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Verifique se o código da Prova é o
mesmo do seu cartão de respostas.

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

Disciplinas
Quantidade de

questões

Valor de cada

questão

Língua Portuguesa 15 2

Legislação e Ética na Administração Pública 5 1

Geografia e História de Rondônia 5 1

Informática Básica 10 1

Conhecimentos Específicos 25 2
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Texto para responder às questões de 01 a 15.

Como não ser feliz
Nós não nascemos pra ser felizes. Isso é

uma descoberta, um anseio recente

A moça aproximou-se após esperar alguns
minutos na fila da tarde de autógrafos na livraria e
disparou, com um sorriso entredentes, à
queima-roupa:

– Você é feliz?
Respondi, afável mas secamente:
– Não!
– Jura? Não acredito!
A essa altura, começava a pensar, pelo teor da

conversa, tratar-se de pura gozação. Mas vi que era a
sério quando ela tascou: – Você passa a impressão
de que é bem feliz… Pedi breve licença às pessoas
na fila. E avancei no debate:

– Veja, nós não nascemos pra ser felizes. Isso
é uma descoberta, um anseio recente… Há 200 anos,
tudo que as pessoas queriam era sobreviver, chegar
aos 30 anos... No começo dos tempos, você acha que
o homem tinha tempo pra pensar em felicidade
enquanto fugia dos dinossauros e outras ameaças?
Ela ficou parada, certamente surpresa com
argumento tão inusitado. Continuei:

– Quantas “pessoas felizes” você conhece?
– Não muitas – ela respondeu, já um tanto

desolada.
– Eu não conheço nenhuma – sentenciei,

quase amargo.
Ela riu um riso sem graça.Aliviei um pouco.
– O que acontece é que algumas pessoas são

bem resolvidas com seu trabalho, têm uma vida
familiar relativamente tranquila… Essas pessoas
talvez pareçam felizes, não demonstram amargura
com a vida. E talvez eu seja uma delas. Prefiro
acreditar nisso.

Ela balançou a cabeça, resignada. E eu,
concluindo meu pensamento:

– “Ser feliz” hoje em dia tem mais a ver com
poder financeiro, desejos de consumo sem-fim, que
com qualquer outra coisa. Mas pense comigo: se
você não vive desesperadamente pelo dinheiro, não
tem sonhos impossíveis, fica mais fácil viver, mais
fluente, mais tranquilo…

A essa altura eu já me sentia protagonista da
palestra “Lair Ribeiro para jovens que sonham com a
felicidade”. Só que às avessas, ensinando não como
ser feliz, mas como não ser.

– Se você dedica mais tempo ao lúdico e vive
menos pressionado pela corrida do ouro que virou
nosso tempo, você terá mais tempo para o que
importa… Isso, talvez, seja felicidade, vai saber.

– É, mas… e o dinheiro? – ela retrucou,
mostrando não ser tão avoada assim.

Sobre o texto pode-se afirmar que o narrador:

I. considera que o desejo de consumir cria
necessidades sem-fim, de modo que as pessoas
se tornam muito preocupadas com o que querem
alcançar.

II. explica que é essencial fazer projeções sobre a
felicidade para que se possa, verdadeiramente,
ser feliz.

III. afirma que, certamente, para que se possa ser
feliz, basta não demonstrar suas amarguras.

IV. recomenda, para se encontrar a felicidade,
assistir palestras de Lair Ribeiro para jovens que
sonham a felicidade.

Está correto apenas o que se afirma em:

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

Questão 01

LÍNGUA PORTUGUESA – Se nos satisfizéssemos em ganhar apenas o
necessário para viver bem, confortavelmente, sem
sacrifícios, seria ótimo. Mas nossa natureza sempre
pede mais… E isso torna as pessoas bastante
infelizes, viram escravas do dinheiro…

A fila já chiava, por conta da espera,
interrompida por esse debate misterioso, para o qual
os demais não foram convidados. Ainda ilustrei
rapidamente, para finalizar, com um filme argentino
obscuro que o vi há algum tempo, uma espécie de
comédia surreal e filosófica em que dois funcionários
de uma companhia elétrica ou de esgotos vagam pela
cidade, vivendo situações estranhas e mesmo
delirantes. Em dado momento, um fala ao outro:
“Preciso ir, tenho que dormir, estou muito cansado.”
Ao que o outro diz: “Ok, nos encontramos às sete
então?” E o primeiro diz: “Não, preciso dormir pelo
menos oito horas, senão não descanso.” O outro
contra-ataca: “Essa história de dormir oito horas por
dia é uma invenção burguesa. Você acha que no
tempo das guerras as pessoas pensavam nisso? Na
Idade Média, você acha que alguém dormia oito
horas por dia?” O outro fica sem palavras.

Para arrematar nossa conversa, disse-lhe:
– É a mesma coisa. Um guerreiro assírio não

devia pensar em felicidade, apenas em sobreviver à
próxima guerra. Assim é que deveríamos pensar, em
sobreviver à próxima guerra. E só.

Sorri. Ela também sorriu.
– Fiquei muito feliz de ter você aqui nesta tarde

– ainda lhe disse (enfatizando a palavra feliz) à guisa
de ironia, mas não sem verdade.
BALEIRO, Zeca. . IstoÉ, dez.2012. Disponível
em http://istoe.com.br (Adaptado)

Como não ser feliz
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Do ponto de vista da norma culta, a única substituição
de posição e/ou uso pronominal que poderia ser feita,
sem alteração de valor semântico e linguístico, seria:

A) “A moça aproximou-se após esperar alguns
minutos na fila.” = A moça se aproximou após
esperar alguns minutos na fila.

B) “A essa altura, começava a pensar, pelo teor da
conversa, tratar-se de pura gozação.” = A essa
altura, começava a pensar, pelo teor da
conversa, se tratar de pura gozação.

C) “A essa altura eu já me sentia protagonista da
palestra “Lair Ribeiro para jovens que sonham
com a felicidade”.” = A essa altura eu já sentia-
me protagonista da palestra “Lair Ribeiro para
jovens que sonham com a felicidade”.

D) “Para arrematar nossa conversa, disse-lhe...” =
Para arrematar nossa conversa, lhe disse...

E) “Ainda ilustrei rapidamente, para finalizar, com
um filme argentino obscuro que o vi há algum
tempo” = Ainda ilustrei rapidamente, para
finalizar, com um filme argentino obscuro que lhe
vi há algum tempo.

Questão 05

Qual das afirmações a seguir traduz a ideia do trecho
destacado em “Um guerreiro assírio não devia pensar
em felicidade, apenas em SOBREVIVER À
PRÓXIMAGUERRA.”?

A) Sobreviver à ausência de condições financeiras
para se consumir tudo que se deseja.

B) Ter a expectativa de viver durante muito tempo
para vivenciar guerras que ainda irão acontecer.

C) Viver com foco no presente e no futuro próximo,
agindo para vencer as adversidades.

D) Sobreviver à amargura causada pela falta de
felicidade e pela ociosidade de se fazer feliz.

E) Perseguir a felicidade a todo custo, dedicando
mais tempo à busca pelo dinheiro.

Questão 02

No fragmento “A moça aproximou-se (1) após
esperar alguns minutos (2) na fila da tarde de
autógrafos na livraria e disparou, (3) com um sorriso
entredentes, (4) à queima-roupa”, as expressões
numeradas, antes de cada uma delas, mostram,
respectivamente, circunstâncias de:

A) ordem, lugar, intensidade, modo.
B) tempo, lugar, inclusão, causa.
C) tempo, lugar, modo, modo.
D) inclusão, inclusão, causa, causa.
E) intensidade, modo, modo, ordem.

Questão 06

Sobre os elementos destacados do fragmento “Há
200 anos, tudo que as pessoas queriam era
sobreviver, chegar aos 30 anos....”, leia as
afirmativas.

I. De acordo com o novo acordo ortográfico,
palavras monossílabas terminadas em A não
recebem mais acento, sendo assim, a flexão
verbal HÁ foi grafada de modo indevido.

II. TUDO é um pronome substantivo indefinido.
III. QUE é uma conjunção subordinativa adverbial.

Está correto apenas o que se afirma em:

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

Questão 03

“ISSO é uma descoberta, um anseio recente.”
O uso da forma destacada do demonstrativo, no
contexto, se justifica em razão de:

A) fazer referência a um termo consecutivo.
B) referir-se a termos que não fazem parte dos

constituintes do texto.
C) faz referência a ideias que serão introduzidas no

texto.
D) estabelecer remissão por procedência, evitando

repetição.
E) localizar um elemento textual no espaço

extralinguístico.

Questão 04

Na frase “Só que às avessas, ensinando não como
ser feliz, mas como não ser.”, o acento indicativo de
crase, presente em ÀS, foi usado porque:

A) o verbo no gerúndio, logo após a vírgula, exige o
acento no termo imediatamente anterior.

B) usa-se acento grave em expressões adverbiais
femininas.

C) há presença de expressão adverbial no plural,
referindo-se ao advérbio inicial.

D) é obrigatório o uso desse acento, quando o
sujeito é indeterminado.

E) enfatiza a palavra negativa NÃO, duas vezes
registrada no período.

Questão 07
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“No começo dos tempos, você acha que o homem
tinha tempo pra pensar em felicidade enquanto fugia
dos dinossauros e outras ameaças?”
A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos
gramatical, sintático e semântico, analise as
afirmativas a seguir.

I. A última oração poderia ser iniciada por AO
MESMO TEMPO QUE.

II. QUE, no contexto, é um pronome relativo.
III. OUTRAS têm o mesmo valor significativo de

ALGUMAS.

Está correto apenas o que se afirma em:

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

Questão 08

A oração destacada em “Mas vi QUE ERAA SÉRIO.”,
em relação à principal, exerce a função sintática de:

A) complemento nominal.
B) predicativo.
C) objeto direto.
D) aposto.
E) sujeito.

Questão 11

“Para arrematar nossa conversa, disse-lhe” o trecho
“Para arrematar nossa conversa” pode ser
adequadamente substituída, sem mudança de seu
sentido original, pela seguinte oração:

A) Embora arrematasse nossa conversa.
B) Afim de que arrematasse nossa conversa.
C) Quando eu arrematar nossa conversa.
D) À medida que arrematasse nossa conversa.
E) Se nossa conversa fosse arrematada.

Questão 12

Sobre as formas verbais destacadas nas frases “Isso,
talvez, (1) SEJA felicidade, vai saber.” e “– Se nos
satisfizéssemos em ganhar apenas o necessário
para viver bem, confortavelmente, sem sacrifícios, (2)
SERIAótimo.”, é correto afirmar que a(s):

A) duas formas se referem a um fato que acontecerá
num momento posterior ao discurso.

B) forma (1) foi usada para indicar uma ação que
ocorreu antes de outra ação passada.

C) forma (1) se refere a um fato ocorrido no passado,
mas que não foi completamente terminado.

D) as duas formas indicam ações que ainda não
aconteceram, mas que poderão acontecer,
expressando eventualidade e possibilidade.

E) a forma (2) se refere a um fato que poderia ter
acontecido posteriormente a uma situação
passada.

Questão 09

No contexto, o sentido das palavras destacadas em
“– Eu não conheço nenhuma – SENTENCIEI, quase
AMARGO.” equivale, correta e respectivamente, ao
de:

A) condenei, meigo.
B) analisei, austero.
C) comprovei, ressentido.
D) assegurei, rude.
E) registrei, mordaz.

Questão 10

Sintaxe corresponde a um dos níveis de análise de
uma língua, que tem como objetivo principal
descrever as regras responsáveis pela formação de
uma sentença, ou seja, estuda a disposição das
palavras na frase e a das frases no discurso, bem
como a relação lógica das frases entre si.
Sintaticamente, o segmento destacado está
corretamente analisado em:

A) “Ela balançou a cabeça, RESIGNADA.”
/predicativo do sujeito.

B) “Mas vi que era a SÉRIO quando ela tascou.”
/objeto direto.

C) “se você não vive desesperadamente pelo
dinheiro, não tem SONHOS IMPOSSÍVEIS” /
complemento nominal.

D) “E isso torna as pessoas bastante INFELIZES.” /
adjunto adnominal.

E) “O outro fica SEM PALAVRAS.” / objeto indireto.

Questão 13
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Considere as seguintes afirmações sobre aspectos
da construção do texto:

I. Na frase “se você não vive desesperadamente
pelo dinheiro, não tem sonhos impossíveis, fica
mais fácil viver, mais fluente, mais tranquilo…”,
FLUENTE E TRANQUILO concordam com a
palavra SONHOS.

II. A preposição destacada em “Ser feliz” hoje em
dia tem mais a ver COM poder financeiro”
estabelece, no contexto, uma relação de
consequência.

III. Na frase “Pedi breve licença ÀS PESSOAS na
fila.”, o elemento destacado pode ser substituído
por -LHES.

Está correto apenas o que se afirma em:

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

Questão 14

A frase, a seguir, que exemplifica o emprego da
vírgula por inserção de um segmento entre sujeito e
verbo é:

A) “Só que às avessas, ensinando não como ser
feliz, mas como não ser.”

B) “Afila já chiava, por conta da espera interrompida
por esse debate misterioso,”

C) “Na Idade Média, você acha que alguém dormia
oito horas por dia?”

D) “Isso, talvez, seja felicidade, vai saber.”
E) “Em dado momento, um fala ao outro:”

Questão 15

LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

No que tange aos remédios constitucionais, assinale
a assertiva correta.

A) Qualquer cidadão é parte legítima para propor
mandado de segurança que vise a anular ato
lesivo ao patrimônio público, à moralidade
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio
histórico e cultural.

B) Conceder-se-á mandado de injunção sempre
que a falta de norma regulamentadora torne
inviável o exercício dos direitos e liberdades
constitucionais e das prerrogativas inerentes à
nacionalidade, à soberania e à cidadania.

C) Conceder-se-á para proteger
direito líquido e certo, quando o responsável pela
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade
pública.

D) Conceder-se-á mandado de segurança para a
retificação de dados, quando não se prefira fazê-
lo por processo sigi loso, judic ial ou
administrativo.

E) Conceder-se-á sempre que alguém
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência
ou coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder.

habeas corpus

habeas data

Questão 16

AAdministração Pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá ao seguinte:

A) o prazo de validade do concurso público será de
até dois anos, prorrogável uma vez, por mais um
ano.

B) é vedado ao servidor público civil o direito à
associação sindical.

C) é vedada a vinculação ou equiparação de
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito
de remuneração de pessoal do serviço público.

D) somente lei específica poderá ser criada
autarquia e autorizada a instituição de empresa
pública, de sociedade de economia mista e de
fundação, cabendo à lei ordinária, neste último
caso, definir as áreas de sua atuação.

E) as pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo
vedado o direito de regresso.

Questão 17
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Pode-se afirmar, corretamente, que Pregão é a
modalidade de licitação:

A) entre interessados devidamente cadastrados ou
que atenderem a todas as condições exigidas
para cadastramento até o terceiro dia anterior à
data do recebimento das propostas.

B) entre quaisquer interessados para escolha de
trabalho científico ou artístico, mediante a
instituição de prêmios conforme critérios
constantes de edital publicado na imprensa
oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta
e cinco) dias.

C) entre quaisquer interessados para a venda de
bens móveis inservíveis para a administração ou
de produtos legalmente apreendidos ou
penhorados.

D) entre quaisquer interessados que, na fase inicial
de habilitação preliminar, comprovem possuir os
requisitos mínimos de qualificação exigidos no
edital para execução de seu objeto.

E) para aquisição de bens e serviços comuns.

Questão 18

Deixar o funcionário, por indulgência, de
responsabilizar subordinado que cometeu infração
no exercício do cargo ou, quando lhe falte
competência, não levar o fato ao conhecimento da
autoridade competente, incorrerá na prática do crime
de:

A) advocacia administrativa.
B) prevaricação.
C) corrupção passiva privilegiada.
D) condescendência criminosa.
E) concussão.

Questão 19

São deveres fundamentais do servidor público, de
acordo com Código de Ética Profissional do Servidor
Público Civil do Poder Executivo Federal:

A) Jamais retardar qualquer prestação de contas,
condição essencial da gestão dos bens, direitos e
serviços da coletividade a seu cargo, excetos nos
casos previstos em lei.

B) Resistir a todas as pressões de superiores
hierárquicos, de contratantes, interessados e
outros que visem obter quaisquer favores,
benesses ou vantagens indevidas em
decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas
e denunciá-las.

C) Comunicar, em até 24 (vinte e quatro) horas, a
seus superiores todo e qualquer ato ou fato
contrário ao interesse público, exigindo as
providências cabíveis.

D) Ter respeito à hierarquia, com temor de
representar contra qualquer comprometimento
indevido da estrutura em que se funda o Poder
Estatal.

E) Embaraçar a fiscalização de todos os atos ou
serviços por quem de direito.

Questão 20

GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA

Ji-Paraná é um município que possui divisas com o
estado do Mato Grosso. Entre os municípios a seguir,
assinale a alternativa que indica um município de
Rondônia que também possui divisas com o estado
do Mato Grosso.

A) Jamari
B) Vilhena
C) Porto Velho
D) Campo Novo
E) São Francisco

Questão 21
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Questão 26

Questão 27

Considere a seguinte planilha, construída no MS
Excel 2013, em português, (no qual é linha e

coluna):

Aexecução da fórmula

“=PROCV((MÁXIMO(B2:B6)-MÍNIMO(B2:B6));
B2:C6;2;FALSO)”

produz como resultado:

A) ZZ
B) YY
C) XX
D) VV
E) TT

l

c

INFORMÁTICA BÁSICA

Um usuário do MS Windows 8.1, em português,

clicou no ícone            da barra de tarefas, isso

significa que ele acessou a função de:

A) compartilhar.
B) configurações.
C) dispositivos.
D) iniciar.
E) pesquisar.

A construção da ferrovia Madeira-Mamoré foi uma
das ousadas obras da engenharia em território
brasileiro. Realizada nas primeiras décadas do
século XX, a construção passou por uma série de
dificuldades. Entre as alternativas a seguir, assinale a
que apresenta uma das maiores dificuldades na
realização das obras.

A) Disputa entre Brasil e Peru para a construção e o
controle da ferrovia.

B) Fortes abalos sísmicos que atingiam a região no
período da construção.

C) Proibição pelo governo federal devido à falência
do Estado de Rondônia.

D) Dificuldades para não atingir as principais
unidades de conservação ambiental.

E) Incidência das chamadas doenças tropicais que
atingiram significativa parte dos trabalhadores.

Questão 22

A Lei Complementar, assinada pelo então presidente
do Brasil, João Figueiredo, elevando Rondônia à
condição de estado e, por conseguinte, deixando de
ser território federal, foi assinada em:

A) 1957.
B) 1961.
C) 1977.
D) 1981.
E) 1995.

Questão 23

Uma parte do cotidiano da cidade de Ji-Paraná foi
retratada no livro de crônicas “Lá do outro lado”,
lançado em 2017. O autor da referida publicação é:

A) Mariana Ribeiro.
B) Julian Cuadal.
C) Rodrigo Motta.
D) Renata Silas Paiva.
E) Gilvânio Pinto Rodrigues.

Questão 24

Segundo o último grande Censo do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, a maioria da
população residente de Ji-Paraná tem como lugar de
nascimento a seguinte região brasileira:

A) Norte
B) Nordeste
C) Centro-oeste
D) Sudeste
E) Sul

Questão 25

Questão 28

No editor de textos MS Word 2013, em português,
quando se deseja escolher um idioma para o texto,
acessa-se a guia:

A) EXIBIÇÃO
B) DESIGN
C) INSERIR
D) REVISÃO
E) TRADUZIR
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Questão 30

Um usuário da versão mais atual do navegador
Google Chrome deseja abrir uma janela no modo
anônimo através do uso de teclas de atalho. As teclas
de atalho para esse caso são:

A) CTRL+N
B) SHIFT+N
C) SHIFT+J
D) CTRL+SHIFT+J
E) CTRL+SHIFT+N

Questão 33

Em uma empresa, pretende-se utilizar um espaço de
colaboração criativa, ou cloud computing, para
compartilhamento de arquivos entre os funcionários.
Um ambiente que atende a esse requisito se encontra
no serviço denominado:

A) Adobe Reader.
B) BROffice.
C) DropBox.
D) Kaspersky.
E) Solaris.

Questão 29

O principal protocolo utilizado na Internet para
transferência de arquivos na rede é o:

A) FTP
B) DNS
C) HTTP
D) NNTP
E) DHCP

Questão 31

Um usuário do software de correio eletrônico MS
Outlook 2013 precisa acessar, estando na
navegação básica, o item Contatos através de teclas
de atalho. Nesse caso, ele deve digitar as teclas de
atalho CTRL+

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

Questão 32

Em um ambiente de rede, deseja-se instalar um
equipamento para montar uma rede na topologia
estrela. O equipamento adequado para esse tipo de
situação é o:

A) BNC.
B) P2P.
C) RJ45.
D) Switch.
E) Token Ring.

Questão 34

Um computador foi atacado por um vírus que engana
o usuário, fazendo-o ser encaminhado a um website
falso, quando se acessa a internet, com intenção de
capturar seus dados nesse website falso. Esse tipo
de vírus ou ataque é identificado como:

A) Phising.
B) FastTrack.
C) Keylloger.
D) Denial of Service.
E) AirCrack New.

Questão 35

Um administrador de um computador precisa
comprar uma única mídia específica para realizar o
backup completo do conteúdo da sua máquina (que é
aproximadamente 700 GB). A mídia adequada para
essa situação é:

A) Blu Ray Disc.
B) CD-R.
C) DVD-RW.
D) Fita DAT.
E) HD Externo.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 36

Considerando o que dispõe a Lei nº 8.080/1990
acerca do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as
afirmativas a seguir.

I. Compete à direção estadual do SUS promover a
descentralização para os Municípios dos
serviços e das ações de saúde.

II. Entre os princípios do SUS está a preservação da
autonomia das pessoas na defesa de sua
integridade física e moral.

III. O perfil demográfico de um ente federativo não
pode ser uti l izado como critério para
transferências de recursos para o SUS.

Está correto apenas o que se afirma somente em:

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

Questão 37

A relação entre o número de óbitos por determinada
causa e o número de pessoas acometidas por tal
doença, refere-se ao conceito de:

A) incidência.
B) mortalidade.
C) prevalência.
D) morbidade.
E) letalidade.

Questão 38

O estado de Rondônia é considerado endêmico para
hanseníase, sendo importante uma vigilância
adequada da doença. A notificação faz parte dessa
vigilância e, no caso da hanseníase, deve ser feita no
prazo máximo (a partir do conhecimento da doença)
de:

A) 24 horas.
B) 48 horas.
C) 7 dias.
D) 10 dias.
E) 15 dias.

Questão 39

O índice de envelhecimento da população é um
indicador que considera em seu cálculo duas faixas
etárias diferentes, são elas:

A) < 15 anos e 60 anos.
B) > 40 anos e < 70 anos.
C) < 20 anos e 50 anos.
D) > 25 anos e 80 anos.
E) < 10 anos e > 30 anos.

≥

≥

≤

Questão 40

Com base nas diretrizes para o processo de
planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde,
analise as afirmativas a seguir.

I. O Relatório de Gestão é o instrumento que
operacionaliza as intenções expressas no Plano
de Saúde;

II. Um dos objetivos da Programação Anual de
Saúde é prever a alocação dos recursos
orçamentários a serem executados;

III. A estrutura do sistema de saúde e as condições
sociossanitárias são os principais elementos
norteadores na elaboração dos Planos de
Saúde.

Está correto apenas o que se afirma em:

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

Questão 41

A mola hidatiforme (MH) é uma complicação
relativamente infrequente da gravidez, mas com
potencial para evolução para formas que necessitam
de tratamento sistêmico e podem ser ameaçadoras
da vida. É a doença trofoblástica gestacional (DTG)
mais frequente. A abordagem inicial dos casos com
suspeita ou diagnóstico ultrassonográfico de MH, é:

A) esvaziamento do conteúdo da cavidade uterina
utilizando drogas que provoquem contrações
uterinas.

B) esvaziamento do conteúdo da cavidade uterina
utilizando a vácuo-aspiração.

C) esvaziamento do conteúdo da cavidade uterina
utilizando como primeira escolha a curetagem.

D) é indicado o repouso no leito e o uso de
tocolíticos.

E) é indicado o repouso no leito e o uso de
antiespasmódicos.
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Questão 42

Abortamento é a interrupção da gravidez até a 20ª ou
22ª semana e com produto da concepção pesando
menos que 500g. Os abortamentos podem ser
classificados em 7 tipos diferentes, Sabendo disso
assinale a alternativa que corresponde ao aborto
retido e o tratamento indicado para esse caso.

A) O colo uterino encontra-se aberto, há presença
de sangramento em grande quantidade e
moderada dor. Indica-se a aspiração manual ou
elétrica intrauterina por ser mais segura e permitir
o esvaziamento mais rápido.

B) Geralmente ocorre em gestações com menos de
oito semanas. No exame de ultrassom encontra-
se cavidade uterina vazia ou com imagens
sugestivas de coágulos. A conduta nesse caso é
de observação, com atenção ao sangramento
e/ou à infecção uterina.

C) O colo uterino encontra-se fechado e não há
perda sanguínea. O exame de ultrassom revela
ausência de sinais de vitalidade ou a presença de
saco gestacional sem embrião. Indica-se, como
primeira escolha, a aspiração manual ou elétrica,
por ser mais rápida e permitir o esvaziamento
mais rápido.

D) Geralmente ocorre em gestações com menos de
oito semanas. A perda sanguínea e as dores
diminuem ou cessam após a expulsão do
material ovular.Aconduta é a curetagem uterina.

E) O colo uterino encontra-se fechado e não há
perda sanguínea. O exame de ultrassom revela
ausência de sinais de vitalidade ou a presença de
saco gestacional sem embrião. Trata-se com
misoprostol quando o útero corresponder à
gestação maior que 12 semanas e por meio de
Amiu com o útero com menos de 12 semanas.

Questão 43

Durante um período de tempo após o nascimento,
ainda existe circulação entre o recém-nascido e a
placenta através da veia e das artérias umbilicais e,
portanto, o momento do clampeamento do cordão
umbilical terá profundos efeitos sobre o volume de
sangue do recém-nascido após o parto. Sabendo
disso, assinale a alternativa que apresenta o tempo
ideal para o clampeamento do cordal umbilical e um
dos seus benefícios imediatos para recém-nascidos
pré- termo.

A) 3 minutos após o parto. Diminui o risco de
hemorragia intraventricular.

B) 10 a 15 segundos após o parto. Melhora o estado
hematológico.

C) 40 a 45 segundos após o parto. Melhora as
reservas de ferro.

D) 3 minutos após o parto. Aumenta a necessidade
de surfactante.

E) 10 a 45 segundos após o parto. Diminui a
necessidade de surfactante.

Questão 44

Um importante exame laboratorial solicitado durante
o pré-natal é o fator Rh. Com relação a esse exame,
assinale a alternativa correta.

A) A profilaxia da aloimunização Rh deve ser
realizada nas gestantes com Rh positivo não
sensibilizadas, quando a classificação do
parceiro for Rh negativo ou desconhecida.

B) A profilaxia da aloimunização Rh deve ser
realizada nas gestantes com Rh positivo não
sensibilizadas, quando a classificação do
parceiro for Rh positivo ou desconhecida.

C) A profilaxia da aloimunização Rh deve ser
realizada nas gestantes com Rh negativo não
sensibilizadas, quando a classificação do
parceiro for Rh positivo ou desconhecida.

D) A profilaxia da aloimunização Rh deve ser
realizada nas gestantes com Rh negativo
sensibilizadas, quando a classificação do
parceiro for Rh negativo ou desconhecida.

E) A profilaxia da aloimunização Rh deve ser
realizada nas gestantes com Rh positivo
sensibilizadas, quando a classificação do
parceiro for desconhecida.
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Questão 47

Assinale a alternativa que se refere ao sistema de
informação que é alimentado, principalmente, pela
notificação e investigação de casos de doenças e
agravos que constam na lista nacional de doenças de
notificação compulsória e tem como objetivo coletar e
processar dados sobre agravo de notificação em todo
território nacional, desde o nível local.

A) Sinan
B) SIM
C) Sinasc
D) SIH/SUS
E) SAI/SUS

Questão 45

Para orientar o uso de métodos anticoncepcionais no
pós-parto devem-se considerar o tempo pós-parto, o
padrão da amamentação, o retorno ou não da
menstruação e os possíveis efeitos dos
anticoncepcionais hormonais sobre a lactação e o
lactente. A escolha do método deve ser sempre
personalizada. Com relação aos métodos
contraceptivos, assinale a alternativa correta.

A) O DIU só pode ser inserido 3 meses após o parto.
B) O anticoncepcional hormonal combinado pode

ser utilizado pela mulher que está amamentando.
Seu uso deve ser iniciado após 8 semanas do
parto.

C) O anticoncepcional injetável trimestral não deve
ser utilizado pelas lactantes, pois interfere na
qualidade e quantidade do leite materno e pode
afetar adversamente a saúde do bebê.

D) O DIU pode ser inserido imediatamente após o
parto, ou a partir de 6 ou 8 semanas pós- parto.

E) O anticoncepcional hormonal oral só de
progesterona não deve ser utilizado pelas
lactantes, pois interfere na qualidade e
quantidade do leite materno e pode afetar
adversamente a saúde do bebê.

Questão 46

A presença de cicatriz vacinal após a administração
da BCG é considerada como dose para efeito de
registro, independentemente do tempo transcorrido
desde a vacinação até o aparecimento da cicatriz.
Com relação à evolução da cicatriz vacinal, assinale a
alternativa correta.

A) Imediatamente após a injeção da vacina BCG
aparece no local uma pústula.

B) Após a administração, de 3 a 4 semanas, surge
um nódulo (caroço) no local.

C) Entre 4 e 5 semanas aparece uma pápula de
aspecto esbranquiçado e poroso (tipo casca de
laranja), com bordas bem nítidas e delimitadas.

D) Entre 2 a 3 semanas a pústula evolui para uma
úlcera (ferida aberta), de 4 a 10 cm de diâmetro.

E) Entre 4 e 5 semanas, finalmente, forma-se uma
crosta (ferida com casca em fase de
cicatrização).

Questão 48

Evento adverso é toda situação clínica ocorrida em
tempo variável após utilização de produtos
imunobiológicos, respeitando-se um diagnóstico
diferencial adequado, o afastamento de situação
coincidente e a plausibilidade biológica do evento.
Alguns sintomas como febre, sonolência, choro
persistente, irritabilidade e vômito são alguns dos
efeitos adversos da vacina:

A) contra poliomielite.
B) contra a influenza.
C) BCG.
D) tríplice bacteriana (DTP).
E) contra hepatite B.

Questão 49

Assinale a alternativa que se refere a um dos direitos
da enfermagem em suas relações profissionais,
descritas no Capítulo I, da resolução no 311 de 09 de
fevereiro de 2007, que aprova a reformulação do
código de ética dos profissionais de enfermagem.

A) Aceitar cargo, função ou emprego vago em
decorrência de fatos que envolvam recusa ou
demissão de cargo, função ou emprego
motivado pela necessidade do profissional em
cumprir o presente código e a legislação do
exercício profissional.

B) Facilitar e incentivar a participação dos
profissionais de enfermagem no desempenho de
atividades nas organizações da categoria.

C) Cumprir e fazer os preceitos éticos e legais da
profissão.

D) Exercer a profissão com justiça, compromisso,
equ idade , reso lu t i v idade , d ign idade ,
competência, responsabilidade, honestidade e
lealdade.

E) Obter desagravo público por ofensa que atinja a
profissão, por meio do Conselho Regional de
Enfermagem.
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Questão 50

A realização periódica do exame citopatológico
continua sendo a estratégia mais adotada para o
rastreamento do câncer do colo do útero (WHO,
2010). Com relação às mulheres imunossuprimidas,
marque a alternativa que apresenta o período correto
em que esse grupo deve realizar o exame.

A) O exame citopatológico deve ser realizado nesse
grupo após o início da atividade sexual. O
intervalo entre os exames deve ser de três anos,
após dois exames negativos, com intervalo
anual.

B) O exame citopatológico deve ser realizado nesse
grupo após o início da atividade sexual com
intervalos de três meses no primeiro ano e, se
normais, manter seguimento a cada dois anos,
e n q u a n t o s e m a n t i v e r o f a t o r d e
imunossupressão.

C) O exame citopatológico deve ser realizado nesse
grupo após o início da atividade sexual com
intervalos semestrais no primeiro ano e, se
normais, manter seguimento anual enquanto se
mantiver o fator de imunossupressão.

D) Não há indicação para rastreamento do câncer
do colo de útero e seus precursores nesse grupo
de mulheres.

E) Para as mulheres imunossuprimidas, deve-se
realizar dois exames com intervalo de um a três
anos. Se ambos forem negativos, essas
mulheres podem ser dispensadas de exames
adicionais.

Questão 52

Ador do parto faz parte da própria natureza humana e
não está associada à nenhuma patologia, mas sim
com a experiência de gerar uma nova vida. No
entanto, algumas mulheres relatam ser a pior dor
sentida (Costa B, Figueiredo A, Pacheco A, Pais A,
2003). Para o alívio da dor no momento do parto
existem estratégias e métodos não farmacológicos e
farmacológicos que devem ser explicados antes do
momento do parto para as mulheres, para que as
mesmas possam escolher o melhor método para si.
Com relação a analgesia regional, uma informação
que o profissional de saúde deve fornecer à mulher, é:

A) a analgesia regional está associada ao aumento
na chance de cesariana.

B) está disponível no ambiente intra e extra-
hospitalar.

C) é menos eficaz para o alívio da dor que os
opioides.

D) está associada com aumento na duração do
segundo período do parto e na chance de parto
vaginal instrumental.

E) está associada com aumento na incidência de
dor lombar.

Questão 51

A mamografia é o único exame utilizado para
rastreamento, com capacidade de detectar lesões
não palpáveis e causar impacto na mortalidade por
câncer de mama, sendo por isso o exame de imagem
recomendado para o rastreamento do câncer de
mama no Brasil. Os resultados do exame
mamográfico são classificados de acordo com o
Breast Imaging Reporting and Data System (BI-
RADS®). Esse sistema utiliza categorias de 0 a 6
para descrever os achados do exame e prevê
recomendações de conduta.
A conduta recomendada para um exame que
apresenta categoria quatro, com achado suspeito, é:

A) avaliação por exame de cito ou histopatológico.
B) terapêutica específica em unidade de tratamento

do câncer.
C) controle radiológico.
D) rotina de rastreamento conforme a faixa etária.
E) correlação com outros métodos de imagem.
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Questão 53

A ausculta do pulmão avalia o movimento do ar pela
árvore traqueobrônquica e detecta a presença de
muco ou obstrução de vias respiratórias. Reconhecer
os sons criados pelo fluxo aéreo permite que a
enfermeira detecte sons causados por uma
obstrução. Sabendo disso, assinale a alternativa que
s e r e f e r e à s c a r a c t e r í s t i c a s e c a u s a ,
respectivamente, do som de sibilo.

A) Sons de crepitação escutados no final da
inspiração; alta velocidade do fluxo de ar através
de vias respiratórias severamente obstruídas ou
reduzidas.

B) Alto, baixa frequência, sons de roncos grossos,
ouvidos durante a inspiração ou expiração,
algumas vezes audíveis ao tossir; espamos
musculares, muco ou fluido nas vias respiratórias
maiores.

C) Som musical contínuo de alta frequência,
parecido com rangido contínuo durante a
inspiração e expiração, normalmente mais alto
na expiração; pleura inflamada, atrito entre a
pleura parietal e a pleura visceral.

D) Som de qualidade seca, atrito ou raspado,
escutado durante a inspiração e expiração, não é
claro com a tosse, ouvido bem mais alto na
superfície lateral anterior; pleura inflamada, atrito
entre a pleura parietal e a pleura visceral.

E) Som musical contínuo de alta frequência,
parecido com rangido contínuo durante a
inspiração ou expiração, normalmente mais alto
na expiração; alta velocidade do fluxo de ar
através de vias respiratórias severamente
obstruídas ou reduzidas.

Questão 55

João passou mal e foi a uma emergência, chegando
lá constatou-se através do exame de sangue que
havia a carência de alguns componentes em seu
organismo. Para manter o equilíbrio hidroeletrolítico,
uma das prescrições do médico foi de uma reposição
com soro de manutenção com eletrólitos, cujo volume
total corresponde a 250 mL, para correr em 6 horas.
Diante desse caso, o número de gotas/minuto a ser
infundido, ao se utilizar equipo de macrogotas de
infusão gravitacional, é de aproximadamente:

A) 13 gts/min.
B) 14 gts/min.
C) 42 gts/min.
D) 833 gts/min.
E) 41 gts/min.

Questão 54

De acordo com a Lei nº 7.498, de 25 de junho de
1986, que dispõe sobre o exercício da enfermagem e
dá outras providências, ao enfermeiro incumbe como
integrante da equipe de saúde:

A) prescrição da assistência de enfermagem.
B) cuidados de enfermagem de maior complexidade

técnica e que exijam conhecimentos científicos
adequados e capacidade de tomar decisões
imediatas.

C) consulta de enfermagem.
D) planejamento, organização, coordenação,

execução e avaliação dos serviços da
assistência de enfermagem.

E) participar na elaboração, execução e avaliação
dos planos assistenciais de saúde.

Questão 56

Os medicamentos variam consideravelmente no
modo como agem e no tipo de ação. Os pacientes
não respondem sempre da mesma maneira à dose
sucessiva de medicamentos. Às vezes o mesmo
medicamento pode gerar diferentes respostas em
diferentes indivíduos. Por isso, é essencial que as
enfermeiras compreendam todos os efeitos que um
medicamento pode exercer nos pacientes.Aresposta
a uma medicação que apresenta reações graves não
pretendidas, indesejadas e muitas vezes
imprevisíveis, são chamados de:

A) efeitos colaterais.
B) efeitos tóxicos.
C) efeitos adversos.
D) reações idiossincrásicas.
E) reações anafiláticas.
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Questão 57

A prevenção e o controle da infecção são essenciais
para criar um ambiente de cuidados de saúde seguro
para clientes, familiares e funcionários. Existem
precauções padrão, para uso com todos os pacientes
e, específicas, usadas em tipos específicos de
pacientes. A barreira de proteção como o quarto
privativo, fluxo de ar com pressão negativa com pelo
menos 6-12 trocas de ar por hora via filtração HEPA;
máscaras ou dispositivo de proteção respiratória é
usado, especificamente, para pacientes que
possuem que infecção/condição?

A) Sarampo, varicela, varicela zoster disseminada e
tuberculose pulmonar e laríngea.

B) Tuberculose pulmonar e laríngea, difteria,
rubéola e caxumba.

C) Pneumonia por microplasia, tuberculose
pulmonar e laríngea, transplante de células
tronco alogênicas e hematopoiéticas e peste
negra.

D) MRSA, herpes simples, shigella e tuberculose
pulmonar e laríngea.

E) Transplante de células tronco alogênicas e
hematopoiéticas, tuberculose pulmonar e
laríngea, difteria e coqueluche.

Questão 58

Um dos cuidados gerais necessários no trabalho de
parto e no parto de mulheres vivendo com HIV/AIDS
que tem como intenção prevenir a transmissão
vertical, é:

A) administrar AZT endovenoso no início e no fim do
trabalho de parto apenas nas gestantes que não
fizeram uso da medicação durante a gestação.

B) administrar AZT endovenoso apenas no início do
trabalho de parto e em todas as gestantes com
HIV/AIDS, exceto as que apresentaram
toxicidade ao mesmo por via oral.

C) em caso de ruptura precoce das membranas
aminióticas no trabalho de parto vaginal, é
indicado o uso do fórceps, para evitar um trabalho
de parto prolongado com aumento do risco da
transmissão vertical.

D) administrar AZT endovenoso desde o início do
trabalho de parto até o nascimento e
clampeamento do cordão umbilical.

E) no parto vaginal, fazer uso da episiotomia,
sempre que necessário, para agilizar e facilitar o
nascimento do bebê.

Questão 59

A enterocolite necrosante (ECN) é uma lesão na
superfície interna do intestino, com nítida
predominância em RN pré-termo. É uma das mais
graves, devastadoras e desafiadoras doenças que
comprometem RN internados em UTI neonatal. Por
isso, é importante suspeitar e diagnosticar a doença.
Alguns dos sinais intestinais nos estágios IA e IB que
levam à suspeita da ECN, são:

A) distensão abdominal leve, vômito, dor abdominal
definida, com ou sem celulite abdominal.

B) muitos resíduos pré-gavagem, ausência de
ruídos abdominais, com ou sem dor abdominal e
sangue vivo nas fezes.

C) sangue vivo nas fezes, muitos resíduos pré-
gavagem, distensão abdominal leve e vômitos.

D) sangue nas fezes, sinais de peritonite, dor e
distensão abdominal acentuadas.

E) sinais de peritonite, sangue oculto nas fezes,
massa no quadrante inferior esquerdo e vômitos.

Questão 60

Conforme a resolução do COFEN - 358/2009 que
dispõe sobre a Sistematização da Assistência de
Enfermagem e a implementação do Processo de
Enfermagem em ambientes, públicos ou privados,
em que ocorre o cuidado profissional de
Enfermagem, e dá outras providências, a etapa que
se refere à determinação dos resultados que se
espera alcançar; e das ações ou intervenções de
enfermagem que serão realizadas face às respostas
da pessoa, família ou coletividade humana em um
dado momento do processo saúde e doença, é:

A) histórico de enfermagem.
B) planejamento de enfermagem.
C) avaliação de enfermagem.
D) consulta de enfermagem.
E) implementação.


