
 

UNIVERSIDADE FEDERAL D

CONCURSO PÚBLICO PAR
TÉCNICO ADMINISTR

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNH
 

REALI
Universidade Federal do Vale

Comissão Gestora 
Edital nº. 18/2008 de 25.04

Categoria 

ENFER
 
 

INSTRUÇÕES: 
1. Leia com atenção todas as instruções dest
 

2. Verifique se: 
a) Este caderno contém 50 questões, 
b) Cada questão apresenta cinco altern

Caso contrário, solicite um outro ca
 

3. Para cada questão existe apenas UMA res

ser marcada no cartão de respostas, de ac
 

4. O cartão de respostas somente poderá ser
ou preta. 

 

5. Não serão computadas questões assinalad
mais de uma resposta, emendas ou rasura

 

6. Em nenhuma hipótese haverá substituição
 

7. Não será permitido, durante a realização d
a) Comunicação entre os candidatos

similares, livros, anotações, impres
como aparelhos eletrônicos, reló
receptor, gravador, etc. 

b) Levantar-se sem autorização do fisc
 

8. A prova terá duração de quatro horas (8h 
do CARTÃO DE RESPOSTAS.  

 

9. O candidato deverá permanecer na sala no
prova. O caderno de questões somente po

 

10. A desobediência a qualquer uma das rec
poderá implicar a anulação das provas do(

 

 
 

 

 

 
O VALE DO SÃO FRANCISCO 
 
A PROVIMENTO DE CARGO  
ATIVO EM EDUCAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O/2008 

 
ZAÇÃO:  
 do São Francisco – UNIVASF 
de Concurso Público 
.2008, DOU de 28.04.2008.  

Funcional: 
 

MEIRO 

e CADERNO DE QUESTÕES; 

numeradas de 1 a 50.  
ativas de resposta (a, b, c, d, e); 

derno ao fiscal da sala; 

posta certa. A resposta que você escolher deverá 

ordo com o exemplo a seguir:  

 preenchido com caneta esferográfica de tinta azul 

as em desacordo com o exemplo, ou que tenham 
s. 

 do cartão de respostas. 

as provas:  
, porte/utilização de máquinas calculadoras ou 
sos ou qualquer outro material de consulta, bem 
gio, tais como bip, telefone celular, walkman, 

al de sala. 

às 12h), já incluído o tempo para o preenchimento 

 mínimo 2h30min a partir do início da aplicação da 
derá ser levado após 3 horas.  

omendações constantes nas presentes Instruções 
a) candidato(a). 



 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos Gerais 
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LEIA COM ATENÇÃO 
 

Verifique se o seu caderno de questão está completo; 
Não serão dadas explicações durante a aplicação da prova; 
Verifique os seus dados no Cartão de Respostas; 
O Cartão de Repostas não poderá ser substituído. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

Língua Portuguesa 
 

 
Texto 1 (PARA AS QUESTÕES DE 1 A 5) 
 
Diploma latino-americano vale menos na Espanha, diz estudo 
 
 

 Um diploma universitário latino-americano vale menos do que um diploma de uma faculdade 
européia no mercado de trabalho da Espanha, fazendo com que apenas 4% dos imigrantes latino-
americanos consigam emprego em sua área, segundo um estudo da Universidade de Barcelona. 

 
05 

"Os mais prejudicados são os sul-americanos, sem dúvida, porque muitos chegam aqui com 
formações qualificadas, mas não conseguem o reconhecimento de seus diplomas", disse, em um 
comunicado à imprensa, o Chefe de Projetos da Faculdade de Sociologia da Universidade, Pascual 
Bayarri, um dos autores do relatório. 

 Bayarri citou, como exemplo, o caso dos médicos. "É como se começassem do zero, mesmo que 
tenham exercido a medicina em seus países", afirmou. 

10 A média salarial também muda dependendo da origem do imigrante. Para as mesmas funções, os 
imigrantes europeus ganham mais do que o dobro que os trabalhadores latino-americanos, asiáticos 
ou  africanos. 

 
 
15 

"Existe um claro desequilíbrio entre europeus e não-europeus. O fato de duas pessoas fazerem o 
mesmo trabalho e receberem salários diferentes por ter passaportes distintos indica discriminação", 
indicou o relatório. 

 Os casos mais claros são os das empresas terceirizadas que prestam serviços ao Estado. Os 
trabalhadores europeus recebem, em média, 15 euros por hora. Já os latino-americanos ganham em 
torno de sete euros por hora (...) 

 
(ANELISE INFANTE De Madri para a BBC Brasil) 
 
1) Na frase, usada no texto:  

 
"É como se começassem do zero, mesmo que tenham exercido a medicina em seus países" 
(Linhas 8-9), na situação apresentada, nota-se que: 

 
a) os médicos, mesmo já formados e com anos de exercício, devem refazer seus cursos na Europa, 

pois lá não há reconhecimento de cursos de graduação em países da América do Sul. 
b) os médicos não-europeus, vindos de países asiáticos, vão atuar, na Europa, como se estivessem 

em início de carreira, ainda que já tenham anos de prática em suas especialidades. 
c) os médicos não-europeus estarão em níveis de igualdade com qualquer outro profissional de sua 

área, mas, com o tempo, recebem salários menores. 
d) o fato de começar do zero indica que tais médicos devem passar por um teste para qualificá-los 

no exercício da Medicina na Europa. 
e) os médicos não-europeus, especificamente os latino-americanos ou os vindos de países africanos 

ou asiáticos, vão atuar, na Europa, como se estivessem em início de carreira, ainda que já tenham 
anos de prática em suas especialidades. 
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2) Ainda na frase da questão 01 pode-se afirmar que há: 
 

a) um processo de subordinação adverbial concessiva a partir da terceira oração. 
b) o verbo de ligação na primeira oração indica que a segunda será seu objeto direto numa relação 

de subordinação substantiva. 
c) o sujeito é inexistente na primeira oração. 
d) a primeira oração está como o sujeito do verbo começar, presente na segunda oração. 
e) não há sujeito em nenhuma das orações. 
 

3) A partir da leitura do texto 1, percebe-se que: 
 
a) o texto expõe a idéia de que os latino-americanos são incapazes de ingressar no mercado de 

trabalho europeu porque são mal formados em seus países de origem. 
b) o texto mostra que há, na Europa, um preconceito de ordem social, racial e de gênero em relação 

aos não-europeus. 
c) o autor do texto expôs a discriminação de países europeus, especialmente a Espanha, em relação 

aos imigrantes de países não-europeus no mercado de trabalho. 
d) o texto mostra que, entre os imigrantes não-europeus, os asiáticos ganham menos que os latino-

americanos e africanos. 
e) o texto expõe que a discriminação é de ordem apenas de gênero, uma vez que apenas as 

mulheres latino-americanas são discriminadas. 
 
4) A respeito dos aspectos tipológicos do texto, pode-se afirmar: 
 

a) que ele é desenvolvido numa tipologia explicativa, sem, no entanto, abrir mão de aspectos 
descritivos. 

b) por ser um texto de cunho informativo, há aspectos de relevância descritiva mais que 
argumentativa, o que o torna de uma tipologia única. 

c) há nele um hibridismo tipológico, no qual encontram-se aspectos narrativos, explicativos e  com 
um intencional acento nas marcas argumentativas. 

d) é um texto com predominância tipológica narrativa, pois seu autor cria personagens representando 
cada país. 

e) é um texto com predominância tipológica explicativa, como se fazem notar os dados numéricos ao 
longo de seu desenvolvimento. 

 
5) Na frase: "Os mais prejudicados são os sul-americanos, sem dúvida, porque muitos chegam 

aqui com formações qualificadas, mas não conseguem o reconhecimento de seus diplomas” o 
termo sublinhado, na situacionalidade do texto lido, tem: 

 
a) valor de ênfase, pois expressa que, entre os demais estrangeiros que migram para a Europa, os 

latino-americanos sofrem mais discriminação no mercado de trabalho. 
b) valor de ênfase, pois quer mostrar que apenas os latino-americanos sofrem discriminação no 

mercado de trabalho, ao contrário de africanos e asiáticos. 
c) valor de complemento argumentativo, uma vez que os asiáticos sofrem discriminação igual aos 

latinos em seus trabalhos na Europa. 
d) valor de intensidade de idéia para relevar o argumento de que apenas os latino-americanos 

sofrem discriminação no mercado de trabalho europeu. 
e) valor explicativo como se pode observar pelo uso posterior da conjunção “porque”. 
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Texto 2  (PARA AS QUESTÕES DE 6 A 10) 
 
Ensinamento  
Adélia Prado 
 

 Minha mãe achava estudo 
a coisa mais fina do mundo 
Não é. 

 
 

A coisa mais fina do mundo é o sentimento. 
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, 
ela falou comigo: 

 "Coitado, até essa hora no serviço pesado". 
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente, 
Não me falou em amor. 

 Essa palavra de luxo. 
 
(Poesia reunida, Editora Siciliano, 1991 - S.Paulo, Brasil) 
 
6) Sobre o texto Ensinamento, pode-se observar que: 
 

a) há uma forte carga de ironia e de dramaticidade, o que lhe confere um tom carregado de 
ressentimento social. 

b) ainda que se depreenda do texto uma pequena narrativa, a voz do eu-lírico demarca, em seu 
desenvolvimento, que ele é um poema e não um texto em prosa. 

c) é um texto em prosa, pois notam-se personagens bem marcados em suas características. 
d) há uma falta de coerência entre os versos, elemento comum a todo texto poético. 
e) é um texto cuja linguagem despojada o torna próximo à crônica. 

 
7) Nos versos: “Minha mãe achava estudo / a coisa mais fina do mundo”: 
 

a) o verbo achar é transitivo indireto, pois ele pede um objeto ligado pela preposição que, elíptica 
nestes versos. 

b) o sintagma “a coisa mais fina do mundo” é um complemento nominal de mãe. 
c) o sujeito “minha mãe” é composto, uma vez que nele há dois núcleos. 
d) o verbo achar é transitivo direto e seu objeto é o substantivo estudo. 
e) o verbo achar é intransitivo e o sujeito simples é “minha mãe”. 

 
8) Nos versos: “Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, / ela falou comigo” o termo sublinhado tem 

o valor de: 
 

a) adjunto adverbial de tempo. 
b) adjunto adverbial de lugar. 
c) adjunto adverbial de espaço. 
d) adjunto adverbial de meio. 
e) adjunto adverbial de instrumento. 

 
9) Nos versos: “Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente, / Não me falou em 

amor” as orações: 
a) 2 são coordenadas sindéticas aditivas e 1 é coordenada assindética. 
b) a primeira é a principal e as demais são subordinadas adverbiais temporais. 
c) a segunda é a principal e as outras são subordinadas adjetivas. 
d) todas são coordenadas assindéticas. 
e) todas são coordenadas sindéticas. 
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10) O terceiro verso do poema “Não é” (verso 3) traz um predicativo implícito o qual pode ser identificado 

na leitura completa do texto. Assinale a alternativa que apresenta o predicativo o qual completaria tal 
verso. 

 
a) até essa hora no serviço pesado. 
b) arrumou pão e café. 
c) a coisa mais fina do mundo. 
d) fogo com água quente. 
e) tacho no fogo com água quente. 
 

11) Assinale a alternativa na qual o uso do acento grave, indicador da crase, é facultativo: 
 

a) Naquele restaurante a comida é feita à moda do freguês. 
b) Vamos à sua casa no final do mês. 
c) Os marinheiros, cansados, voltaram à terra seca e desabitada. 
d) Viajaremos à Roma dos césares. 
e) Falaremos à mãe de Laura sobre a tua festa. 

 
Texto 3  (PARA AS QUESTÕES DE 12 A 16) 
 
Ingleses liberam pesquisas 
 
  Parlamentares britânicos aprovaram ontem os controversos projetos que permitirão pesquisas 

científicas com embriões híbridos, criados a partir de uma combinação de DNA humano e animal. As 
leis propostas provocaram discussões: o premiê Gordon Brown e os cientistas contra os líderes 
religiosos, ativistas contra o aborto e um número expressivo de parlamentares. 

05 Os dois dias de debates e votações na Câmara dos Comuns começaram ontem e se estenderão por 
hoje. Eles são a maior tentativa de revisar as leis britânicas sobre o aborto e a pesquisa com 
embriões desde 1990. Ontem, a Câmara dos Comuns rejeitou por 336 votos a 176 uma medida do 
Partido Conservador que baniria totalmente a pesquisa com embriões de DNA humano e animal.  

 
(Jornal do Commercio, 20/05/2008) 
 
12) Marque a alternativa correta a respeito dos aspectos coesivos do texto: 
 

a) o uso contínuo dos advérbios de tempo ao longo do texto denunciam uma confusão na 
apresentação do fato, o que compromete sua coesão. 

b) o termo em destaque no texto (Eles) é um bom recurso coesivo, pois evita repetição do sintagma 
“parlamentares britânicos”. 

c) o termo destacado (Eles)  substitui o sintagma “dois dias”. 
d) o termo destacado (Eles)  substitui o sintagma “os dois dias de debates e votações”, o que 

garante uma melhor coesão entre as partes do texto. 
e) o termo destacado (Eles)  substitui o sintagma “na Câmara dos Comuns”, o que garante uma 

melhor coesão entre as partes do texto. 
 

13) O sintagma abaixo: 
 

“(...) o premiê Gordon Brown e os cientistas contra os líderes religiosos, ativistas contra o 
aborto e um número expressivo de parlamentares” (Linhas 3-4). 

 
a) tem valor sintático de vocativo. 
b) tem valor apositivo do termo “discussões”. 
c) é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. 
d) é uma oração subordinada adjetiva. 
e) é uma oração subordinada adverbial causal. 
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14) Os verbos começar e estender (em negrito e sublinhados) concordam respectivamente com: 
 

a) Os dois dias de debates na Câmara dos Comuns. 
b) Os dois dias de debates. 
c) Votações na Câmara dos Comuns. 
d) Os dois dias de debates e votações na Câmara dos Comuns   -  eles ( oculto ). 
e) Eles (oculto)  – eles (oculto). 

 
15) No trecho: “que baniria totalmente a pesquisa com embriões de DNA humano e animal” (Linha 8) 
 

a) a palavra que pode ser substituída por  cuja. 
b) o verbo banir  não tem relação com a palavra que nem com o termo antecedente a ela, no texto. 
c) a palavra que pode ser substituída por o qual. 
d) a palavra que pode ser substituída por o qual ou cuja. 
e) a palavra que pode ser substituída por a qual. 
 

16) Em “pesquisas científicas com embriões híbridos” (Linhas 1 e 2): 
 

a) há um adjunto adverbial representado por híbridos. 
b) há dois complementos nominais representados por científicas e híbridos. 
c) há dois adjuntos adnominais representados por científicas e híbridos. 
d) há dois adjuntos adnominais representados por científicas e embriões. 
e) não há adjuntos adnominais neste trecho do texto. 

 
17) Assinale a alternativa cuja seqüência traga as palavras acentuadas corretamente: 
 

a) tatú  -  Havaí  -  cajú 
b) cajú  -  pitú  -  jibóia 
c) jibóia  -  jesuíta  -  pára 
d) jibóia -  pitú  -  pára 
e) sací  -  grajaú  - cajú 
 

18) Na frase: “Não cedo em minhas opiniões nem tão cedo“ há: 
 

a) um par de palavras antônimas. 
b) um par de palavras sinônimas. 
c) um par de palavras parônimas. 
d) há um par de palavras heterógrafas . 
e) há um par de palavras homógrafas perfeitas. 

 
19) Assinale a alternativa que traz o uso correto da vírgula: 
 

a) Maria comeu, o bolo todo. 
b) Depois da prova todos, ainda permaneceram na sala. 
c) Em silêncio, o Padre olhava para os fiéis. 
d) Antes, se viam, os pássaros, cantando  na manhã. 
e) João, comeu, bem no almoço. 

 
20)  As palavras AMEIXA  e  POUSADA têm a mesma regra para a escrita correta de seus nomes. 

Assinale a alternativa que explicita essa regra para o uso do X e do S nessas palavras: 
 

a) após tritongo, usa-se X ou S. 
b) usa-se X ( e não CH ) ou S ( e não Z) após ditongos. 
c) usa-se X ( e não CH ) ou S ( e não Z) após tritongos. 
d) usa-se X ( e não CH ) ou S ( e não Z) em palavras trissílabas terminadas em –a. 
e) usa-se X (e não CH) ou S ( e não Z) em palavras dissílabas terminadas em ditongo. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

Noções de Direito - Legislação 
 
21) Gilberto Freire é servidor estável da FUNASA, no cargo de Assistente em Laboratório. Querendo 

melhorar sua situação profissional e pessoal, presta novo concurso, desta vez para Químico, em outra 
Autarquia, sendo que seu novo cargo é inacumulável com o anterior. Assim, para tomar posse no 
novo cargo, é obrigado a pedir a vacância do cargo da FUNASA. Assinale a alternativa INCORRETA: 

 
a) Mesmo já sendo estável em outro cargo público, não estará dispensado de cumprir novo estágio 

probatório. 
b) Caso não seja aprovado no novo estágio probatório, poderá retornar ao cargo anterior. 
c) Poderá retornar a seu antigo cargo, dentro do período do estágio probatório, caso assim o deseje, 

independentemente do cargo estar ocupado por novo servidor. 
d) Será efetivado no novo cargo, após 3 anos de efetivo exercício, podendo retornar ao antigo cargo, 

mesmo após 10 anos de serviço no novo cargo. 
e) Poderá, no novo cargo e ainda durante o estágio, gozar de licença-paternidade. 

 
22) A Universidade Federal do Ceará realizou concurso público para preenchimento de 3 (três) vagas de 

docente, no Regime de 40 horas. Após a realização das etapas correspondentes, verificou-se que o 
segundo colocado, Sr. Adam Smith, era cidadão norte-americano. Desta forma, é correto afirmar que: 

 
a) O candidato não poderá assumir, tendo em vista não ser brasileiro nato. 
b) O candidato poderá assumir a vaga, desde que até o dia de sua posse receba a cidadania 

brasileira. 
c) O candidato poderá assumir normalmente a vaga, visto tratar-se de Instituição de Ensino. 
d) O candidato poderá assumir, desde que reduza sua carga horária para o regime de 20 horas. 
e) O candidato poderá assumir a vaga, desde que até o dia de sua nomeação receba a cidadania 

brasileira. 
 
23) José Xavier é servidor público federal, no cargo de Arquivista. Após 15 anos de serviço, é acometido 

de um grave processo alérgico, não podendo mais trabalhar na seção de arquivos, devido ao grande 
volume de papéis velhos, mantendo no entanto a capacidade para o trabalho. Neste caso, é correto 
afirmar que; 

 
a) Deverá José ser readaptado em nova função, na qual esteja apto, com o mesmo nível de 

dificuldade e remuneração. 
b) Será colocado em disponibilidade, com vencimentos proporcionais ao seu tempo de serviço. 
c) Será realocado, passando a exercer nova função. 
d) Será sumariamente aposentado por invalidez. 
e) Será colocado em disponibilidade, com vencimentos integrais. 

 
24) Josenildo Machado foi aprovado em concurso público para o cargo de Assistente em Administração. 

Seu provimento foi publicado em 22/07/2007. Passados 30 dias, não compareceu para tomar posse. 
Neste caso, e correto afirmar que: 

 
a) O ato de provimento é tornado sem efeito. 
b) O ato de provimento é considerado nulo. 
c) O ato de provimento permanece inalterado, apenas passando-se Josenildo para a última 

colocação. 
d) Poderá Josenildo requerer mais 15 dias para a posse, para tratar de interesses particulares. 
e) Poderá Josenildo requerer mais 30 dias para a posse, para tratar de interesses particulares. 
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25) Paulo José aposentou-se voluntariamente, aos 68 anos de idade, em 02.06.2000. Em 01.07.2003, 

resolve voltar para o serviço público, pedindo a reversão da aposentadoria. Qual é a alternativa 
correta? 

 
a) A reversão é possível, pois a aposentadoria foi voluntária, e há menos de 05 anos. 
b) A reversão será possível se ficar comprovado que quando na atividade Paulo era servidor estável. 
c) Não será possível a reversão devido a idade do servidor. 
d) A reversão só será possível após uma Junta Médica Oficial confirmar a capacidade física e mental 

de José. 
e) Todas as alternativas acima estão corretas. 

 
26) Paulo Silva ingressou no serviço público em 20 de janeiro de 2003. Marque a alternativa 

INCORRETA: 
 

a) Seu estágio probatório findará em 19 de janeiro de 2005. 
b) Poderá, durante o estágio probatório, se ausentar para fins de estudo no exterior, até 04 anos. 
c) Poderá, ainda durante o estágio probatório, ser nomeado para cargo de confiança. 
d) Durante o estágio probatório, será avaliado apenas quanto a assiduidade, responsabilidade e 

iniciativa. 
e) Durante o estágio probatório, poderá se licenciar para exercer mandato eletivo. 

 
27) Antônio Augusto entra em efetivo exercício no cargo de assistente em Administração, em 01 de 

novembro de 2007. No período de 01 de março de 2008 a 10 de março de 2008, participou das 
sessões do Tribunal do Júri, na qualidade de jurado, não comparecendo, portanto, na repartição neste 
período, reapresentando-se no dia 11 de março de 2008. Diante disto, pode-se afirmar que: 

 
a) Poderá ter seu primeiro período de férias a partir de 01 de novembro de 2008, e os demais 

períodos a cada 12 meses de efetivo exercício; 
b) Poderá gozar seu primeiro período aquisitivo de férias a partir de 11 de novembro de 2008, e os 

demais a cada doze meses de efetivo exercício. 
c) Poderá gozar seu primeiro período de férias a partir de 01 de novembro de 2008, e o segundo 

período já a partir de 01 de janeiro de 2009. 
d) Somente poderá gozar seu primeiro período de férias a partir de 01 de janeiro de 2009. 
e) Poderá ter seu primeiro período de férias a partir de 01 de novembro de 2008, compensando-se 

os dias em que esteve prestando serviço como jurado, e os demais períodos a cada 12 meses de 
efetivo exercício. 

 
28) Mário Silva, aprovado em Concurso Público, toma posse em 01 de fevereiro de 2008. Passados 10 

dias, não se apresenta. Assinale a alternativa correta: 
 

a) Tem ainda mais 05 dias para se apresentar. 
b) O ato da posse será anulado. 
c) O ato da posse será revogado. 
d) O ato da posse será tornado sem efeito. 
e) O ato da posse é ilegal. 
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29) Dirceu Antunes, servidor público federal estável, após responder a Processo Administrativo 

Disciplinar, foi demitido a bem do serviço público. Posteriormente, por força de decisão judicial, foi 
reintegrado ao cargo. No entanto, sua vaga encontrava-se preenchida por José Maria, o qual prestou 
concurso e foi nomeado, tudo legalmente. Marque a alternativa correta: 

 
a) Dirceu ficará em disponibilidade, até ser reaproveitado. 
b) Dirceu retornará a seu cargo, sem ressarcimento de qualquer vantagem, e José Maria será 

aproveitado em outro cargo. 
c) Dirceu retornará a seu cargo, com ressarcimento integral de suas vantagens, e José Maria será 

aproveitado em outro cargo, ou ainda colocado em disponibilidade. 
d) Dirceu retornará a seu cargo, com ressarcimento integral de suas vantagens, e José Maria será 

aproveitado em outro cargo, ou ainda colocado em disponibilidade, sendo indenizado pela sua 
saída do cargo que ocupava. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
30) A UNIVASF realizou concurso público com prazo de validade de 01 ano. Um dia antes de vencer o 

prazo, foi publicada nova Portaria, prorrogando o prazo de validade por mais um ano. José Silva, 
aprovado e classificado não foi nomeado. O novo prazo encontra-se perto de vencer. Marque a 
alternativa correta: 

 
a) Poderá José entrar com requerimento pedindo dilação do prazo de validade, pois o concurso 

deveria valer por dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. 
b) José não pode peticionar, pois só tem uma expectativa de direito. 
c) José pode peticionar requerendo novo prazo, mas a UNIVASF está dentro da Lei ao fixar prazo 

menor de validade do concurso. 
d) O prazo do concurso deveria, obrigatoriamente, ser de até 2 anos. 
e) Nenhuma das anteriores encontra-se correta. 

 
 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos Específicos 
Questões de 31 a 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO 
 

Verifique se o seu caderno de questão está completo; 
Não serão dadas explicações durante a aplicação da prova; 
Verifique os seus dados no Cartão de Respostas; 
O Cartão de Repostas não poderá ser substituído. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31) Segundo o Ministério da Saúde (2002), o Programa Saúde da Família está estruturado com princípios 

específicos que servem de norte para a elaboração e desenvolvimento de suas estratégias. São eles, 
EXCETO:  

 
a) Caráter substitutivo; 
b) Integralidade e hierarquização; 
c) Transferências de responsabilidades; 
d) Territorialização e adscrição de clientela; 
e) Equipe multiprofissional. 

 
32) O choque cardiogênico ocorre quando a capacidade do coração em se contrair e bombear o sangue 

está comprometida e o suprimento de oxigênio é inadequado para o coração e para os tecidos 
(BRUNNER). Os fatores de risco para o choque cardiogênico são, EXCETO: 
 
a) Infarto do miocárdio; 
b) Lesão vascular; 
c) Tamponamento cardíaco; 
d) Miocardiopatias; 
e) Hemorragias. 
 

33) Em relação ao cateterismo nasogástrico, é correto afirmar que: 
 

a) A sonda nasogástrica deve ser lubrificada de preferência com uma pomada anestésica, antes de 
sua introdução a fim de evitar traumatismos e complicações respiratórias e gástricas; 

b) A sonda nasogástrica é indicada no pré e pós-operatório de todas as cirurgias abdominais; 
c) Não é necessário informar ao paciente inconsciente quanto a instalação da SNG, visto que o 

mesmo não vai entender e/ou colaborar com o procedimento; 
d) Manter o paciente na posição prona evita refluxo de conteúdo gástrico; 
e) Ao instalar uma SNE deve-se medir a mesma da ponta do nariz ao lóbulo da orelha 

correspondente à narina escolhida e daí ao apêndice xifóide; acrescentar à medida 15 a 20 
centímetros. O comprimento externo da sonda não deve ultrapassar 55 centímetros no adulto.   

 
34) As drogas antineoplásicas podem ser vesicantes ou irritantes, por esse motivo provocam reações 

severas quando em contato com a pele. Quando ocorre infiltração por uma droga vesicante alguns 
cuidados de enfermagem são imprescindíveis a fim de evitar maiores complicações, EXCETO: 

 
a) Interromper imediatamente a infusão da droga ao menor sinal de infiltração, retirando 

imediatamente a agulha do local; 
b) Após retirar a agulha, elevar o membro afetado apoiando-o, de forma que fique acima do nível do 

coração; 
c) Aplicar compressas geladas por 15 minutos a cada 06 horas nas primeiras 24 – 48 horas; 
d) Se o extravasamento for por vincristina ou vimblastina, usar compressas mornas; 
e) Fazer anotações de enfermagem, descrevendo a evolução da lesão. 
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35) São complicações do infarto agudo do miocárdio: 

 
I – Insuficiência cardíaca esquerda 

II – Embolia cerebral 

III – Hipertensão arterial sistêmica 

IV – Embolia periférica 

V – Fibrilação ventricular 

 
Agora assinale a alternativa correta: 

 
a) Todas as alternativas estão corretas; 
b) II, III e IV estão incorretas; 
c) II, III e V estão incorretas; 
d) II, III, IV e V estão incorretas; 
e) Apenas a III está incorreta. 

 
36) A Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2001 tem por finalidade: 
 

a) Ampliar as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica e definir o processo de 
regionalização da assistência; 

b) Ampliar as responsabilidades dos estados na Atenção Hospitalar e definir o processo de 
regionalização da assistência; 

c) Ampliar as responsabilidades do nível federal na Atenção Hospitalar e definir o processo de 
centralização da assistência hospitalar de alta complexidade; 

d) Instituir a estratégia de saúde da família no nível estadual; 
e) Desestimular os consórcios intermunicipais de saúde. 

 
37) Leia as alternativas abaixo e responda: 

 
I - A via subcutânea é indicada quando não se quer uma absorção muito rápida do medicamento. É 

utilizada para aplicação de pequenas doses de soluções que não devem ultrapassar 2,5 ml; 

II – Flebite e tromboflebite é um processo inflamatório das veias e artérias; 

III – Durante ou após a administração de medicamentos pela via endovenosa, o paciente pode 

apresentar embolia oleosa pela administração rápida da solução; 

IV – O intracath é um cateter de longa permanência e totalmente implantável; 

V – Ao administrar a nutrição parenteral alguns cuidados de enfermagem devem ser observados, 

como por exemplo: administrar em acesso exclusivo, manter a solução em geladeira e colocá-la 

em temperatura ambiente 01 a 02 horas antes de ser administrada. 

                       
a) Todas as alternativas estão corretas; 
b) Apenas a alternativa V está correta; 
c) As alternativas I e IV estão corretas; 
d) As alternativas II e V estão corretas; 
e) Nenhuma das respostas anteriores. 
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38) Os sons de Korotkoff são percebidos durante: 
 

a) A ausculta pulmonar; 
b) A ausculta abdominal; 
c) Ausculta cardíaca; 
d) A aferição da pressão arterial, durante a desinsuflação do manguito; 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
39) Paciente P.M, 40 anos, no 2º DPO de colecistectomia, em uso de SNG aberta, evoluindo com queixa 

de dor abdominal, câimbras em MMII, palidez cutâneo-mucosa, agitação, distensão abdominal e 
vômitos. Alguns cuidados de enfermagem deverão ser instituídos para este paciente a fim de melhorar 
seu estado geral, EXCETO: 

 
a) Comunicar ao médico assistente; 
b) Investigar as características dos vômitos: quantidade, volume, presença de sangue, checar TA e 

pulso; 
c) Observar nível de consciência e orientação do paciente;     
d) Observar funcionamento da SNG, caso esta esteja obstruída tentar desobstruí-la, se não tiver 

êxito retirá-la e passar outra sonda mais calibrosa, fazer analgésico prescrito  e comunicar ao 
médico assistente; 

e) Proporcionar ao paciente conforto e bem-estar, ambiente livre de ruídos e administrar analgésicos 
prescritos. 

 
40) Analise as seguintes afirmações: 

  
I – Em crianças as convulsões são frequentemente desencadeadas por menigite, encefalite, febre, 

anóxia, mal-formações, epilepsia e distúrbios metabólicos.  

II – As lesões expansivas cerebrais, trauma cerebral, acidente vascular encefálico, intoxicação por 

cocaína e álcool são fatores desencadeantes de crise convulsiva. 

III - Os benzodiazepínicos são as drogas de primeira escolha no tratamento das convulsões por sua 

ação rápida e de longa duração. 

IV – Qualquer forma de convulsão pode levar ao mal convulsivo. 

V – O paciente que tem um quadro de convulsões não controladas com o passar do tempo pode 

apresentar hipoglicemia, hipotensão, hipercalemia, acidose láctica e arritmia cardíaca. 

 
Diante das afirmações acima, assinale a alternativa correta: 
 
a) Todas as alternativas estão corretas; 
b) As alternativas II, IV e V estão corretas; 
c) As alternativas II, III e V estão incorretas; 
d) As alternativas II e III  estão incorretas; 
e) Apenas a alternativa IV está incorreta. 
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41) Considerando os cuidados de enfermagem fundamentais no Pós-Operatório Imediato de clipagem de 

aneurisma, analise: 
 

I – Observar o nível de consciência do paciente, o rebaixamento indica diminuição da Pressão Intra-

Craniana; 

II – Controlar as perdas pelo dreno de sucção; 

III – Atentar para sinais de distúrbios neurológicos: deglutição, estímulos sensitivos, déficit de 

memória, respiração; 

IV – Manter vias aéreas pérvias, aspirando-as se necessário. 

 
Agora assinale a alternativa correta: 

 
a) Todas as alternativas estão corretas; 
b) As alternativas I e III estão corretas; 
c) As alternativas I, II e III estão corretas; 
d) Apenas a alternativa I está incorreta; 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
42) A assistência de enfermagem ao paciente em uso de traqueostomia deve ser desenvolvida com 

conhecimento técnico e responsabilidade uma vez que qualquer imprudência, negligência ou 
imperícia no atendimento pode levar o paciente a ter sérias complicações. Partindo desse princípio, 
NÃO é correto: 

 
a) Instilar 2 a 3 ml de água destilada no traqueóstomo quando as secreções estiverem espessas, 

aspirando- o  imediatamente depois; 
b) Trocar  curativo da traqueostomia diariamente;  
c) Interromper aspiração da traqueostomia caso o paciente apresente os seguintes sinais: 

hipotensão, FC > 40 e < 20 bpm e arritmias; 
d) Realizar mudança de decúbito a cada duas horas; 
e) Monitorizar a pressão do balonete do tubo de traqueostomia a cada seis horas, quando o paciente 

estiver em uso de ventilação mecânica contínua. 
 
43) Na evolução das políticas públicas de saúde do Brasil a Norma Operacional Básica – NOB de 1996 

teve papel de destaque. Esta Norma estabelecia entre outras coisas, as possíveis formas de gestão 
aos quais os municípios a partir de então poderiam habilitar-se. Estabelecia-se a Gestão Plena da 
Atenção Básica e a Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde, ambas com critérios bem 
estabelecidos para sua adesão. Ao pleitear a habilitação na Gestão Plena da Atenção Básica, o 
município deveria atender a requisitos mínimos, que eram, EXCETO: 

 
a) Comprovar o funcionamento do CMS; 
b) Comprovar a operação do Fundo Municipal de Saúde; 
c) Apresentar o Plano Municipal de Saúde e comprometer-se a participar da elaboração e da 

implementação da PPI do estado, bem assim da alocação de recursos expressa na programação; 
d) Assegurar a oferta, em seu território, de todo o elenco de procedimentos cobertos pelo PAB e, 

adicionalmente, de serviços de apoio diagnóstico em patologia clínica e radiologia básica; 
e) Comprovar a capacidade para o desenvolvimento de ações de vigilância sanitária.  
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44) São sinais de intoxicação digitálica: 

 
a) Náuseas, vômitos e obstipação; 
b) Agitação e bloqueio atrioventricular; 
c) Fibrilação atrial e bradicardia; 
d) Cefaléia, sialorréia, extrassístoles ventriculares e bradicardia; 
e) Todas as respostas ANTERIORES estão corretas. 

 
45) A temperatura corporal é controlada pelo(a): 

 
a) Bulbo. 
b) Córtex cerebral. 
c) Hipotálamo. 
d) Hipófise. 
e) Cerebelo.   

 
46) As infrações ao Código de Ética de Enfermagem estão sujeitas às penalidades. Em relação à pena de 

suspensão do exercício profissional é correto afirmar: 
 

a) Compete ao Conselho Regional de Enfermagem, e deve ser por um período não superior a 45 
dias e será divulgada nas publicações oficiais do Conselho Federal de Enfermagem; 

b) Compete ao Conselho Federal de Enfermagem; 
c) Compete ao Plenário dos Conselhos Regionais de Enfermagem; 
d) Compete ao Conselho Regional de Enfermagem e Órgãos Colegiados; 
e) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
47) As doenças ocupacionais têm ocupado lugar de destaque, dentre os problemas que mais afetam a 

qualidade da produção em muitas empresas em todo o mundo. Na discussão das dermatoses 
ocupacionais não podemos deixar de citar as lesões não eczematosas, que são, EXCETO: 
 
a) As elaioconioses  (foliculite por exposição a óleos e graxas); 
b) As discromias (por contato com derivados fenólicos e resina); 
c) As hiperceratoses ou calosidades; 
d) A fitotoxicidade (substâncias que, em contato com a luz solar, desencadeiam lesões como 

queimaduras); 
e) A volaitose (contato excessivo com a gasolina). 

 
48) A PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006, que divulga o Pacto pela Saúde 2006, 

busca a consolidação do SUS e aprova as diretrizes operacionais do referido Pacto. Esta portaria 
define, EXCETO: 

 
a) O Pacto pela saúde é formado por uma tríade fundamental: Pactos Pela Vida, em Defesa do SUS 

e de Gestão; 
b) O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos sanitários; 
c) Dentre as prioridades do Pacto Pela Vida 2006, estava a erradicação de cataratas; 
d) As prioridades do Pacto em Defesa do SUS são implementar um projeto permanente de 

mobilização social e elaborar e divulgar a carta dos direitos dos usuários do SUS; 
e) As prioridades do Pacto de Gestão são definir de forma inequívoca a responsabilidade sanitária de 

cada instância gestora do SUS e estabelecer as diretrizes para a gestão do SUS. 
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49) A Lei Orgânica da Saúde 8.080/90, dentre seus princípios e diretrizes destaca: 
 

I - A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 
II - A igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 
III - O Controle Social efetivo. 
IV - A utilização da epidemiologia na definição de prioridades e orientação no planejamento das ações 

dos serviços de saúde. 
 
A afirmativa correta é: 
 
a) 1, apenas 
b) 1, 3 e 4. 
c) 1, 2, 3 e 4. 
d) 1, 2 e 3, apenas. 
e) 1, 2 e 4, apenas 

 
50) A lavagem intestinal é a introdução de líquido no intestino através do ânus ou da boca da colostomia. 

Este procedimento tem como finalidade, EXCETO: 
 

a) Eliminar ou evitar a distensão abdominal e flatulência; 
b) Facilitar a eliminação das fezes; 
c) Drenar a secreção existente na cavidade gástrica; 
d) Remover o sangue nos casos de melena; 
e) Preparar o paciente para cirurgias, exames e tratamento do trato intestinal. 
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