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LÍNGUA PORTUGUESA

O TEXTO 1, adiante, é um trecho da coluna de 
Guilherme Boulos, publicada na Folha de São Pau-
lo, em 15 de setembro de 2016. O TEXTO 2 é um 
fragmento de ‘COMUNICAÇÃO’ interna da Seção de 
Buscas Ostensivas do Serviço de Buscas da Divisão 
de Operações do Departamento de Ordem Política e 
Social (DOPS) da Secretaria de Segurança Pública 
do Estado da Guanabara, emitido em 2 de setembro 
de 1968 (razão pela qual foram mantidos erros de 
datilografia e a ortografia do período).

Leia-os, atentamente, e responda às questões 
propostas adiante.

TEXTO 1
A VOLTA DO CABO ANSELMO

“Balta Nunes apareceu num encontro de comuni-
cadores da Frente Povo Sem Medo, em junho pas-
sado, querendo ‘colaborar’. Aproximou-se dos mili-
tantes, pedia informações das lutas e queria visitar 
a Escola Florestan Fernandes, experiência pedagó-
gica do MST (Movimento dos Sem-Terra). Seus mé-
todos de aproximação foram descritos com detalhes 
em artigo recente publicado pela Mídia Ninja. 

Na verdade, Balta Nunes é o capitão do Exército 
Willian Pina Botelho. A infiltração foi revelada após 
ele armar uma arapuca que resultou na prisão de 21 
jovens no dia da manifestação dos 100 mil contra o 
presidente Temer. Na ocasião, o capitão também foi 
‘detido’, mas, misteriosamente, não foi encaminhado 
para nenhuma delegacia. Em seguida, sua real identi-
dade veio à tona, após reportagem do site Ponte. (...)”

(Guilherme Boulos, Folha de São Paulo, 15/09/2016)

TEXTO 2
“Sr. Chefe da Seção de Buscas Ostensivas
Cumprindo ordens de V.S., dirige-me juntamente com 

o colega ANTONIO GOMES, às 10,40 horas de hoje, à 
Reitoria da Praia Vermelha, afim de localizar e posterior-
mente informar a esta Seção possiveis disturbios pratica-
dos por estudantes e universitá-rios, tenho a informar o 
seguinte:

Que por volta das 12 horas, um grupo de aproxi mada-
mente 500 estudantes, reuniram-se na parte interna (jar-
dim) da Reito-ria e um outro grupo de aproximadamente 
50 estudantes perma-neceram na parte externa da Reito-
ria, aplaudindo aos oradores que foram identificados como 
ELINOR MENDES DE BRITO, FRANKLIN MARTINS, 
MARCO ANTONIO além de outros, que usaram da pala-
vra, mas que  não foram identificados.(...)”

1. Feita a comparação das duas circunstâncias 
apresentadas nos TEXTOS 1 e 2, separadas no 
tempo por um intervalo de 48 anos, assinale a 
alternativa que apresenta o provérbio que, ao sin-
tetizar a relação entre os dois eventos, expressa 
ironia.
A) Quem espera sempre alcança.
B) Qualquer semelhança é mera coincidência 
C) A vida imita a arte.
D) Quem semeia vento colhe tempestade.
E)  Pense duas vezes antes de agir.

2. “Balta Nunes apareceu num encontro de comu-
nicadores da Frente Povo Sem Medo, em junho 
passado, querendo ‘colaborar’. Aproximou-se dos 
militantes, pedia informações das lutas e queria 
visitar a Escola Florestan Fernandes, experiência 
pedagógica do MST (Movimento dos Sem-Terra). 
Seus métodos de aproximação foram descritos 
com detalhes em artigo recente publicado pela 
Mídia Ninja. 

No que se refere ao texto dado, é INCORRETO 
afirmar que o termo Balta Nunes (linha 1) é retoma-
do/substituído, entre outros, pelos seguintes recur-
sos de coesão:
A) as formas verbais Aproximou, pedia.
B) o pronome possessivo seus.
C) a locução verbal foram descritos. 
D) o pronome reflexivo se.
E) a locução verbal queria visitar.

3. Os termos ‘colaborar’, no primeiro parágrafo, e ‘deti-
do’, no segundo parágrafo – ambos do TEXTO 1 –, 
aparecem entre aspas simples porque: 
A) são formas verbais utilizadas como recursos de 

coesão e coerência textuais.
B) foram destacados dentro de um trecho citado 

entre aspas e, no primeiro caso, para lançar dúvi-
da a respeito da autenticidade da detenção do 
infiltrado.

C) nos dois casos, foram utilizados com a finalida-
de de desmoralizar uma ação de inteligência do 
Exército Brasileiro.

D) foram destacados dentro de um trecho citado 
entre aspas e, nos dois casos, para ironizar e 
desmascarar, respectivamente, a solidariedade 
alegada pelo infiltrado e a farsa de sua detenção.

E) o autor quis chamar a atenção para o ridículo pro-
cedimento do agente infiltrado no movimento.

4. No período final do TEXTO 1 – “(...) Em seguida, 
sua real identidade veio à tona, após reportagem 
do site Ponte. (...)” –, a expressão em destaque 
demonstra que o sinal indicativo da crase, conforme 
a norma gramatical, deve ser utilizado em:
A) quaisquer locuções verbais femininas.
B) locuções adverbiais no feminino que expressam 

ideia de tempo, lugar ou modo.
C) locuções substantivas femininas que acompa-

nham verbos de movimento.
D) expressões pronominais no feminino.
E) locuções no feminino acompanhadas de conjun-

ção.

5. A sessão da Câmara Federal de 17 de abril de 
2016, que aprovou a abertura do processo de 
impeachment da presidente Dilma Rousseff, cau-
sou profundo impacto na sociedade brasileira. Não 
apenas pela gravidade institucional da matéria e da 
decisão, mas também por ter revelado limitações 
e contradições de grande parte dos parlamentares; 
todos eles eleitos pelo voto popular. Um verdadeiro 
choque para muitos brasileiros.

Foi uma sucessão de declarações de voto tão 
indevidas quanto bizarras. Todos tivemos de ou-
vir coisas tais como:

“Por causa de Campo Grande, a morena mais 



4

Concurso Público UFRJ - Edital 293/2016 C-309 | Técnico em Enfermagem - Pediatria

linda do Brasil, o voto é sim.”
“Pela paz em Jerusalém, eu voto sim.”
 “Feliz aniversário, Ana, minha neta.”
 “Pela BR-429.”
“Sai daqui, porque nós vamos cassar o Brasil 

em nome do Pará.”
Texto adaptado de “Os erros de português que marcaram a vo-

tação do impeachment” http://exame.abril.com.br/carreira/noticias/
os-erros-de-portuguesque-marcaram-a-votacao-do-impeachment

Assinale a única alternativa em que NÃO ocorre 
falha de concordância.
A) Senhor Presidente, houveram vários motivos para 

o impeachment.
B) Vossa Excelência, já é onze horas.
C) Cada um dos deputados deve respeitar o seu tem-

po na votação.
D) Jamais poderíamos ignorarmos o clamor das ruas.
E) Com toda vênia, as posições de Vossas Excelên-

cias é uma vergonha! 

TEXTO 3
PROFESSORES REAGEM AO “CALA A BOCA” DO 

ESCOLA SEM PARTIDO

 

Ilustração: Guilherme Peters. Fonte: Agência Pública 

O programa Escola Sem Partido, também conhecido 
como Lei da Mordaça, é uma proposta de lei que pre-
tende impedir os professores do ensino fundamental e 
médio de expor e discutir, em sala de aula, suas opiniões 
e convicções a respeito de temas como religião, sexua-
lidade e política.

Ele prevê a fixação, em todas as salas, de um cartaz 
intitulado “Deveres do Professor”, entre os quais figura o 
de “não fazer propaganda político-partidária nem incitar 
seus alunos a participar de manifestações, atos públicos 
e passeatas”.

Para os apoiadores dessa ideia, como pastores 
evangélicos e políticos e organizações conservadores, o 
ensino estaria contaminado por “ideologias de esquerda 
e de gênero”.

Maria Cristina Miranda da Silva, diretora e professora 
de Artes Visuais do Colégio de Aplicação (CAp) da UFRJ 
e participante ativa da “Frente Nacional Escola sem Mor-
daça”, classifica o programa como um retrocesso.

“Na UFRJ, consideramos inadmissível a postura 
do MEC e do governo, que, antes de receber as enti-
dades acadêmicas e sindicais da educação, recebeu 
um pretenso ator junto com um grupo que propugna 

o cerceamento da liberdade de cátedra e difunde va-
lores de ódio na sociedade. É preciso que os edu-
cadores e educadoras se posicionem publicamente 
sobre tamanho retrocesso” afirma.

Texto adaptado de Professores reagem ao “cala a boca” do 
Escola sem Partido, publicado no Boletim CONEXÃO UFRJ, 

Edição 2 | setembro de 2016. https://conexao.ufrj.br/node/34 

6. No trecho “Maria Cristina Miranda da Silva, dire-
tora e professora de Artes Visuais do Colégio de 
Aplicação (CAp) da UFRJ e participante ativa da 
“Frente Nacional Escola sem Mordaça”, classifi-
ca o programa como um retrocesso.”, as vírgulas 
foram usadas para separar: 
A) o aposto.
B) o vocativo.
C) itens de uma série.
D) uma expressão concessiva.
E) termos em ordem inversa.

7. 

 

Ziraldo

No trecho do TEXTO 3 “Para os apoiadores 
dessa ideia, como pastores evangélicos e políti-
cos e organizações conservadores, o ensino es-
taria contaminado por “ideologias de esquerda e 
de gênero”; consideradas as regras gramaticais 
de concordância, é correto afirmar que o termo 
conservadores é um:
A) advérbio, flexionado no plural, para concordar 

com o termo pastores evangélicos.
B) substantivo, flexionado no masculino plural, 

para concordar com a expressão os apoiado-
res dessa ideia.

C) adjetivo, flexionado no masculino plural, para 
concordar com todos os substantivos da frase.

D) substantivo, flexionado no masculino plural, 
para concordar apenas com os substantivos 
masculinos da frase.

E) adjetivo, flexionado no masculino plural, para 
concordar com o termo políticos.

8. Ainda com base no TEXTO 3, é correto afirmar 
que a palavra médio, no primeiro parágrafo, está 
acentuada conforme a mesma regra utilizada 
para acentuar a palavra:
A) também.
B) inadmissível.
C) prevê.
D) político. 
E) é.
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9. “O programa Escola Sem Partido, também conhe-
cido como Lei da Mordaça, é uma proposta de lei 
que pretende impedir os professores do ensino 
fundamental e médio de expor e discutir, em sala 
de aula, suas opiniões e convicções a respeito de 
temas como religião, sexualidade e política.”

Quanto à tipologia textual que caracteriza 
esse primeiro parágrafo do TEXTO 3, 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 pre-

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

da dissertação argumentativa.
E) estão presentes, apenas, as marcas da nar-

ração.

10. “...junto com um grupo que propugna o cerce-
amento da liberdade...”

Marque a alternativa com a palavra que subs-
titui o termo propugna, em destaque, sem alterar 
o sentido da frase.
A) combate.
B) opugna.
C) sustenta.
D) acomete.
E) contesta.

LEGISLAÇÃO

11. Para José dos Santos Carvalho Filho, “a inves-
tidura em cargo público retrata uma operação 
complexa, constituída por atos do Estado e do  
interessado, para permitir o legítimo provimen-
to do cargo público”. Considere que Juliano foi 
aprovado no concurso para o cargo de Enge-
nheiro da UFRJ. Nos termos da Lei nº 8.112/90, 
a investidura de Juliano no cargo ocorrerá com 
a posse, que se dará pela assinatura do respec-
tivo termo, no prazo de:
A) 30 dias, contados da publicação do ato de pro-

vimento.
B) 15 dias, contados da publicação do ato de pro-

vimento.
C) 15 a 30 dias, contados da publicação da apro-

vação no concurso.
D) 20 dias, contados da publicação da aprovação 

no concurso.
E) 45 dias, contados da publicação do ato de pro-

vimento.

12. A Lei nº 8112/90 define o cargo público como o 
conjunto de atribuições e responsabilidades previs-
tas na estrutura organizacional que devem ser come-
tidas a um servidor.  Para os efeitos dessa Lei, são 
requisitos básicos para investidura em cargo público:
A) a nacionalidade brasileira; a idade mínima de 21 

anos; a aptidão física, somente; o gozo dos direi-
tos políticos; a quitação com as obrigações mili-
tares e eleitorais; o nível de escolaridade exigido 
para o exercício do cargo.

B) ser brasileiro nato; a idade mínima de 18 anos e 
máxima de 55 anos; aptidão física, intelectual e 
moral; o gozo dos direitos sociais; a quitação com 
as obrigações militares e eleitorais; o nível de 
escolaridade exigido para o exercício do cargo.

C) ser brasileiro nato; o gozo dos direitos políticos e 
sociais; a quitação com as obrigações militares e 
eleitorais; nível de escolaridade superior; idade 
mínima de 21 anos e máxima de 70 anos; aptidão 
física, mental e intelectual. 

D) a nacionalidade brasileira; o gozo dos direitos fun-
damentais; a quitação com as obrigações milita-
res, somente; o nível de escolaridade exigido para 
o exercício do cargo; a idade mínima de 18 anos 
e máxima de 65 anos; aptidão física e intelectual.

E) a nacionalidade brasileira; o gozo dos direitos 
políticos; a quitação com as obrigações militares 
e eleitorais; o nível de escolaridade exigido para 
o exercício do cargo; a idade mínima de 18 anos; 
aptidão física e mental.

13. A Constituição Federal dispõe, como regra geral, 
que é vedada a acumulação remunerada de car-
gos públicos. A proibição de acumular estende-se 
a cargos, empregos e funções em autarquias, fun-
dações públicas, empresas públicas, sociedades 
de economia mista da União, do Distrito Federal, 
dos Estados, dos Territórios e dos Municípios.  
O fundamento da proibição é impedir que a acu-
mulação de funções públicas cause ineficiên-
cia no cumprimento das atividades. Além disso, 
pode-se observar que o constituinte quis impedir, 
também, a acumulação de ganhos em detrimento 
à boa execução de tarefas públicas. Entretanto, 
se houver compatibilidade de horários, a Carta 
Magna admite a acumulação remunerada em 
algumas situações, expressamente mencionadas 
no artigo 37. Sobre a acumulação remunerada de 
cargos públicos, assinale a alternativa correta.
A) Mesmo havendo compatibilidade de horários, não 

é permitida a acumulação remunerada do cargo 
de professor com outro técnico ou científico.

B) Se houver compatibilidade de horários, é permiti-
da a acumulação remunerada de três cargos de 
professor.

C) Se houver compatibilidade de horários, é permiti-
da a acumulação remunerada de dois cargos de 
professor.

D) Se houver compatibilidade de horários, é permiti-
da a acumulação remunerada de dois cargos de 
professor com outro técnico ou científico.

E) Mesmo havendo compatibilidade de horários, 
não é permitida a acumulação de dois cargos ou 
empregos privativos de profissionais de saúde, 
ainda que com profissões regulamentadas.

14. Cícero, 45 anos, foi aprovado para o cargo de 
Engenheiro no Concurso Público da UFRJ. No ato 
da posse, apresentou os documentos exigidos por 
lei e recebeu a informação de que deveria entrar em 
exercício para o efetivo desempenho das atribuições 
do cargo. Nos termos da Lei nº 8112/90, o prazo, 
contado da data da posse, para Cícero, empossado 
em cargo público, entrar em exercício é de:
A) 30 dias.
B) 15 dias.
C) 5 dias.
D) 10 dias.
E) 20 dias.
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15. Carla, servidora pública federal da UFRJ, come-
teu ato de improbidade administrativa, razão pela 
qual foi demitida, por meio de um processo admi-
nistrativo disciplinar no qual foi assegurada a sua 
ampla defesa. Por ser estável, pois já era servi-
dora há mais de cinco anos, Carla, inconformada, 
alegou que só poderia ser demitida por meio de 
decisão judicial transitada em julgado. Com rela-
ção à estabilidade é correto afirmar que: 
A) Carla tem razão, pois a demissão de um ser-

vidor estável só poderá ocorrer por meio de 
decisão judicial transitada em julgado, sendo 
assegurada a ampla defesa.

B) a UFRJ tem razão, pois a perda do cargo do 
servidor estável poderá ocorrer, apenas, por 
meio de processo administrativo disciplinar, 
independente da ampla defesa.

C) Carla tem razão, pois a perda do cargo do ser-
vidor estável só poderá ocorrer por decisão 
definitiva do judiciário, mesmo que não seja 
assegurada a ampla defesa. 

D) a UFRJ tem razão, pois embora Carla seja 
estável, isto não impede que ela perca o cargo, 
em virtude de sentença judicial transitada em 
julgado ou de processo administrativo discipli-
nar, no qual lhe seja assegurada ampla defesa.

E) a UFRJ tem razão, pois embora Carla seja está-
vel, isto não impede que ela venha a perder o 
cargo, mesmo que não haja sentença judicial 
transitada em julgado ou processo administra-
tivo disciplinar, pois a demissão está na esfera 
de discricionariedade da administração pública. 

16. Joana, estudante de Direito, deseja ter aces-
so a todos os processos de licitação instaurados 
pela UFRJ. Ciente dos termos da Lei nº 12.527/11, 
que regula o acesso a informações, Joana recorre 
à Universidade e apresenta seu pedido, o qual é 
indeferido pela autoridade competente. Analisando 
as alternativas a seguir, do indeferimento do pedido:
A) não cabe recurso.
B) cabe recurso no prazo de cinco dias, a contar 

de sua ciência.
C) cabe recurso ao Presidente da República, no 

prazo de vinte dias.
D) cabe recurso no prazo de oito dias, a contar do 

indeferimento do pedido. 
E) cabe recurso no prazo de dez dias, a contar de 

sua ciência.

17. A Administração Pública Federal, com a finali-
dade de alienar bens imóveis, que adquiriu em 
decorrência de dação em pagamento, cumprindo 
todos os requisitos exigidos em lei para alienação 
do referido bem, resolveu escolher a modalida-
de licitatória. Entretanto, antes de dar publicidade 
ao procedimento, consultou o órgão jurídico de 
apoio, a fim de subsidiar a escolha da modalidade 
de licitação. Assinale a alternativa que apresenta, 
corretamente, essa(s) modalidade(s). 
A) Concorrência ou leilão.
B) Apenas concorrência, pois trata-se de bem 

imóvel.
C) Concorrência, tomada de preço, convite, con-

curso ou leilão.  
D) Concorrência, tomada de preço, convite ou 

leilão.
E) A modalidade de concorrência, convite ou 

tomada de preço.

18. Rômulo, servidor estável, Assistente em Admi-
nistração da UFRJ, foi convocado para participar 
de Comissão de Processo Administrativo Disci-
plinar para apurar suposta irregularidade come-
tida por Helena, professora da Universidade.  
No decorrer dos trabalhos da Comissão, Rômulo 
descobriu que já conhecia Helena e que, contra 
ela, por motivos pessoais, instaurou um processo 
judicial, o qual ainda tramita na justiça estadual. 
De acordo com a Lei nº 9.784/99, que regula o pro-
cesso administrativo no âmbito da Administração 
Pública Federal, é correto afirmar que, em face de 
Helena, Rômulo:
A) pode atuar no processo administrativo, indepen-

dente do litígio judicial.
B) pode atuar no processo administrativo, pois 

o referido litígio ocorre somente no âmbito do 
Poder Judiciário.

C) está impedido de atuar no processo administra-
tivo, pois como Helena é professora, somente 
professores podem compor a Comissão de PAD.

D) pode atuar no processo administrativo, pois a 
única exigência para tal atuação é ser servi-
dor estável.

E) está impedido de atuar no processo adminis-
trativo, pois está litigando judicialmente com a 
interessada.

19. Luiza decide concorrer ao cargo de Técnica em 
Assuntos Educacionais do Concurso Público da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Edital  
do respectivo concurso deve ser submetido à 
legislação vigente, como por exemplo, ao Decreto  
nº 6.944/2009, que estabelece medidas organiza-
cionais para o aprimoramento da Administração 
Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 

Nos termos desse Decreto, sobre o concurso 
público, é correto afirmar que este: 
A) será sempre de provas e títulos, e realizado, 

somente, em uma etapa.
B) será de provas ou de provas e títulos, poden-

do ser realizado em duas etapas, conforme 
dispuser a lei ou regulamento do respectivo 
plano de carreira.

C) será de provas ou de provas e títulos, e reali-
zado, somente, em uma etapa.

D) será, unicamente, de provas, não sendo pos-
sível analisar os títulos, e realizado, somente, 
em uma etapa.

E) será somente de provas e realizado sempre 
em duas etapas.

20. A Administração Pública Federal, com objetivo 
de ampliar a rede de ensino superior, tornando 
mais efetivo o direito à Educação, por meio de 
lei específica, resolve criar várias Universidades. 
Com base na legislação em vigor, assinale a alter-
nativa que apresenta a entidade da Administração 
Pública Indireta dotada de personalidade jurídica 
de direito público, criada por lei específica, para 
prestar serviço de ensino.
A) Agência Reguladora.
B) Sociedade de Economia Mista.
C) Autarquia Federal.
D) Órgão Público.
E) Fundação Pública de Direito Privado.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Uma criança de um ano e seis meses de idade 
é admitida na emergência com história de vômitos 
e diarreia, sendo diagnosticada com desidratação 
leve. A conduta terapêutica inclui a avaliação do 
desequilíbrio hidroeletrolítico, a reidratação e a tera-
pia com líquidos de manutenção. Quanto à conduta 
a ser adotada, assinale a alternativa correta.
A) Iniciar, concomitantemente com a TRO, a tera-

pia endovenosa para recuperar o líquido per-
dido na diarreia e no vômito.

B) Deve-se interromper o aleitamento materno 
nas primeiras 24 horas e levar em considera-
ção aspectos como a reposição do volume de 
líquidos e eletrólitos.

C) Realizar a pausa alimentar durante a reidrata-
ção por um período de 12 horas, oferecendo-se 
à criança, em seguida, alimentos a que esteja 
acostumada.

D) Iniciar o tratamento com a terapia endoveno-
sa, pois a ocorrência de vômitos constitui uma 
contraindicação para a TRO.

E) Iniciar o tratamento com a Terapia de Rei-
dratação Oral (TRO). Após a reidratação, 
pode-se alternar com a TRO água, leite 
materno, fórmulas isentas de lactose ou fór-
mulas com lactose a 50%.

22. Um lactente foi admitido na Unidade de Terapia 
Intensiva Pediátrica com insuficiência respirató-
ria aguda, sendo indicado o uso de ventilação 
mecânica. A ventilação mecânica pode ser inva-
siva ou não, dependendo da interface utilizada 
entre o ventilador e o paciente para a aplicação 
da pressão positiva. Assinale a alternativa que 
apresenta contraindicações para a ventilação 
mecânica não invasiva.
A) Parada cardiorrespiratória, necessidade de inten-

sa sedação e obstrução de via aérea superior. 
B) Asma grave, necessidade de intubação de 

emergência e doenças neuromusculares.
C) Falência diafragmática, hemorragia gastrintesti-

nal grave e doença pulmonar obstrutiva crônica.
D) Pneumotórax não drenado, encefalopatia gra-

ve e apneia obstrutiva do sono.
E) Desmame precoce com consequente retirada 

da ventilação mecânica invasiva, trauma de 
face e distensão abdominal.

23. A obtenção de um acesso venoso periférico é 
um procedimento rotineiramente realizado pela 
equipe de enfermagem. Assinale a alternativa que 
relaciona corretamente as veias de primeira esco-
lha para a punção venosa periférica em crianças.
A) Safena interna, safena externa, poplítea, arco 

dorsal e veias marginais interna e externa.
B) Ramos das veias cefálica e basílica e veias do 

arco venoso.
C) Temporal superficial, supraorbitária, occiptal, 

auricular posterior e facial posterior.
D) Cefálica, basílica, mediana basílica, cefálica aces- 

sória, mediana cefálica e mediana antebraquial.
E) Jugular externa e axilar.

24. Em relação às medidas de prevenção de infec-
ção relacionadas ao cateter venoso periférico 
recomendadas pela Anvisa (2013), assinale a 
alternativa INCORRETA.
A) A flebite química ocorre com a administração  

de medicamentos irritantes e vesicantes. É 
considerado um fármaco irritante aquele que 
possui pH extremo (<5 ou >9) e/ou extrema 
osmolaridade (>600 mOsmol/litro).

B) Deve-se evitar agulha de aço para a admi-
nistração de fluidos ou medicamentos que 
possam causar necrose tecidual se ocorrer 
extravasamento.

C) Em pacientes neonatais e pediátricos, os cate-
teres não devem ser trocados rotineiramente e 
devem permanecer até completar a terapia intra-
venosa, a menos que indicado clinicamente.

D) Os acessos vasculares devem ter a permea-
bilidade mantida com cloreto de sódio 0,9% 
antes e após o uso, para promover e manter 
o fluxo, além de prevenir a mistura de medica-
mentos e soluções.

E) Para atender à necessidade da terapia intra-
venosa, devem ser selecionados cateteres de 
maior calibre e comprimento de cânula, pois 
causam menos flebite mecânica e menos obs-
trução do fluxo sanguíneo.

25. O relevante papel de prevenção e promoção 
que as imunizações desempenham na Atenção 
Ba ́sica à Saúde é amplamente difundido no Brasil. 
Poucas ações são tão fortemente evidenciadas 
como capazes de proteger a saúde na infância 
e de impactar a incidência e a prevalência de 
doenças nesta fase do crescimento e desenvolvi-
mento humano.  As vacinas que são preconizadas 
pelo calendário básico de vacinação da criança 
encontram-se disponíveis nas unidades ba ́sicas 
de saúde. Assinale a alternativa correta, de acor-
do com a Política Nacional de Imunização.
A) Com o novo esquema de imunização, além da 

pentavalente, serão mantidos para a criança 
os dois reforços com a vacina DTP (contra dif-
teria, tétano e coqueluche), sendo o primeiro 
reforço a partir de dois anos e o segundo entre 
seis e oito anos. 

B) A vacina pentavalente combina a atual vacina 
tetravalente (contra difteria, tétano, coqueluche 
e Haemophilus influenza tipo B) com a vacina 
contra a hepatite B.

C) A criança deverá receber a primeira dose da 
vacina contra febre amarela e a primeira dose 
da vacina pentavalente aos dois meses de vida.

D) Aos 15 meses de vida, a criança deverá rece-
ber a primeira dose da vacina tríplice viral e o 
reforço da tríplice bacteriana.

E) Aos 12 meses, a criança deverá receber a pri-
meira dose da tríplice viral.
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26.   As crianças são frequentemente acometidas por 
doenças respiratórias, e o profissional de enferma-
gem deve conseguir identificar sinais de maior gra-
vidade dessas doenças. Em crianças com tosse ou 
dificuldade para respirar, é importante verificar se a 
frequência respiratória está intensificada. Assinale a 
alternativa que estabelece corretamente a frequência 
respiratória normal, respectivamente, para as faixas 
etárias de 02 a 11 meses e de 12 meses a 5 anos.
A) Até 30mrm e até 50 mrm
B) Até 80mrm e até 30mrm
C) Até 50 mrm e até 40 mrm
D) Até 90 mrm e até 30mrm
E) Até 90mrm e até 40mrm

27. A desidratação é um desequilíbrio dos líquidos 
corporais comum em lactentes e crianças e ocorre 
sempre que a eliminação total de líquido excede 
a ingestão total, independente da causa. Quanto 
aos cuidados de enfermagem com a criança desi-
dratada, assinale a alternativa correta.
A) Mensuração rigorosa da ingestão oral, enteral, 

parenteral e das perdas de líquido pela urina, 
fezes, vômito, fístulas e aspiração nasogástrica, 
porque são vitais para avaliação da desidratação. 

B) Mensuração rigorosa da ingestão de líquidos e 
da frequência respiratória e registrar somente 
episódios de vômito e perdas pela urina, por-
que são vitais para avaliação da desidratação.

C) Mensuração rigorosa da ingestão de líquidos 
e registrar apenas as perdas pelos episódios 
de vômito e pela sudorese e urina, porque são 
vitais para avaliação da desidratação.

D) Mensuração rigorosa das perdas pela lágrima e 
registrar apenas frequência respiratória, cardíaca 
e perdas pela aspiração nasogástrica, porque 
são vitais para avaliação da desidratação. 

E) Mensuração rigorosa da ingestão de líquidos, 
registro da frequência cardíaca e somente das 
perdas pelas fezes, porque são vitais para 
avaliação da desidratação. 

28. No cuidado de crianças com Diabetes Melitus 
(DM) tipo I, o profissional de enfermagem pre-
cisa ter conhecimento a respeito do mecanismo 
de ação da insulina, pois a reposição da insulina 
é a pedra fundamental do manejo da DM tipo I. 
A dosagem é individualizada para cada criança, 
com base no monitoramento do nível da glicose 
capilar. Nesse contexto, assinale a alternativa 
que apresenta corretamente a ação da insulina.
A) A insulina de ação intermediária usualmente 

tem efeito no sangue em 30 minutos após sua 
administração. 

B) A insulina de ação rápida alcança o sangue 5 
minutos após sua administração.

C) A insulina de ação curta usualmente tem efeito 
no sangue em 4 horas após sua administração.

D) A insulina de ação rápida tem efeito no sangue 
por apenas 1 hora após sua administração.

E) A insulina de ação longa demora de 1 a 2 
horas para começar a ter efeito e pode per-
manecer no sangue por até 72 horas após 
sua administração.

29. Sobre o Programa Nacional de Suplementação 
de Ferro, assinale a opção INCORRETA.
A) A suplementação profilática com ferro pode 

ocasionar o surgimento de efeitos colaterais em 
função do uso prolongado. Os principais efeitos 
são vômitos, diarreia e constipação intestinal.

B) As parasitoses intestinais não são causas 
diretas da anemia, mas podem piorar as con-
dições de saúde das crianças anêmicas.

C) Crianças em aleitamento materno exclusivo só 
devem receber suplementos a partir do sexto 
mês de idade.

D) Todas as crianças a partir de dois meses de 
vida deverão iniciar a suplementação de ferro.

E) Se a criança não estiver em aleitamento 
materno exclusivo, a suplementação poderá 
ser realizada a partir dos quatro meses de ida-
de, juntamente com a introdução dos alimen-
tos complementares.

30. Uma criança de 10 anos foi internada na enfer-
maria de pediatria com diagnóstico de impetigo. 
Foi prescrita pelo médico Oxacilina 360mg de 4 
em 4 horas. Considerando que a apresentação do 
frasco é de 500mg e que o mesmo será reconsti-
tuído com 5 ml de diluente, assinale a alternativa 
que contém a quantidade correta de medicamen-
to que o técnico de enfermagem deverá aspirar.
A) 3,0 ml
B) 3,6 ml 
C) 2,3 ml
D) 3,5 ml
E) 4,0 ml

31. Na ocorrência de sinais e sintomas de reações 
transfusionais, assinale a alternativa INCORRETA 
sobre a conduta do técnico de enfermagem.
A) Aguardar a transfusão terminar e, após a 

transfusão, comunicar ao médico.
B) Interromper imediatamente a transfusão e 

comunicar ao médico responsável.
C) Verificar sinais vitais e observar o estado car-

diorrespiratório.
D) Manter o equipo e a bolsa intactos e encami-

nhar este material ao serviço de hemoterapia.
E) Registrar as ações no prontuário do paciente.

32. O vírus sincicial respiratório (VSR) é um dos prin-
cipais agentes etiológicos das infecções que aco-
metem o trato respiratório inferior entre lactentes 
e crianças menores de 2 anos de idade, podendo 
ser responsável por até 75% das bronquiolites.  
De acordo com a Portaria nº 522, de 13 de maio de 
2013, que trata da prevenção da infecção do VSR, 
assinale a alternativa INCORRETA.
A) Deve-se evitar a exposição passiva ao fumo 

dos pais e familiares.
B) As crianças hospitalizadas com suspeita de 

infecção por VSR deverão ficar em isolamento.
C) Está contraindicado o uso da vacina contra 

influenza em crianças na faixa etária compre-
endida entre 6 meses e 2 anos de idade.

D) É necessário realizar a desinfecção das super-
fícies expostas às secreções corporais.

E) É preciso higienizar as mãos antes e após 
contato com pacientes.
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33. A Lei nº 8.080/90 também é conhecida como:
A) Lei da Saúde Suplementar.
B) Lei Cidadã.
C) Lei da Atenção Básica da Saúde.
D) Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
E) Lei Orgânica da Saúde.

34. Sobre a Lei nº 8.080/90, assinale a alternativa 
INCORRETA.
A) A iniciativa privada poderá participar do Siste-

ma Único de Saúde, em caráter complementar.
B) A alimentação, a moradia, o saneamento bási-

co, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a edu-
cação, a atividade física, o transporte, o lazer e 
o acesso aos bens e serviços essenciais não 
são determinantes e condicionantes da saúde.

C) A saúde do trabalhador consiste em um con-
junto de atividades que se destina, através das 
ações de vigilância epidemiológica e vigilância 
sanitária, à promoção e proteção da saúde 
dos trabalhadores.

D) É dever do Estado garantir a saúde.
E) A universalidade de acesso aos serviços de 

saúde em todos os níveis de complexidade é 
um princípio da Lei.

35. Infração ética consiste em toda ação, omissão 
ou conivência que implique em desobediência  
e/ou inobservância às disposições do Código de 
Ética dos Profissionais de Enfermagem. O pro-
fissional que cometê-la sofrerá as penalidades 
impostas pelos Conselhos Regional e Federal de 
Enfermagem. Assinale a penalidade cuja aplicação 
compete ao Conselho Federal de Enfermagem.
A) Advertência verbal.
B) Multa.
C) Suspensão do exercício profissional.
D) Censura.
E) Cassação do direito ao exercício profissional.

36. Com relação à seção do Código de Ética de 
Enfermagem que versa sobre as relações com 
os trabalhadores de enfermagem, de saúde e 
outros, é direito do profissional de enfermagem:
A) responsabilizar-se por faltas cometidas em 

suas atividades profissionais.
B) participar da orientação sobre benefícios, ris-

cos e consequências decorrentes de exames 
e de outros procedimentos, na condição de 
membro da equipe de saúde.

C) posicionar-se contra falta cometida durante 
o exercício profissional, seja por imperícia, 
imprudência ou negligência.

D) recusar-se a executar prescrição medicamen-
tosa e terapêutica em caso de identificação de 
erro ou ilegibilidade.

E) prestar informações, escritas e verbais, com-
pletas e fidedignas, necessárias para assegu-
rar a continuidade da assistência.

37. Quanto ao uso de equipamento de proteção 
individual pelo profissional de saúde, com o obje-
tivo de diminuir o risco de sua contaminação por 
doenças transmitidas por aerossol, assinale a 
alternativa correta.
A) Deve-se utilizar o respirador classe PFF2 

(N95) no paciente com diagnóstico de tuber-
culose, sarampo ou varicela, ao transportá-lo 
para a realização de exames.

B) Deve-se utilizar respirador classe PFF2 (N95) 
ao cuidar de paciente com diagnóstico de 
tuberculose, sarampo ou varicela.

C) Deve-se utilizar máscara cirúrgica durante 
todo e qualquer cuidado com o paciente.

D) Deve-se utilizar capote ao entrar na unidade 
do paciente portador de doença transmitida 
por aerossol.

E) Devem-se utilizar respiradores ou máscaras 
comuns, além do uso de luvas de procedimen-
tos e capotes, durante qualquer cuidado de 
enfermagem prestado ao paciente portador de 
doença transmitida por aerossol.

38. A colonização de pacientes por germes mul-
tirresistentes e sua disseminação no ambiente 
hospitalar têm sido fonte de preocupação das 
equipes multiprofissionais em hospitais de todo 
o mundo. Neste contexto, assinale a alternativa 
INCORRETA.
A) A transmissão por contato direto ou indireto 

destes microrganismos é sua principal forma 
de disseminação.

B) Alguns destes microrganismos podem perma-
necer viáveis durante meses em ambientes e 
artigos hospitalares.

C) Além da transmissão por contato, estes micror-
ganismos podem ser transmitidos também por 
gotículas e aerossóis. 

D) O uso de desinfetantes adequados na higieni-
zação das unidades de internação dos pacien-
tes colonizados por germes multirresistentes 
é um importante cuidado a ser aplicado para 
diminuir o risco de transmissão entre pacientes.

E) O aparecimento destes microrganismos está 
ligado ao uso indiscriminado de antimicro-
bianos em seres humanos, em animais e na 
agricultura.
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39. A higienização das mãos é, isoladamente, a 
medida mais eficaz para se evitar as infecções 
relacionadas aos cuidados de saúde. Assinale a 
alternativa em que o uso de formulações alcoóli-
cas para a antissepsia das mãos durante os cui-
dados de saúde é CONTRAINDICADO.
A) Antes e após a realização do banho no leito do 

paciente que apresente diarreia causada por 
Clostridium difficile.

B) Se as mãos estiverem visivelmente limpas.
C) Se o paciente é colonizado por germes multir-

resistentes. 
D) Antes de procedimento não invasivo em um 

paciente crítico.
E) Antes de manusear a bomba infusora de 

medicamentos, antes de instalar o oxímetro 
de pulso ou usar o termômetro para aferir a 
temperatura axilar do paciente.

40. Os pacientes submetidos ao uso de ventilação 
mecânica apresentam risco aumentado para o 
desenvolvimento de pneumonia. Algumas medidas 
podem ser aplicadas com o objetivo de diminuir 
o risco desta complicação. Assinale a alternativa 
que apresenta a medida de maior impacto.
A) Trocar os circuitos do ventilador mecânico de 

sete em sete dias.
B) Preferir os circuitos submetidos à esterilização 

no lugar daqueles submetidos à desinfecção 
química.

C) Realizar a técnica de aspiração do tubo orotra-
queal corretamente: primeiro o tubo orotraqueal; 
após, a cavidade oral e a nasal por último.

D) Manter a inclinação da cabeceira do leito do 
paciente entre 30 e 45 graus.

E) Realizar a desinfecção do ventilador mecânico 
diariamente.
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