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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. Na Portaria nº 3.389/GM/MS, de 30 de dezem-
bro de 2013, que altera, acresce e revoga dispo-
sitivos da Portaria nº 930/GM/MS, de 10 de maio 
de 2012, observou-se que no artigo 7º, em seu 
parágrafo segundo, ocorreu uma redistribuição 
de leitos de cuidados intermediários. Assinale a 
alternativa que contém os parâmetros corretos 
para essa redistribuição, de acordo com a legis-
lação atualizada.
A) O conjunto de leitos de Cuidados Intermedi-

ários (UCINCo e UCINCa) será composto de 
2/3 (dois terços) de leitos de UCINCo e 1/3 
(um terço) de UCINCa.

B) O conjunto de leitos de Unidades Neonatal 
atenderá à seguinte distribuição: 2 (dois) leitos 
de UTIN, 2 (dois) leitos de UCINCo e 1 (um) 
leito de UCINCa.

C) O conjunto de leitos funcionará como UCINCa 
e UCINCo, de forma anexa ou como subcon-
junto de leitos de uma Unidade Neonatal.

D) O conjunto de leitos de Cuidados Intermediá-
rios, UCINCo e UCINCa, conterá, no mínimo, 
2/3 (dois terços) de leitos de UCINCo.

E) O conjunto de leitos de Cuidados Intermediá-
rios, UCINCo e UCINCa, conterá, no mínimo, 
1/3 (um terço) de leitos de UCINCa.

22. Com o surgimento da Bioética, na década de 
70, foi necessário estabelecer uma metodologia 
para análise de casos concretos e os problemas 
éticos que emergiam da prática de assistência à 
saúde. Os norte-americanos Beauchamp e Chil-
dress (1994) publicaram um livro chamado Prin-
ciples of biomedical ethics, no qual apresentaram 
uma teoria fundamentada em quatro princípios 
para ordenar os argumentos nas decisões sobre 
os casos clínicos. Estes foram considerados 
deveres prima facie. Dentre os descritos abaixo, 
assinale a alternativa que contém os princípios 
citados:
A) Princípio de não-maleficência, princípio de 

beneficência, princípio de autonomia e princí-
pio de justiça.

B) Princípio de equidade, princípio de igualdade, 
princípio de universalidade e princípio de auto-
nomia.

C) Princípio de efetividade, princípio de legalidade, 
princípio de igualdade e princípio de eficiência.

D) Princípio de evidência, princípio de valores, 
princípio dos direitos e princípio da diversidade.

E) Princípio de universalidade, princípio de equi-
dade, princípio de justiça e princípio de com-
paixão.

23. A análise de causa raiz é uma metodologia des-
tinada a identificar as causas subjacentes de um 
problema ou evento/incidente. A base para a sua 
aplicação é que os problemas podem ser mais 
bem corrigidos ou resolvidos se forem atacadas 
corretamente as suas causas primárias, ou seja, 
a raiz do problema. A análise de causa raiz (ACR) 
é a ferramenta mais apropriada para a investiga-
ção de eventos/incidentes sentinela, procurando 
identificar, nos processos e sistemas, aquilo que 
causou a falha ou contribuiu para ela. O principal 
objetivo da ACR é identificar as causas dessas 
falhas e eliminá-las, evitando a repetição do evento. 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
eventos-sentinela em UTI Neonatal, de acordo com 
a ANVISA, em seu manual de Serviços de Atenção 
Materna e Neonatal: segurança e qualidade (2014).
A) Uso de ventilação por pressão, hipoglicemia, 

hipertensão.
B) Colapso alveolar,distúrbios da relação ventila-

ção/perfusão, edema. 
C) Aumento da capacidade residual gástrica fun-

cional, uso de diuréticos, infiltração pulmonar.
D) Infecção relacionada à assistência à saúde, uso 

de antibiótico, elevação de creatinina sérica.
E) Uso de corticoide, elevação do potássio sérico 

e distensão gástrica.

24. A Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de 
Baixo Peso - Método Canguru é uma política de 
saúde instituída pelo Ministério da Saúde no con-
texto da humanização da assistência neonatal. 
É regulamentada por norma técnica lançada em 
dezembro de 1999, publicada em 5 de julho de 
2000 pela Portaria Ministerial n° 693 e atualizada 
pela Portaria GM nº 1683 de 12 de julho de 2007.  
Este método possui 3 etapas. Correlacione a pri-
meira coluna com a segunda, identificando corre-
tamente as etapas, e assinale a alternativa que 
contém a sequência correta.

1 - Primeira etapa
2 - Segunda etapa
3 - Terceira etapa

(  ) Estimular o acesso livre e precoce dos pais à UTI.
(  ) Acolher os pais e a família na unidade neonatal.
(  ) Orientar o primeiro retorno até 72 horas após a alta.
(  ) Certificar-se que a posição canguru traz prazer.
(  ) Ter acompanhamento ambulatorial assegurado.
(  ) Peso mínimo de 1.600g.
(  ) Mãe segura, psicologicamente motivada, bem 
orientada.

A) 2,2,3,1,3,1,1.
B) 2,2,1,3,2,1,3.
C) 3,3,1,1,2,2,1. 
D) 2,3,1,1,2,2,3.
E) 1,1,3,2,3,2,2.
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25. A enfermeira está preparando a alta hospitalar 
de um RN pré-termo há um mês, com a família 
e a equipe multiprofissional da UTI Neonatal. 
Hoje é o dia da partida; portanto, é o momento de 
fornecer as orientações finais. Antes de encami-
nhar-se aos familiares do RN, a enfermeira con-
fere sua lista de verificações a serem feitas por 
ocasião da alta do RN pré-termo. Nela, constata 
que anotou o teste do pezinho realizado, a tria-
gem auditiva neonatal, a avaliação oftalmológica, 
o calendário vacinal a ser iniciado e, no momento 
dos agendamentos das consultas ambulatoriais 
de retorno para acompanhamento do RN pré-ter-
mo, ela deve realizar anotação a fim de orientar 
a família. Assinale a alternativa que descreve cor-
retamente como tal anotação deve ser feita.
A) Primeira consulta: 1 mês após a alta; Revisões 

mensais: até 6 meses de vida; Revisões 
trimestrais: 6 aos 12 meses; Revisões trimestrais: 
aos 24 meses; Revisões semestrais: aos 4 anos; 
Revisões anuais: dos 4 anos até os 10 anos.

B) Primeira consulta: 7 a 10 dias após a alta; Revisões 
mensais: até 6 meses de idade corrigida; Revisões 
bimestrais ou trimestrais: 6 aos 12 meses de idade 
corrigida; Revisões trimestrais: 13 aos 24 meses; 
Revisões semestrais: 2 aos 4 anos; Revisões 
anuais: dos 4 anos até a puberdade.

C) Primeira consulta: 15 dias após a alta; Revi-
sões mensais: até os 12 meses de idade cor-
rigida; Revisões bimensais: até os 24 meses; 
Revisões trimestrais: até os 36 meses; Revi-
sões semestrais: até os 4 anos; Revisões 
anuais:  até os 10 anos.

D) Primeira consulta: 5 dias após a alta; Revisões 
quinzenais: até 12 meses de vida; Revisões 
mensais: até os 24 meses; Revisões trimes-
trais: até os 48 meses; Revisões semestrais: 
até os 6 anos; Revisões anuais: até os 15 anos.

E) Primeira consulta: 2 meses após a alta; Revi-
sões bimensais: até 12 meses de idade corri-
gida; Revisões trimensais: até os 24 meses; 
Revisões semestrais: até os 48 meses; Revi-
sões anuais: até os 6 anos; Revisões bianuais: 
até os 18 anos.

26. No cuidado à saúde do recém-nascido, o Cateter 
Central de Inserção Periférica (PICC) foi um grande 
avanço para a manutenção da terapia intravenosa 
dos neonatos internados na Unidade de Terapia 
Intensiva, contribuindo significativamente na quali-
dade da assistência e na segurança do paciente. 
De acordo com o Guidelines for the Prevention of 
Intravascular Catheter-Related Infections, de 2011, 
assinale a afirmativa correta em relação ao PICC.
A) A instalação de barreira máxima, com a inclusão 

do uso de gorro, máscara, avental estéril e luvas 
estéreis, com vistas à inserção do PICC, não se 
faz necessária quando o procedimento é reali-
zado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.

B) Cada unidade hospitalar deve seguir sua pró-
pria rotina para a substituição do PICC, como 
estratégia para prevenir infecções relaciona-
das ao cateter.

C) O PICC deverá ser indicado, e não um cateter 
periférico curto, quando a duração da terapia 
intravenosa provavelmente exceder seis dias.

D) O julgamento clínico não deverá ser um crité-
rio para indicação de remoção do PICC, mes-
mo que a infecção seja evidenciada em outro 
lugar ou que haja suspeita de uma causa não 
infecciosa de febre.

E) A instalação do PICC deve seguir a indicação da 
infusão contínua para neonatos, com gotejamen-
to calculado pelo equipamento automaticamente, 
pois, assim, evitará infiltração e acidente local.

27. Assinale a alternativa que contém fatores de ris-
co maternos para infecção bacteriana neonatal.
A) Colonização por Streptococcus agalactiae; 

febre (>37,5°C).
B) Prematuridade; primeiro gemelar.
C) Redução da amplitude dos pulsos centrais e 

periféricos; edema.
D) Sudorese acentuada; hipertensão arterial sis-

têmica.
E) Hipotensão arterial sistêmica; dispneia.

28. Conforme o capítulo II do Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem, sobre o sigilo pro-
fissional, analise:

I. Orientar, na condição de enfermeiro, a equi-
pe sob sua responsabilidade sobre o dever do si-
gilo profissional.

II. Divulgar ou fazer referência a casos, situa-
ções ou fatos, de forma que os envolvidos pos-
sam ser identificados COFEN / COREN-RJ. 

III. Incentivar e criar condições para registrar 
as informações inerentes e indispensáveis ao 
processo de cuidar.

IV. Registrar as informações inerentes e indis-
pensáveis ao processo de cuidar de forma clara, 
objetiva e completa.
Assinale a alternativa que contém os itens corretos.
A) I e II, apenas.
B) I, II, III e IV.
C) II e III, apenas.
D) II e IV, apenas.
E) e) I e III, apenas.

29. No Sistema Único de Saúde (SUS), a Portaria 
nº 371, de 7 de maio de 2014, institui diretrizes 
para a organização da atenção integral e huma-
nizada ao recém nascido. Para o recém-nascido 
(RN) que nasça com ritmo respiratório normal, 
tônus normal e sem líquido meconial, o artigo 4º 
dessa portaria recomenda:
A) proceder ao clampeamento do cordão umbilical, 

após cessadas suas pulsações (aproximada-
mente de 1 a 3 minutos), mesmo em casos de 
mães isoimunizadas ou HIV e HTLV positivas.

B) postergar os procedimentos de rotina do recém-
nascido nessa primeira hora de vida. Entende-
se como procedimentos de rotina: inicialmente 
levá-lo a incubadora para depois realizar exa-
me físico, profilaxia da oftalmia neonatal e vaci-
nação, entre outros procedimentos.

C) sempre estimular o aleitamento materno na pri-
meira meia hora de vida, com vistas a manter o 
contato pele a pele imediato e contínuo, e pro-
mover o vínculo materno. Em seguida, levá-lo 
ao berço aquecido para realizar exame físico.
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D) assegurar o contato pele a pele imediato e 
contínuo, colocando o RN sobre o abdômen 
ou tórax da mãe, de acordo com sua vontade, 
de bruços e cobri-lo com uma coberta seca e 
aquecida; verificar a temperatura do ambiente, 
que deverá está em torno de 26 graus para evi-
tar a perda de calor.

E) ao nascer, secar o recém-nascido, aspirar vias 
aéreas superiores, clampear o coto umbilical, 
administrar a vitamina K, identificar e mantê-lo 
devidamente aquecido em uma unidade de 
calor irradiante.

30. Intervenções não farmacológicas têm sido reco-
mendadas para o alívio e o manejo da dor nos 
recém-nascidos (RN) internados na Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal, durante procedimentos 
relacionados à dor aguda. Assinale a alternativa que 
apresenta corretamente as medidas que possuem 
eficácia comprovada e baixo risco para os RN.
A) O emprego clínico de água com frutose ou glicose 

(1mL a 50%), por via oral (administrada na parte 
anterior da língua), 10 minutos antes do procedi-
mento, como punções capilares ou venosas.

B) O aleitamento materno quando realizado durante 
a punção capilar para coleta de sangue e triagem 
neonatal, por assegurar menor ativação autonô-
mica e comportamental e menor escore de dor.

C) A administração de Fentanyl na dose de  
0,5 - 4,0μg/kg/dose a cada 2-4 horas, preferencial-
mente por via endovenosa. Uma atenção especial 
deve ser dispensada à injeção em bolus.

D) O uso de paracetamol administrado na dose de 
10-15mg/kg/dose a cada 6-8 horas no recém-
nascido a termo e 10mg/kg/dose a cada 8-12 
horas no recém-nascido prematuro, de prefe-
rência por via oral.

E) No manejo do Fenômeno da Dor Aguda, recomen-
da-se a aplicação de compressas mornas para 
redução do desconforto e melhorar a técnica que 
será efetuada no RN, quando esta for inadequada.

31. Segundo o Ministério da Saúde (2014), a maio-
ria das crianças nascidas no país apresenta boa 
vitalidade ao nascer; entretanto, manobras de 
reanimação podem ser necessárias. Em relação 
à avaliação da vitalidade ao nascer na sala de 
parto, assinale a opção correta.
A) A frequência cardíaca (FC) é o principal deter-

minante da decisão de indicar as diversas 
manobras de reanimação.

B) O boletim de Apgar é o principal determinante 
da decisão de indicar as diversas manobras de 
reanimação. 

C) A frequência cardíaca (FC), a frequência respira-
tória (FR), a avaliação da coloração e das muco-
sas do recém-nascido são sinais utilizados para 
indicar as diversas manobras de reanimação.

D) A frequência cardíaca, a presença de esforço 
respiratório e a avaliação do tônus muscular 
são sinais utilizados para indicar as diversas 
manobras de reanimação.

E) A frequência respiratória (FR), os níveis de 
saturação de oxigênio e a avaliação da colo-
ração e das mucosas do recém-nascido são 
sinais utilizados para indicar as diversas mano-
bras de reanimação.

32.   Nas últimas décadas, os avanços tecnológico e far-
macêutico têm contribuído significativamente para a 

sobrevida de recém-nascidos. Concomitantemente, 
problemas como a elevação das taxas de infecção 
hospitalar na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 
tornaram-se um dos fatores limitantes na sobrevida 
desses pacientes. De acordo com as recomendações 
realizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (2013) e contidas no Manual de Atenção à Saúde 
do Recém-Nascido (2014), assinale a opção correta.
A) A troca dos circuitos do ventilador deve ser 

realizada no intervalo de até 48 horas.
B) A troca do frasco de aspiração e da extensão 

de látex deve ser realizada a cada 48 horas, ou 
menos, se necessário.

C) Os sistemas de aspiração de secreções de vias 
aéreas respiratórias do tipo aberto e fechado 
possuem a mesma efetividade na prevenção 
das infecções respiratórias. 

D) A aspiração do tubo orotraqueal deve ser rea-
lizada periodicamente, sendo indicada a prote-
ção dos olhos do recém-nascido durante esse 
procedimento, evitando assim a contaminação 
por secreção pulmonar. 

E) O uso de umidificadores passivos é mais indi-
cado na prevenção de infecções respiratórias 
devido à facilidade no manuseio e a ausência 
de condensados no circuito.

33. Um recém-nascido a termo, com peso de nasci-
mento de 3.435g e idade gestacional de 40 sema-
nas, nascido através de parto cesariano devido 
à iteratividade e sofrimento fetal agudo, evoluiu 
com quadro de desconforto respiratório moderado 
e cianose não responsiva à oxigenioterapia ina-
latória, sendo submetido à intubação orotraqueal 
ainda na sala de parto. Na Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal (UTIN), após estabilização 
do quadro clínico, foi extubado e iniciado suporte 
ventilatório através da CPAP Nasal. Acerca dos 
efeitos da utilização da CPAP nasal, assinale a 
alternativa INCORRETA.
A) Estabiliza a caixa torácica e otimiza a função 

do diafragma.
B) Previne o colapso alveolar e melhora a com-

placência pulmonar. 
C) Aumenta a capacidade residual funcional, ade-

quando os distúrbios da relação ventilação/
perfusão.

D) Redistribui o líquido pulmonar, melhorando a 
mecânica respiratória.

E) Reduz a resistência expiratória, possibilitando 
a oferta de maior volume corrente para uma 
determinada pressão.

34. Foi admitido na Unidade de Terapia Intensiva Neo-
natal (UTIN), um recém-nascido prematuro, com 
peso de nascimento de 2.645g e idade gestacional 
de 36 semanas e 5 dias, Apgar 9/9, com diagnóstico 
de gastrosquise e indicação de transferência para 
unidade especializada, para a realização de trata-
mento cirúrgico adequado. Segundo o Ministério da 
Saúde (2014), alguns cuidados devem ser toma-
dos durante o transporte inter-hospitalar. Assinale a 
alternativa correta quanto a tais cuidados.
A) Manter sonda gástrica calibrosa com sistema 

sob aspiração contínua.
B) Manter o neonato em decúbito lateral e utilizar 

anteparos para as vísceras.
C) Observar a perfusão, a frequência cardíaca e 

o débito urinário. Manter os níveis de glicemia 
capilar entre 60 - 150 mg/dl. 
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D) Manter a temperatura corporal, tendo em vista 
que, nesse caso, além das perdas por condu-
ção, ocorre o sequestro de fluídos pelas alças 
intestinais expostas. 

E) Proteger o defeito com compressa úmida esté-
ril e cobrir o curativo com um filme de PVC.

35.   De acordo com o Ministério da Saúde, “cada RN 
internado em UTI recebe de 50 a 150 procedimen-
tos potencialmente dolorosos ao dia e RN com peso 
menor que 1.000g sofrem cerca de 500 ou mais inter-
venções dolorosas ao longo de sua internação”. Nesse 
contexto, intervenções farmacológicas e não farmaco-
lógicas têm sido cada vez mais recomendadas para o 
alívio e o manejo da dor no recém-nascido nas Unida-
des de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN). Assina-
le a alternativa que traduz corretamente as alterações 
fisiológicas e comportamentais desencadeadas pelos 
estímulos dolorosos no neonato.
A) Redução da frequência cardíaca, aumen-

to da pressão arterial e variação de pressão  
intracraniana.

B) Elevação do consumo de oxigênio e conse-
quente aumento dos níveis de saturação de 
oxigênio e alteração na ventilação/perfusão.

C) Alinhamento do tronco e do pescoço, associa-
do a caretas, choro ou ambos.

D) Flexão e abdução de membros superiores e 
inferiores.

E) Aumento do sono não REM.

36. Segundo o Ministério da Saúde, “a nutrição 
enteral possui como principais objetivos diminuir 
a perda de proteína endógena nos primeiros dias 
de vida, proporcionar perda de peso mínima nos 
primeiros dias de vida, proporcionar ganho de peso 
de 14 a 16g/kg/dia após a recuperação do peso de 
nascimento e evitar que o recém-nascido atinja o 
termo com peso abaixo de dois desvios-padrão”. 
Considerando as recomendações contidas no 
Manual de Atenção à Saúde do Recém-Nascido 
(2014), assinale a alternativa correta.
A) A progressão da dieta está relacionada com 

boa peristalse, ausência de distensão abdomi-
nal e resíduo gástrico (presença de menos de 
35% do volume oferecido aspirado pela sonda 
antes da próxima oferta).

B) A nutrição trófica deve ser iniciada imediata-
mente após a suspensão da nutrição parente-
ral, considerando-se o quadro hemodinâmico e 
a presença de peristalse.

C) A administração da alimentação por gavagem 
tem-se mostrado superior em relação à infusão 
contínua, impactando positivamente no cresci-
mento somático.

D) A infusão contínua está indicada para neonatos 
com tempo de esvaziamento gástrico prolongado. 

E) As fórmulas lácteas disponíveis para recém-
nascidos prematuros foram desenvolvidas para 
atender às necessidades de lactentes com ida-
de gestacional inferior a 32 semanas. 

37. No período neonatal, o diagnóstico e o trata-
mento de grande parte das cardiopatias congê-
nitas devem ser realizados precocemente no 
sentido de evitar a deterioração hemodinâmi-
ca e lesões de outros órgãos. Recém-nascidos  
com cardiopatias congênitas com baixo débito sis-
têmico apresentam manifestações clínicas de início 
abrupto, a partir de 24 horas de vida, na maioria 

das situações (Ministério da Saúde, 2014). Nesse 
contexto, assinale a alternativa que NÃO apresenta 
sinais clínicos de baixo débito sistêmico.
A) Taquicardia.
B) Cianose. 
C) Redução da amplitude dos pulsos centrais e 

periféricos.
D) Sudorese acentuada.
E) Hipotensão arterial sistêmica.

38. De acordo com o Manual de Atenção ao Recém-
-Nascido (2014), o controle da oferta e perda de 
líquidos e eletrólitos deve ser rigoroso nos recém-
-nascidos que necessitam de cuidados intensivos, 
principalmente nos recém-nascidos pré-termo extre-
mo. Considerando os parâmetros utilizados para 
avaliação da adequação da hidratação do recém-
-nascido, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Volume urinário: de 2 a 4 ml/kg/hora.
B) Frequência cardíaca: entre 100 e 160 bpm.
C) Perfusão periférica: tempo de enchimento 

capilar menor que 5 segundos.
D) Níveis plasmáticos de sódio, ureia e glicose: 

adequados. 
E) Variação de peso: perdas de até 10% nos pri-

meiros dias.

39.  Segundo o Ministério da Saúde (2014), a sepse 
neonatal precoce é uma das principais causas de mor-
bimortalidade neonatal e está relacionada a fatores 
gestacionais e/ou do período periparto. As manifesta-
ções clínicas desse agravo são inespecíficas; contudo, 
na ausência de germe isolado em exames de cultura, 
alguns sinais devem ser considerados, EXCETO:
A) hipertonia e convulsões.
B) instabilidade térmica.
C) dificuldade respiratória. 
D) irritabilidade e letargia.
E) palidez cutânea.

40. Tendo em vista os inúmeros benefícios do aleita-
mento materno, o manejo adequado dos principais 
problemas relacionados à amamentação deve ser 
prontamente identificado e tratado. Nesse contex-
to, assinale a alternativa correta.
A) Para os traumas mamilares é recomenda-

da a manutenção da amamentação apenas 
na mama sadia, a aplicação de leite materno 
ordenhado na mama afetada e a exposição do 
mamilo à luz alguns minutos por dia. 

B) Para os casos de mastite, recomenda-se o 
retorno imediato da amamentação após a 
abordagem cirúrgica e a posterior ordenha da 
mama se não houver esvaziamento adequado 
durante a mamada. 

C) Em casos de bloqueio de ductos lactíferos é reco-
mendada a aplicação de compressas frias e mas-
sagens suaves na região atingida, antes e durante 
as mamadas, e o emprego de medidas que favore-
çam o esvaziamento completo da mama.

D) Para a hiperlactação, recomenda-se que seja 
ofertada apenas uma das mamas a cada 
mamada e, na presença de desconforto na 
outra mama, a mãe deve ordenhar apenas o 
volume necessário para obter conforto.

E) Para o manejo do Fenômeno de Raynaud é reco-
mendada a aplicação de compressas mornas para 
redução do desconforto e melhorar a técnica de 
pega, quando esta for inadequada. O uso de anti-
bióticos deve ser iniciado precocemente.
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