
C) Alívio da dor, bloqueio neuromuscular, seda-

ção, efeito antiemético, redução da produção 
de secreções.

D) Redução da ansiedade, amnésia, sedação, 
efeito antiemético, redução da produção de 
secreções.

E) Redução da ansiedade, alívio da dor, sedação, 
efeito antiemético, bloqueio neuromuscular.
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