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 Além deste caderno, contendo 60 (sessenta) 
questões objetivas e o tema da redação, você 
receberá do fiscal de sala 

 o cartão de respostas das questões objetivas; 

 a folha de texto definitivo para a redação. 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Verifique se seu caderno de questões está completo, 
sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, 
notifique imediatamente o fiscal da sala, para que 
sejam tomadas as devidas providências. 

 Confira seus dados pessoais, especialmente nome, 
número de inscrição e documento de identidade e leia 
atentamente as instruções para preencher o cartão de 
respostas e a folha de textos definitivos. 

 Use somente caneta esferográfica, fabricada em 
material transparente, com tinta preta ou azul. 

 Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) 
reservado(s). 

 Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. 
Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo 
diferente do impresso em seu cartão de respostas, o 
fiscal deve ser obrigatoriamente informado para o 
devido registro na ata da sala. 

 Reserve tempo suficiente para o preenchimento do 
seu cartão de respostas e da folha de textos 
definitivos. O preenchimento é de sua 
responsabilidade e não será permitida a troca do 
cartão de respostas e da folha de textos definitivos em 
caso de erro do candidato. 

 Para fins de avaliação, serão levadas em consideração 
apenas as marcações realizadas no cartão de 
respostas e na folha de textos definitivos. 

 A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos 
na lista de presença. 

 Os candidatos serão submetidos ao sistema de 
detecção de metais quando do ingresso e da saída de 
sanitários durante a realização das provas. 

 Boa sorte! 

 

 

 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas para a 
realização da prova, já incluído o tempo para a 
marcação do cartão de respostas e preenchimento 
da folha de textos definitivos. 

 3 (três) horas após o início da prova é possível 
retirar-se da sala, sem levar o caderno de prova. 

 A partir dos 30 minutos anteriores ao término da 
prova é possível retirar-se da sala levando o 
caderno de questões. 

 

 Qualquer tipo de comunicação entre os 
candidatos durante a aplicação da prova. 

 Anotar informações relativas às respostas em 
qualquer outro meio que não seja o caderno de 
questões. 

 Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de 
sala. 

 Usar o sanitário ao término da prova, após deixar 
a sala. 

SUA PROVA 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

INFORMAÇÕES GERAIS 
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Língua Portuguesa 

1  

Observe o seguinte fragmento descritivo: 

“Henriqueta era feia. Feliz, talvez ficasse bonita. Mas nós já 
traçamos o perfil desse personagem sombrio. Henriqueta era 
magra e pálida, tinha cerca de 8 anos, mas lhe davam apenas 
seis. Seus grandes olhos enfiados numa espécie de sombra 
profunda tinham seu brilho quase extinto em razão de ter 
chorado. Os cantos da boca mostravam uma curva de angústia 
habitual, o que também é observado nos condenados e nos 
doentes desesperados”. 

Assinale a opção que indica uma característica de um texto 
descritivo que aparece inadequadamente identificada no texto 
acima. 

(A) uma descrição nunca é exaustiva, ou seja, nunca mostra 
todos os elementos do objeto descrito, como neste caso, que 
se limita a alguns traços do corpo e do rosto. 

(B) a descrição de uma pessoa, como essa, pode apresentar 
traços físicos e psicológicos. 

(C) um processo descritivo pode apoiar-se em diversos sentidos 
do observador e, nesse texto, predomina o visual. 

(D) a posição do observador, nesse texto, é de isenção diante do 
que é descrito, sem interferir com suas opiniões. 

(E) a estratégia empregada nessa descrição é a de limitar-se a 
alguns dados do personagem descrito, partindo de 
observações sobre o corpo, seguidas de algumas outras sobre 
o rosto. 

2  

Assinale a frase argumentativa que representa um raciocínio 
indutivo.  

(A) Muitos estudantes brasileiros terminam seu curso 
universitário e não conseguem arranjar um emprego. Por isso 
devemos aumentar nossos investimentos em educação. 

(B) O Parlamento Europeu aprovou leis problemáticas antes, por 
isso não podemos acreditar que outras cortes vão admitir as 
novas leis. 

(C) Financiamento público de programas esportivos em tempos 
de crise econômica é uma perda de dinheiro. 

(D) Em função do grande número de jovens desempregados 
devemos focalizar a educação no setor técnico, dirigida aos 
empregos agora existentes.  

(E) Os jovens europeus estão enfrentando dificuldades para 
conseguir emprego; na verdade eles mesmos são os culpados 
por não terem sido mais bem preparados para o mercado. 

3  

Nas frases abaixo, houve a substituição do advérbio “onde” por 
um substantivo; assinale a frase em que essa substituição foi feita 
de forma inadequada. 

(A) O estreito de Gibraltar é por onde se entra no Mediterrâneo / 
o estreito de Gibraltar é a entrada no Mediterrâneo. 

(B) Este edifício é onde está instalado o TSE / este edifício é a 
sede do TSE. 

(C) O Palácio de Buckingham é onde vivem os reis da Inglaterra / 
o palácio de Buckingham é a residência dos reis da Inglaterra. 

(D) Os motoristas puseram uma cruz onde ocorreu o acidente / 
os motoristas puseram uma cruz na localização do acidente. 

(E) Eu gostaria de saber para onde vai essa mercadoria / eu 
gostaria de saber o destino dessa mercadoria. 

4  

Observe a seguinte afirmação: “Em função do grande número de 
jovens desempregados devemos focalizar a educação no setor 
técnico, dirigida aos empregos agora existentes ou então não nos 
preocuparmos mais com a sua educação”. 

O problema argumentativo desse pensamento é  

(A) mostrar uma falsa dicotomia entre focalizar a educação no 
setor técnico ou abandonar o processo educativo. 

(B) fazer uma simplificação exagerada de um problema grave 
como o desemprego, mostrando uma solução imediata e 
fácil. 

(C) indicar uma solução para um problema sem indicar os meios 
ou instrumentos de como atingi-la. 

(D) utilizar um raciocínio absurdo, como o de abandonar 
completamente a educação dos jovens. 

(E) apelar para a autoridade educacional, que recomenda o 
ensino técnico como solução para o desemprego. 

5  

Em todas as frases abaixo ocorre a presença de “não + verbo”, 
expressão que foi substituída por um só verbo de valor 
equivalente. 

Assinale a frase em que essa substituição foi feita de forma 
inadequada. 

(A) Enquanto o homem não souber para que porto quer ir, 
nenhum vento será o vento certo / desconhecer. 

(B) O advogado pretende não aceitar o juiz indicado para o caso / 
ignorar. 

(C) O presidente decidiu não aceitar o convite do TSE / declinar 
do. 

(D) O arqueólogo não revelou o segredo da tumba / guardou. 

(E) O batalhão resolveu não ceder às ameaças / resistir. 

6  

Assinale a frase abaixo cujo vocábulo sublinhado apresenta uma 
impropriedade léxica (vocábulo mal-empregado no contexto da 
frase). 

(A) Os policiais observavam detalhadamente o estado do veículo. 

(B) Os peritos analisavam a grafia da carta anônima. 

(C) As enfermeiras contemplavam as vítimas do acidente. 

(D) Os turistas vislumbravam ao longe a torre da igreja. 

(E) Os alunos perceberam um erro na formulação da questão. 

7  

Assinale o exemplo de linguagem figurada que não está 
corretamente identificado.  

(A) Uma boa risada é um raio de sol na casa / metáfora. 

(B) A pessoas com disposição alegre, tudo de bom lhes acontece 
/ pleonasmo. 

(C) É preciso rir antes de ser feliz, por medo de morrer sem ter 
sido / elipse. 

(D) Quem não sabe chorar de todo o coração também não sabe 
rir / antítese. 

(E) A verdadeira felicidade está nas pequenas coisas... um 
pequeno iate, um pequeno rolex, uma pequena mansão... / 
paradoxo. 
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8  

Assinale a frase abaixo em que uma oração desenvolvida foi 
substituída por uma oração reduzida de mesmo sentido. 

(A) Abençoado aquele que faz com que meus companheiros riam 
/ Abençoado aquele que faz meus companheiros rindo. 

(B) As crianças só são felizes porque ignoram o que seja a 
felicidade / As crianças só são felizes se ignorarem o que seja 
a felicidade. 

(C) Mesmo que alguém vivesse duas vezes mil anos, não veria a 
felicidade / Mesmo alguém vivendo duas vezes mil anos, não 
veria a felicidade. 

(D) A felicidade é como as neblinas ligeiras: quando estamos 
dentro dela, não a vemos / A felicidade é como as neblinas 
ligeiras: para estarmos dentro dela, não a vemos. 

(E) A verdadeira felicidade custa pouco; se é cara, não é de boa 
categoria / A verdadeira felicidade custa pouco; se encarecer, 
não é de boa categoria. 

9  

Em todas as frases abaixo aparece o vocábulo “também”, que 
supõe a existência de, pelo menos, duas coisas a serem somadas. 

Assinale a opção em que essas duas coisas estão explícitas. 

(A) Muita felicidade também mata. 

(B) A razão também tiraniza algumas vezes. 

(C) A razão prevalece na velhice, porque as paixões também 
envelhecem. 

(D) Os prazeres como as dores também gastam a vida. 

(E) A profunda reflexão é também um dos achaques da velhice. 

10  

Assinale a frase verbal abaixo que foi nominalizada de forma 
inadequada. 

(A) Felicidade é jogar cartas com a vovó / Felicidade é um jogo de 
cartas com a vovó. 

(B) A única alegria do mundo é começar um trabalho / A única 
alegria do mundo é o começo de um trabalho. 

(C) Abençoado aquele que faz com que meus companheiros riam 
/ Abençoado aquele que provoca a risada de meus 
companheiros. 

(D) Esperar a felicidade já é sentir-se feliz / A espera da felicidade 
já é a sensação da felicidade. 

(E) A felicidade consiste em continuar desejando o que se possui 
/ A consistência da felicidade é continuar desejando o que se 
possui. 

 

Raciocínio Lógico Matemático 

11  

Considere as frações: 

𝑎 =
5

6
 ,      𝑏 =

7

9
 ,     𝑐 =

13

18
 . 

Colocando essas frações em ordem crescente a sequência  
correta é  

(A) 𝑎 < 𝑏 < 𝑐. 

(B) 𝑏 < 𝑎 < 𝑐. 

(C) 𝑏 < 𝑐 < 𝑎. 

(D) 𝑐 < 𝑎 < 𝑏. 

(E) 𝑐 < 𝑏 < 𝑎. 

12  

Em certa cidade, os taxis cobram R$ 4,80 de valor inicial 
(bandeirada) mais R$ 2,40 por quilômetro rodado. Nessa cidade, 
Hugo fez um percurso de táxi, sem paradas, e pagou R$ 36,00 
pela corrida. 

O número de quilômetros que Hugo percorreu foi 

(A) 10,5. 

(B) 12. 

(C) 13. 

(D) 14,5. 

(E) 15. 

13  

Três amigos, A, B e C, trabalham juntos. Certo dia, os três 
almoçaram no refeitório da empresa. Sabe-se que: 

• A chegou no refeitório às 12h05min e permaneceu por 
44 min. 

• B chegou no refeitório às 12h13min e permaneceu por 
47 min. 

• C chegou no refeitório às 12h09min e permaneceu por 
38 min. 

O tempo em que os três amigos estiveram juntos no refeitório  
foi de 

(A) 34 min. 

(B) 36 min. 

(C) 38 min. 

(D) 40 min. 

(E) 42 min. 

14  

Carlos e Alberto estão em uma fila. Carlos está na frente de 
Alberto, mas há 3 pessoas entre eles. Há 7 pessoas depois de 
Alberto e a pessoa que está imediatamente à frente de Alberto 
ocupa o centro da fila. 

O número de pessoas que estão à frente de Carlos é 

(A) 4. 

(B) 5. 

(C) 6. 

(D) 7. 

(E) 8. 
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15  

As notas das provas de um curso são números inteiros de 0 a 10. 
Vicente fez as três provas desse curso, não tirou nenhuma nota 
inferior a 5 e a soma das notas dessas provas foi 23. 

Colocando as notas em ordem decrescente, o número de 
maneiras que a sequência das notas pode ter ocorrido é 

(A) 4. 

(B) 5. 

(C) 6. 

(D) 7. 

(E) 8. 

16  

O valor da expressão 

1−2+3−4+5−6+⋯+2019−2020+2021−2022

2023−2022+2021−2020+⋯+7−6+5−4+3−2
  

é 

(A) 1. 

(B) −1. 

(C) 
−1011

1012
. 

(D) 
1011

1012
. 

(E) 
−1012

1011
. 

17  

Laura coleciona figurinhas. Ontem ela arrumou suas figurinhas 
em montinhos de 6 figurinhas cada e não faltou nem sobrou 
figurinha alguma. Hoje ela fez uma nova arrumação com as 
mesmas figurinhas, dessa vez em montinhos de 10 figurinhas 
cada um e também não faltou nem sobrou figurinha alguma. 

O número mínimo de figurinhas que Laura pode ter é M. 

A soma dos algarismos de M é 

(A) 2. 

(B) 3. 

(C) 4. 

(D) 5. 

(E) 6. 

18  

Em uma reunião de condomínio, há jovens com até 21 anos, 
adultos com mais de 21 e menos de 60 anos, e idosos com 60 
anos ou mais. Para cada 2 jovens há 5 adultos e para cada 7 
adultos há 3 idosos. 

A razão entre o número de jovens e o número total de pessoas 
presentes a essa reunião é 

(A) 
2

15
. 

(B) 
7

15
. 

(C) 
3

14
. 

(D) 
2

17
. 

(E) 
7

32
. 

19  

Dois barbeiros barbeiam 6 homens em 1 hora. 

Três barbeiros barbeiam 3 homens em 

(A) 45 minutos. 

(B) 40 minutos. 

(C) 30 minutos. 

(D) 20 minutos. 

(E) 15 minutos. 

20  

Zuleide pagou uma conta atrasada com 5% de multa. O valor 
total, com a multa incluída, foi de R$ 294,00. 

O valor da multa foi de 

(A) R$ 14,00. 

(B) R$ 14,70. 

(C) R$ 15,20. 

(D) R$ 15,80. 

(E) R$ 16,40. 

 

Atualidades 

21  

 
A COP-27 realizou-se neste mês de novembro no Egito. COP é a 
sigla, em inglês, para Conferência das Partes, 27 é a edição da 
Conferência. 

Trata-se de evento global organizado pela ONU que reúne 
autoridades do mundo todo e que, por meio de mecanismos 
aplicados globalmente, tem como principal objetivo 

(A) conter as mudanças climáticas. 

(B) erradicar a pobreza no mundo. 

(C) criar empregos em escala mundial. 

(D) eliminar todos os conflitos em curso no mundo. 

(E) proteger a infância mundial da pobreza e garantir seu direito 
de frequentar a escola. 
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22  

A Copa do Mundo de futebol está se realizando no Catar.  
Em relação ao tema, analise as afirmativas a seguir e assinale V 
para a verdadeira e F para a falsa. 

I. O fato de o Catar ter sido escolhido como sede da 
competição foi muito criticado por ser o país árabe um nada 
democrático emirado absolutista. 

II. Por ter o Catar clima muito quente nos meses de julho e 
agosto, este ano a Copa não se realiza nesses meses, como é 
tradicional, mas em novembro e dezembro, quando as 
temperaturas são ainda altas, mas mais amenas. 

III. Países muito tradicionais no futebol, como Inglaterra e 
França, recusaram-se, por motivos políticos, a disputar esta 
Copa. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) V, V e V. 

(B) V, V e F. 

(C) V, F e V. 

(D) F, V e F. 

(E) F, F e F. 

23  

“Streaming é a tecnologia de transmissão de dados pela internet, 
principalmente áudio e vídeo, sem a necessidade de baixar o 
conteúdo. O arquivo, que pode ser um vídeo ou uma música, é 
acessado pelo usuário de forma online.” 

(tecnoblog.net) 

Atualmente, são muitas as plataformas populares de streaming 
de música e vídeo. 

As opções a seguir exemplificam canais de streaming de vídeo,  
à exceção de um, que é preponderantemente dedicado à música 
em áudio. Assinale-a. 

(A) Netflix. 

(B) YouTube. 

(C) AppleTV+. 

(D) Spotify. 

(E) Amazon Prime. 

24  

 
O Museu de Arte Popular da Paraíba (MAPP), também conhecido 
como Museu dos Três Pandeiros, está localizado às margens do 
Açude Velho na cidade brasileira de Campina Grande, estado da 
Paraíba. [...] O museu faz parte da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), foi inaugurado em 2012 e acolhe trabalhos dos 
mais talentosos artistas paraibanos, como Sivuca, Jackson do 
Pandeiro, Marinês, Elba Ramalho, entre outros. Cada uma das 
três estruturas circulares (os “pandeiros”) remete a um 
determinado gênero de arte. Cada “pandeiro” faz referência a um 
diferente gênero de arte. 

O MAPP foi projetado pelo famoso arquiteto brasileiro 

(A) Paulo Mendes da Rocha. 

(B) Paulo Casé.  

(C) Oscar Niemeyer. 

(D) Roberto Burle Marx. 

(E) Lucio Costa. 

25  

Nas eleições deste ano, elegemos nosso futuro Presidente, 
nossos futuros Governadores de estado, senadores, deputados 
federais e deputados estaduais. 

Desses, são representantes do Poder Legislativo 

(A) os governadores e os senadores. 

(B) o Presidente e os senadores. 

(C) os governadores, os deputados e os senadores. 

(D) os senadores, apenas. 

(E) os deputados federais, os deputados estaduais e os 
senadores. 
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Legislação Básica 

26  

A sociedade de economia mista Alfa, que exercia atividade 
econômica em sentido estrito em regime de concorrência, 
conforme dispõe o Art. 173 da Constituição de 1988, pretendia 
realizar o tratamento de dados pessoais a que diariamente  
tinha acesso. Surgiu, no entanto, a dúvida a respeito das normas 
que lhe seriam aplicadas, considerando os balizamentos da  
Lei nº 13.709/2018. 

Instada a se manifestar, a assessoria jurídica esclareceu que a 
referida sociedade de economia mista está sujeita  

(A) à mesma disciplina das pessoas jurídicas de direito privado. 

(B) à mesma disciplina dos órgãos e das entidades do Poder 
Público.  

(C) à disciplina prevista no Estatuto das Estatais, não àquela 
contida na Lei nº 13.709/2018. 

(D) à disciplina estabelecida na lei que autorizou a sua criação, 
não àquela contida na Lei nº 13.709/2018. 

(E) a uma disciplina específica, que não se confunde com a 
disciplina das pessoas jurídicas de direito privado e com a dos 
órgãos e entidades do Poder Público. 

27  

Ana, servidora pública federal, almejava concorrer a um cargo 
eletivo nas próximas eleições municipais. Por tal razão, dirigiu-se 
ao setor de pessoal e formulou questionamento sobre a 
possibilidade de fruir uma licença para atividade política. 

Em resposta ao questionamento formulado, foi corretamente 
esclarecido que Ana tem direito à referida licença 

(A) não remunerada, a partir do registro da candidatura até o 
décimo dia seguinte ao da eleição. 

(B) remunerada, durante o período que mediar entre a sua 
escolha em convenção partidária e o décimo dia seguinte ao 
da eleição. 

(C) não remunerada, durante o período que mediar entre a sua 
escolha em convenção partidária e o décimo dia seguinte ao 
da eleição. 

(D) remunerada, a partir do registro da candidatura até o décimo 
dia seguinte ao da eleição, assegurados os vencimentos do 
cargo efetivo somente por três meses. 

(E) remunerada, durante o período que mediar entre a sua 
escolha em convenção partidária e a posse no cargo eletivo, 
assegurados os vencimentos do cargo efetivo somente por 
cinco meses. 

28  

João, muito ativo nas redes sociais, divulgava, com frequência, 
dados de natureza pessoal, conforme classificação estabelecida 
na Lei nº 13.709/2018, o que os tornava manifestamente 
públicos. Um dos “seguidores” de João decidiu coletar esses 
dados e classificá-los. 

Considerando a sistemática estabelecida no referido  
diploma normativo, é correto afirmar que a atividade do seguidor 
de João é  

(A) lícita, pois não importa em tratamento de dados e independe 
de autorização do titular da informação. 

(B) lícita e independe de autorização do titular da informação, 
embora caracterize tratamento de dados. 

(C) ilícita, pois importa em tratamento de dados e depende de 
autorização do titular da informação. 

(D) ilícita, dependendo de autorização do titular da informação, 
embora não caracterize tratamento de dados. 

(E) lícita, não dependendo de autorização do titular da 
informação, salvo se a atividade de tratamento importar em 
difusão da informação. 

29  

Após amplos estudos realizados pela equipe de gestão de pessoal 
do Ministério Alfa, constatou-se que alguns cargos de provimento 
efetivo deveriam ser deslocados, do referido Ministério, para 
outro órgão ou entidade do mesmo Poder. 

À luz da narrativa, é correto afirmar que estamos perante 

(A) readaptação, a qual pressupõe que o cargo esteja vago. 

(B) readaptação, a qual pressupõe que o cargo esteja ocupado. 

(C) redistribuição, a qual pressupõe que o cargo esteja ocupado. 

(D) readaptação, podendo o cargo estar vago ou ocupado. 

(E) redistribuição, podendo o cargo estar vago ou ocupado. 

30  

Pedro, servidor público federal ocupante de cargo de provimento 
efetivo, foi transferido para atuar em nova sede, o mesmo 
ocorrendo com Maria, sua esposa e igualmente servidora pública 
federal ocupante de cargo de provimento efetivo. Com isso, o 
domicílio do casal foi alterado, em caráter permanente, para a 
localidade XX. Ambos decidiram requerer o pagamento de ajuda 
de custo. 

Nesse caso, à luz da sistemática legal, é correto afirmar que 

(A) apenas um deles, Pedro ou Maria, fará jus à ajuda de custo 
para compensar as despesas de instalação, sendo vedado o 
pagamento de dupla indenização. 

(B) Pedro e Maria farão jus à integralidade da ajuda de custo 
para compensar as despesas de instalação, cujo valor, 
portanto, será pago de maneira dobrada. 

(C) somente será possível pagar a ajuda de custo para ambos, 
caso a transferência de Pedro e Maria para a nova sede não 
ocorra de maneira simultânea, mas sucessiva. 

(D) Pedro e Maria, caso recebam remuneração não superior a 
dez mil reais, farão jus à integralidade da ajuda de custo para 
compensar as despesas de instalação, cujo valor, portanto, 
será pago de maneira dobrada. 

(E) Pedro e Maria não fazem jus à ajuda de custo para 
compensar as despesas de instalação, pois, por serem 
servidores públicos federais, devem atuar em qualquer 
localidade do território nacional. 
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Conhecimentos Específicos 

31  

Na fisiologia cardíaca, a valva aórtica, ao se abrir, permite a saída 
do sangue 

(A) do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. 

(B) do átrio direito para o ventrículo direito. 

(C) do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. 

(D) da artéria aorta para o ventrículo esquerdo. 

(E) da artéria do tronco pulmonar para o ventrículo direito. 

32  

A condição clínica que ocorre quando a medula óssea produz 
poucos leucócitos, deixando o corpo desprotegido contra muitas 
bactérias e outros agentes que possam vir a invadir os tecidos é 
denominada 

(A) linfopenia. 

(B) diapedese. 

(C) leucopenia. 

(D) neutrofilia. 

(E) leucocitose. 

33  

As artérias carótidas são responsáveis por irrigar 

(A) membros superiores. 

(B) pescoço e cabeça. 

(C) membro inferiores direito. 

(D) membro inferiores esquerdo. 

(E) estômago e esôfago. 

34  

Ao socorrer uma vítima de queimadura, o profissional de 
enfermagem verificou que as lesões atingiram todas as camadas 
da pele, chegando até aos ossos. A pele estava com aspecto 
carbonizado e o paciente relatava pouca dor. 

Pelas características, trata-se de uma queimadura de 

(A) primeiro grau. 

(B) segundo grau. 

(C) terceiro grau. 

(D) quarto grau. 

(E) quinto grau. 

35  

De acordo com a classificação das lesões por pressão (Consenso 
NPUAP 2016), uma lesão com perda da pele em sua espessura 
total e perda tissular com exposição da fáscia e músculo e 
esfacelo visível, é classificada como lesão por pressão 

(A) estágio 1. 

(B) estágio 2. 

(C) estágio 3. 

(D) estágio 4. 

(E) indeterminada. 

36  

Suponha que será necessário administrar 5 mL de uma 
medicação pela via intramuscular. 

Assinale a região que, nesse caso, é mais segura e suporta o 
volume total. 
(A) glúteo. 

(B) deltoide. 

(C) ventroglútea. 

(D) vasto lateral da coxa. 

(E) reto femoral. 

37  

Trabalhadores de saúde que (i) manipulam substâncias químicas, 
(ii) trabalham com exames de tomografia computadorizada e (iii) 
correm o risco de contaminação por bactérias e vírus, estão 
expostos aos seguintes grupos de risco, respectivamente, 

(A) grupo II – vermelho; grupo I – verde; e grupo III – marrom. 

(B) grupo III – verde; grupo I – azul; e grupo III – vermelho. 

(C) grupo I – amarelo; grupo III – marrom; e grupo IV – azul. 

(D) grupo V – verde; grupo II – amarelo; e grupo I – marrom. 

(E) grupo II – azul; grupo V – vermelho; e grupo III – verde. 

38  

Dependendo do tipo de exposição, forma de contaminação e 
precaução, recomenda-se o uso de máscara cirúrgica ou máscara 
modelo PFF2/N95 como forma de proteção respiratória para os 
profissionais expostos a determinados agentes biológicos. 

Com bases nessas recomendações, assinale a opção cujas 
doenças requerem proteção respiratória com máscara tipo 
PFF2/N95 e máscara cirúrgica, respectivamente. 

(A) monkeypox e sarampo. 

(B) coqueluche e sarampo. 

(C) herpes zoster e rotavírus. 

(D) influenza e meningite bacteriana. 

(E) tuberculose pulmonar e rubéola. 

39  

Um servidor sentiu-se mal e foi atendido no serviço médico da 
instituição onde trabalhava. Informou que fazia uso de atenolol 
50mg (betabloqueador) uma vez ao dia, mas que naquele dia não 
havia tomado. 

O médico solicitou então que o paciente fizesse uso do referido 
medicamento. Porém, durante o atendimento o paciente 
apresentou Pressão Arterial = 160 x 110 mmHg; Frequência 
Cardíaca = 58 bpm; Frequência Respiratória = 18 mrpm e cefaleia 
intensa, sendo necessário mudar a conduta medicamentosa. 

Entre os sinais e sintomas apresentados, aquele que contraindica 
o uso do medicamento citado é  

(A) cefaleia intensa. 

(B) pressão sistólica = 160. 

(C) pressão diastólica = 110. 

(D) frequência cardíaca = 58 bpm. 

(E) frequência respiratória = 18 mrpm. 
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40  

O Sistema Único de Saúde abrange inúmeras ações que 
interferem direta ou indiretamente na saúde da população e que 
nem sempre são voltadas para a assistência direta ao paciente. 

Com base nas ações incluídas no campo de atuação do SUS, 
analise as afirmativas a seguir e assinale V para a verdadeira e F 
para a falsa. 

(   ) Participação na formulação da política e na execução de 
ações de saneamento básico. 

(   ) Colaboração na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 

(   ) Fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para 
consumo humano. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) V – V – F. 

(B) F – F – F. 

(C) V – F – V. 

(D) F – V – F. 

(E) V – V – V. 

41  

De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, um 
profissional de saúde que tenha tido exposição desprotegida 
(sem o uso de EPIs adequados) a pacientes com monkeypox ou 
contato com materiais possivelmente contaminados deve 

(A) se manter isolado por 7 dias a partir da exposição. 

(B) se manter isolado por 15 dias a partir da exposição. 

(C) se manter isolado por 20 dias a partir da exposição. 

(D) ter os sintomas monitorados por 15 dias após a exposição. 

(E) ter os sintomas monitorados por 21 dias após a exposição. 

42  

A respeito do processamento de produtos para a saúde, assinale 
V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

(   ) A desinfecção de nível intermediário elimina apenas bactérias 
vegetativas, vírus lipídicos, alguns vírus não lipídicos e alguns 
fungos. 

(   ) Todos os materiais críticos termorresistentes devem ser 
esterilizados por vapor saturado sob pressão. 

(   ) Produtos para a saúde semicríticos são aqueles que entram 
em contato com  membranas e mucosas íntegras ou pele não 
intacta e devem receber, no mínimo, desinfecção de nível 
intermediário. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) V – V – V. 

(B) F – V – F. 

(C) V – V – F. 

(D) F – F – F. 

(E) V – F – V. 

43  

Uma determinada instituição disponibilizou, juntamente com as 
atividades promovidas durante o outubro rosa, a realização do 
exame preventivo de câncer do colo do útero para todas as 
servidoras que tivessem interesse. 

Nesse caso, trata-se de uma ação de 

(A) promoção da saúde. 

(B) prevenção primária. 

(C) prevenção secundária. 

(D) prevenção terciária. 

(E) prevenção quaternária. 

44  

De acordo com as disposições do Ministério da Saúde, acerca do 
Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde – RSS, assinale 
V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

(   ) Os resíduos do Grupo D são aqueles  que não apresentam 
risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio 
ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos 
domiciliares. 

(   ) Os sacos contendo RSS do grupo A de fácil putrefação devem 
ser substituídos no máximo a cada 24 horas, 
independentemente do volume. 

(   ) RSS contendo produtos químicos que podem apresentar risco 
à saúde pública ou ao meio ambiente são classificados como 
resíduos do Grupo C. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) V – V – F. 

(B) F – F – F. 

(C) V – F – V. 

(D) F – V – V. 

(E) V – F – F. 

45  

Materiais perfurocortantes ou escarificantes, como agulhas, 
escalpes e ampolas de vidro, devem ser descartados de acordo 
com as especificações do Grupo 

(A) A. 

(B) B. 

(C) C. 

(D) D. 

(E) E. 

46  

O serviço de saúde de um determinado órgão público promoveu 
uma série de atividades voltadas para a prevenção e redução de 
danos relacionados às doenças crônicas, entre as quais estavam a 
aferição dos sinais vitais, glicemia capilar e verificação de algumas 
medidas antropométricas relacionadas à síndrome glicêmica e ao 
risco cardiovascular. 

Nesse sentido, de acordo com os critérios da NCEP - ATP III, o 
risco cardiovascular é aumentado, respectivamente, em homens 
e mulheres com circunferência abdominal acima de 

(A) 77cm e 60cm. 

(B) 80cm e 75cm. 

(C) 93cm e 82cm. 

(D) 102cm e 88cm. 

(E) 110cm e 94cm. 

47  

De acordo com as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto 
Normal, recomenda-se que, no primeiro período do parto, o 
pulso da mãe seja verificado a cada 

(A) 10 minutos. 

(B) 15 minutos. 

(C) 30 minutos. 

(D) uma hora. 

(E) duas horas. 
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48  

Com base nas recomendações do Ministério da Saúde a respeito 
da assistência durante o trabalho de parto, assinale V para a 
afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

(   ) De modo geral, a manobra de Kristeller é indicada pelo 
Ministério da Saúde apenas no segundo ou terceiro período 
do parto. 

(   ) As  Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal 
orientam usar Ocitocina IV adicional de rotina para ajudar no 
desprendimento da placenta. 

(   ) Não se recomenda a aplicação de spray de lidocaína para 
reduzir a dor perineal no segundo período do parto. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) F – F – V. 

(B) V – F – V. 

(C) F – V – F. 

(D) V – V – V. 

(E) F – F – F. 

49  

Com base nas orientações do Ministério da Saúde acerca da 
assistência ao recém-nascido, assinale a afirmativa correta. 

(A) o tempo de administração da profilaxia da oftalmia neonatal 
pode ser ampliado em até 12 horas após o nascimento. 

(B) todos os recém-nascidos devem receber vitamina K para a 
profilaxia da doença hemorrágica. 

(C) o clampeamento do cordão umbilical deve ser realizado no 
primeiro minuto após o nascimento, não devendo mais 
esperar cessar a pulsação. 

(D) o período ideal para a coleta de sangue para realização do 
teste do pezinho é entre o 7º e 10º dia de vida do recém-
nascido. 

(E) recomenda-se a aspiração orofaríngea sistemática em todos 
os recém-nascidos, como forma de evitar a broncoaspiração. 

50  

Entre as vacinas indicadas aos profissionais de saúde que atuem 
na assistência direta ao paciente estão a contra a Hepatite B 
recombinante e a vacina contra o Tétano (dT). 

A respeito dessas vacinas, analise as afirmativas a seguir. 

I. O intervalo recomendado entre a primeira e a terceira dose 
da vacina contra a Hepatite B é de seis meses. 

II. Na gestante, a vacina dupla adulto (dT) pode ser administrada 
a partir da comprovação da gravidez, em qualquer período 
gestacional. 

III. Tanto a vacina contra a Hepatite B como a vacina contra o 
Tétano não podem ser administradas simultaneamente com 
outras vacinas. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I e II, apenas. 

(E) I, II e III. 

51  

De acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, 
uma glicose em jejum considerada alterada ou de risco 
aumentado para diabetes é aquela 

(A) ≥ 90  e  < 150mg/dL. 

(B) ≥ 110  e  < 129mg/dL. 

(C) ≥ 100  e  < 126mg/dL. 

(D) ≥ 112  e  < 128mg/dL. 

(E) ≥ 115  e  < 130mg/dL 

52  

A Hipodermóclise é uma via de acesso subcutâneo para 
hidratação parenteral e administração de medicamentos. Entre 
os medicamentos que não devem ser administrados por essa via 
está 

(A) a morfina. 

(B) a atropina. 

(C) a dipirona. 

(D) a furosemida. 

(E) o diclofenaco. 

53  

De acordo com a cadeia de sobrevivência para Parada 
Cardiorrespiratória Extra Hospitalar – PCREH em adultos,  
a conduta recomendada após a realização de RCP de alta 
qualidade é 

(A) recuperação. 

(B) desfibrilação. 

(C) ressuscitação avançada. 

(D) cuidados pós-PCR. 

(E) manter uma boa ventilação. 

54  

Entre os cuidados pós-PCR para adulto está o controle dos 
parâmetros hemodinâmicos visando a manter uma pressão 
arterial sistólica  

(A) maior do que 90mmHg. 

(B) maior do que 80mmHg. 

(C) menor do que 90mmHg. 

(D) entre 70 e 95mmHg. 

(E) entre 65 e 80mmHg. 

55  

Em uma situação de parada cardiorrespiratória, toda equipe deve 
estar preparada para agir rápido e de forma eficiente para salvar 
a vida do paciente. 

Acerca da assistência nessas situações, assinale V para a 
afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

(   ) Recomenda-se que a primeira dose de amiodarona seja de 
200mg e administrada em bolus. 

(   ) Uma RCP de alta qualidade inclui, entre outras coisas, realizar 
de 100 a 120 compressões torácicas/min e permitir o retorno 
total do tórax. 

(   ) Deve-se iniciar a RCP em crianças que, mesmo em oxigenação 
e ventilação, apresentam frequência cardíaca < 60bpm/min. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) F – F – F. 

(B) V – F – F. 

(C) F – V – V. 

(D) V – V – V. 

(E) F – F – V. 
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56  

Um profissional de enfermagem que, durante o exercício da 
profissão, praticou assédio moral contra um subordinado, 
causando situações humilhantes e constrangedoras, está sujeito 
à pena de cassação. A cassação consiste na 

(A) proibição do exercício profissional por um período de até  
10 anos. 

(B) perda do direito ao exercício da Enfermagem por um período 
de até 15 anos. 

(C) proibição do exercício profissional por um período de até  
20 anos. 

(D) perda do direito ao exercício da Enfermagem por um período 
de até 30 anos. 

(E) proibição do exercício profissional por um período de até  
40 anos. 

57  

Sobre as disposições acerca da conduta ética dos profissionais  
de enfermagem, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para 
a falsa. 

(   ) É proibido delegar atribuições dos profissionais de 
enfermagem, previstas na legislação, para acompanhantes 
e/ou responsáveis pelo paciente. 

(   ) O profissional de enfermagem tem o dever de comunicar aos 
órgãos de responsabilização criminal  casos de violência 
doméstica e familiar contra mulher, independentemente de 
autorização da mesma. 

(   ) O profissional de enfermagem tem o direito de suspender as 
atividades, individuais ou coletivas, quando o local de 
trabalho não oferecer condições seguras para o exercício 
profissional. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) V – V – V. 

(B) F – V – F. 

(C) V – F – F. 

(D) F – F – F. 

(E) V – F – V. 

58  

A diretriz da Política Nacional de Humanização que se faz por 
meio de uma escuta qualificada das necessidades do usuário, e a 
partir da qual é possível garantir o acesso oportuno desses 
usuários a tecnologias adequadas às suas necessidades, é 
denominada 

(A) cogestão. 

(B) ambiência. 

(C) acolhimento. 

(D) transversalidade. 

(E) clínica ampliada. 

59  

Em 2021, passou a circular no Brasil uma nova cepa do vírus 
Influenza A (H3N2), causando surtos de síndrome gripal - SG por 
todo o país. A definição de surto de SG compreende a ocorrência, 
em ambientes fechados/restritos, com intervalo de até 7 dias 
entre as datas de início de sintomas dos casos, de pelo menos  

(A) 2 casos de SG. 

(B) 3 casos de SG. 

(C) 4 casos de SG. 

(D) 5 casos de SG. 

(E) 6 casos de SG. 

60  

Com base nas recomendações do Ministério da Saúde, diante da 
exposição ocupacional a material biológico, assinale V para a 
afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

(   ) As exposições percutâneas representam mais risco para 
transmissão ocupacional do HIV do que para a transmissão 
dos vírus das hepatites B (HBV) e C (HCV). 

(   ) Uma das primeiras medidas em caso de exposição a material 
biológico é a lavagem exaustiva do local exposto com água e 
sabão nos casos de exposições percutâneas ou cutânea. 

(   ) Os profissionais de saúde que sofreram exposição biológica 
ao vírus da Hepatite C devem ser testados para esse vírus no 
momento da exposição e em 30 e 60 dias após a exposição. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) F – F – F. 

(B) V – V – V. 

(C) F – V – V. 

(D) V – F – V. 

(E) F – V – F. 
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Redação 

Algumas grandes cidades brasileiras se deparam com um grave problema há bastante tempo: a existência de agrupamentos de indivíduos 
em situação de rua, na imensa maioria dependentes químicos e traficantes, geralmente de crack, que ocupam áreas do centro, causando 
perturbações. Muitos governos já prometeram combater as denominadas “cracolândias” (crack + lândia = terra do crack), mas 
aparentemente sem sucesso. O que fazer? 

Redija um texto dissertativo-argumentativo, de até 30 linhas, em língua culta, indicando possíveis medidas para o combate a esse 
problema; não se esqueça de apoiar suas posições em argumentos convenientes. 
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