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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1 

É minha opinião que não se deve dizer mal de 

ninguém, e ainda menos da polícia. A polícia é 

uma instituição necessária à ordem e à vida da 

cidade.” (Machado de Assis, A Semana - 1871)  

Sobre a estruturação desse pensamento de 

Machado de Assis, a única observação correta é:  

a) há uma contradição lógica entre os dois 

períodos que compõem esse pensamento. 

b) o texto mostra fraco poder argumentativo por 

tratar-se de uma opinião. 

c) o segundo período é uma explicação que 

justifica o período anterior. 

d) o segmento “e ainda menos da polícia” 

retifica uma afirmação anterior.  

e) os dois períodos do texto poderiam trocar de 

posição sem alteração do sentido global. 

 

2 

“É minha opinião que não se deve dizer mal de 

ninguém, e ainda menos da polícia. A polícia é 

uma instituição necessária à ordem e à vida da 

cidade.” (Machado de Assis, A Semana - 1871) 

Ao redigirmos um texto devemos ter cuidado 

com a grafia das palavras empregadas; no caso 

do pensamento de Machado, há o emprego 

graficamente correto da palavra mal. A frase 

abaixo em que o emprego da mesma palavra 

está INCORRETO é:  

a) O mal é combatido pela polícia. 

b) O mal-educado nunca é bem-vindo.  

c) Desrespeitar as leis é um mal hábito.  

d) Mal chegou a polícia, todos se retiraram.  

e) Não há mal que sempre dure. 

 

3 

Um escritor americano é autor da seguinte 

frase: “Não grite por socorro à noite. Pode 

acordar os vizinhos.” 

Tal frase apresenta um problema textual, que é: 

a) a falta de coerência. 

b) a inadequação vocabular. 

c) a pontuação equivocada. 

d) a ausência de coesão. 

e) o desrespeito à norma culta. 

 

4 

“É minha opinião que não se deve dizer mal de 

ninguém, e ainda menos da polícia. A polícia é 

uma instituição necessária à ordem e à vida da 

cidade.” (Machado de Assis, A Semana - 1871)  

Nesse texto, Machado emprega corretamente o 

acento grave indicativo da crase; a frase abaixo 

em que esse mesmo acento está empregado de 

forma adequada é:  

a) Os clientes pagaram a compra à crédito. 

b) A ordem é necessária à todo grupo social.  

c) Ninguém abandonou o local à correr. 

d) O motorista deu à documentação ao policial. 

e) Todos os policiais saíram à mesma hora. 

 

5 

“Scotland Yard é o Departamento de 

Investigações Criminais da Polícia Metropolitana 

de Londres. Seu nome vem do nome da rua onde 

funcionou seu primeiro quartel central e onde, 

por outro lado, localizou-se o palácio que 

utilizavam os reis da Escócia quando visitavam a 

Inglaterra.” (Atrás das palavras, Charlie Lopes)  

O objetivo principal deste pequeno texto é:  

a) informar aos leitores o que é a Scotland Yard. 

b) retirar de circulação informações erradas. 

c) justificar a denominação da instituição. 

d) divulgar informações turísticas interessantes. 

e) localizar a sede da Scotland Yard. 

 

6 

“Scotland Yard é o Departamento de 

Investigações Criminais da Polícia Metropolitana 

de Londres. Seu nome vem do nome da rua onde 

funcionou seu primeiro quartel central e onde, 

por outro lado, localizou-se o palácio que 

utilizavam os reis da Escócia quando visitavam a 

Inglaterra.” (Atrás das palavras, Charlie Lopes)  
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A afirmação correta sobre um dos termos 

sublinhados é:  

a) Seu se refere à Polícia Metropolitana de 

Londres. 

b) a primeira ocorrência de onde se refere à 

cidade de Londres.  

c) quartel não aparece citada anteriormente, 

mas se liga a polícia.  

d) a segunda ocorrência de onde se refere a 

primeiro quartel central.  

e) o relativo que tem por antecedente quartel 

central. 

 

7 

Todas as frases abaixo têm o crime como tema; 

a frase em que se apresenta uma visão positiva 

do crime é:  

a) O crime não compensa. 

b) Vivemos numa época de igualdade. Hoje em 

dia, por exemplo, todas as classes são 

criminosas. 

c) Não entendo como alguns escolhem o crime, 

quando há tantas maneiras legais de ser 

desonesto. 

d) O crime é a extensão lógica de um tipo de 

comportamento perfeitamente respeitável no 

mundo dos negócios. 

e) Há muitos anos cheguei à conclusão de que 

quase todo crime se deve a um desejo reprimido 

de expressão estética. 

 

8 

O célebre escritor Emerson declarou certa vez: 

“Cometa um crime e tu descobrirás como o 

mundo é de vidro.”  

Para que essa frase esteja enquadrada na norma 

culta da língua, a forma que lhe devemos dar é:  

a) Comete um crime e você descobrirá como o 

mundo é de vidro. 

b) Cometa um crime e tu vais descobrir como o 

mundo é de vidro.  

c) Comete um crime e você vai descobrir como o 

mundo é de vidro.  

d) Comete um crime e tu descobrirás como o 

mundo é de vidro. 

e) Cometa um crime e descobrirás como o 

mundo é de vidro. 

 

Texto 1  

“A instituição policial brasileira, segundo 

documentação existente no Museu Nacional do 

Rio de Janeiro, data de 1530, quando da chegada 

de Martim Afonso de Sousa enviado ao Brasil – 

Colônia por D. João III. A pesquisa histórica 

revela que no dia 20 de novembro de 1530, a 

polícia brasileira iniciava as suas ações, 

promovendo justiça e organizando os serviços 

de ordem pública, como melhor entendesse nas 

terras conquistadas do Brasil. A partir de então 

a instituição policial brasileira passou por 

seguidas reformulações nos anos de 1534, 1538, 

1557, 1565, 1566, 1603, e, assim, 

sucessivamente. Somente em 1808, com a 

chegada do príncipe Dom João ao Brasil, a 

polícia começou a ser estruturada, comandada 

por um delegado e composta por escrivães e 

agentes.” 

 

9 

No texto 1, o trecho “segundo documentação 

existente no Museu Nacional do Rio de Janeiro” 

tem a função de:  

a) mostrar a antiguidade da instituição. 

b) indicar a importância histórica da polícia.  

c) revelar a fonte de informação do texto. 

d) dar credibilidade ao que é dito a seguir.  

e) valorizar a preservação de documentos. 

 

10 

Os termos sublinhados no texto 1 são 

conectores, ou seja, ligam partes do texto; a 

opção abaixo em que o valor semântico de um 

desses termos NÃO está corretamente indicado 

é:  

 

a) segundo = conformidade. 

b) quando = tempo. 
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c) como = conformidade.  

d) assim = modo. 

e) com = companhia. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

11 

Uma delegacia de polícia atende aos cidadãos 

todos os dias. O novo escrivão foi designado 

para fazer um relatório das atividades da 

delegacia de 4 em 4 dias. 

Em cada relatório ele deve registrar as 

ocorrências do dia e dos três dias anteriores, e o 

primeiro relatório que ele fez foi num sábado. 

O novo escrivão fez seu 40º relatório em uma: 

a) segunda-feira. 

b) terça-feira. 

c) quarta-feira. 

d) quinta-feira. 

e) sexta-feira. 

 

12 

Laura gostaria de comprar certo celular em 

promoção, mas não tinha no momento dinheiro 

suficiente. Ela disse: 

Se tivesse o dobro do que tenho, ainda me 

faltariam 100 reais; se tivesse o triplo do que 

tenho, poderia comprar o celular e ainda me 

sobrariam 170 reais. 

O preço do celular, em reais, era de: 

a) 600. 

b) 620. 

c) 640. 

d) 660. 

e) 680. 

 

13 

Em um campeonato de futebol, quando o TIMEX 

joga em casa, a probabilidade de ele ganhar o 

jogo é de 60%, mas quando ele joga fora de casa, 

a probabilidade de ele ganhar o jogo é de 50%. 

Nos próximos três jogos do campeonato, o 

TIMEX jogará dois em casa e um fora de casa. 

A probabilidade de o TIMEX ganhar pelo menos 

um desses três jogos é: 

a) 30%. 

b) 50%. 

c) 75%. 

d) 92%. 

e) 95%. 

 

14 

Sabe-se que 3 botas custam tanto quanto 5 

sapatos e que 2 sapatos custam tanto quanto 3 

chinelos. 

O preço de uma bota em relação ao preço de um 

chinelo é: 

a) 15% menor. 

b) 15% maior. 

c) 25% maior. 

d) 150% maior. 

e) 250% maior. 

 

15 

Em um grupo de policiais civis há agentes e 

escrivães, sendo que 20% deles são escrivães e 

os demais são agentes. Dez escrivães saem do 

grupo e, agora, 96% dos policiais civis do grupo 

são agentes. 

O número de escrivães que restaram no grupo 

é: 

a) 2. 

b) 4. 

c) 6. 

d) 8. 

e) 10. 

 

16 

Em um grupo de esportistas, 1/3 deles só 

gostam de vôlei e, dos demais, 2/5 gostam de 

vôlei e também de basquete. Todos os 

esportistas desse grupo gostam de, pelo menos, 

um desses dois esportes. 

Em relação ao total de membros desse grupo, a 

fração daqueles que só gostam de basquete é: 

a) 2/3. 
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b) 2/5. 

c) 3/5. 

d) 4/15. 

e) 1/15. 

 

17 

Sabe-se que a sentença “Se a camisa é branca, 

então a calça é branca” é FALSA e a sentença “Se 

o sapato é preto, então a camisa não é branca” 

é VERDADEIRA. 

É correto concluir que: 

a) a camisa é branca, a calça não é branca e o 

sapato não é preto. 

b) a camisa é branca, a calça não é branca e o 

sapato é preto. 

c) a camisa não é branca, a calça é branca e o 

sapato não é preto. 

d) a camisa não é branca, a calça é branca e o 

sapato é preto. 

e) a camisa não é branca, a calça não é branca e 

o sapato é preto. 

 

18 

O número de ocorrências em certa delegacia de 

polícia diminuiu 10% no primeiro semestre de 

2020 em relação ao semestre anterior. 

Entretanto, no segundo semestre de 2020, o 

número de ocorrências aumentou 30% em 

relação ao semestre anterior. 

Durante todo o ano de 2020 o número de 

ocorrências nessa delegacia aumentou em: 

a) 10%. 

b) 12%. 

c) 15%. 

d) 17%. 

e) 20%. 

 

19 

A Figura 1 mostra uma placa retangular com 9 

cm de base e 6 cm de altura. Dessa placa foram 

retirados quatro triângulos equiláteros de 3 cm 

de lado cada um, formando a Figura 2. 

 

 
 

O perímetro da Figura 2, em cm, é: 

a) 24. 

b) 30. 

c) 36. 

d) 42. 

e) 54. 
 

20 

Mário, que mora sozinho, falava ao telefone 

com sua mãe a respeito do dia anterior: 

Lavei a louça e não dormi tarde. 

A negação lógica dessa sentença é: 

a) Não lavei a louça e não dormi tarde. 

b) Lavei a louça e dormi tarde. 

c) Não lavei a louça e dormi tarde. 

d) Não lavei a louça ou não dormi tarde. 

e) Não lavei a louça ou dormi tarde. 

 

ATUALIDADES 
 

21 

Dados do IBGE mostram que 54% da população 

brasileira é negra. Dados do Ipea mostram que 

mulheres brancas recebem 70% a mais que 

mulheres negras. Entender o Brasil é inter-

relacionar questões, informações, dados de 

gênero, etnia e também de classe social . 
(https://jornal.usp.br/radio-usp/dados-do-ibge-mostram-que-54-da-

populacao-brasileira-e-negra/). 

Sobre a questão racial no Brasil e no mundo, 

analise as afirmativas a seguir:  

I. O movimento internacional Black Lives Matter, 

ou numa tradução livre “Vidas Negras 

Importam", é uma ação ativista que começou 

nos Estado Unidos após a o assassinato de 

George Floyd, um homem afro-americano 

asfixiado em abordagem de um policial branco 

em Minneapolis. 

https://jornal.usp.br/radio-usp/dados-do-ibge-mostram-que-54-da-populacao-brasileira-e-negra/
https://jornal.usp.br/radio-usp/dados-do-ibge-mostram-que-54-da-populacao-brasileira-e-negra/
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II. A desigualdade em relação à população 

branca começa desde o nascimento, já que a 

mortalidade entre crianças negras e pardas 

brasileiras é bastante superior à da população 

branca da mesma idade.  

III. Pretos e pardos são maioria na fila do 

desemprego no Brasil. 

IV. Como já foi decidido pelo o STF, ações 

afirmativas, como a política de cotas em 

instituições de ensino devem com o objetivo de 

superar a desigualdade histórica entre negros e 

brancos. 

Está correto o que se afirma em:  

a) I, apenas.  

b) II e III, apenas.  

c) I e III, apenas.  

d) II, III e IV, apenas. 

e) I, II, III e IV.   

 

22 

Acerca das atualidades nacionais e mundiais, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

a) No início de fevereiro de 2021, no tocante à 

tragédia ocorrida em Brumadinho em janeiro de 

2019, a Vale fez um acordo no valor de R$ 37,68 

bilhões com o governo de Minas, o Ministério 

Público de Minas Gerais e outras instituições, 

com o intuito de amenizar os impactos do 

rompimento da barragem de Córrego do Feijão. 

b) Com o compromisso de uma nova 

Constituição para o país, o socialista Pedro 

Castilho, de 51 anos, assumiu a presidência do 

Peru. Entre os maiores desafios do novo 

presidente peruano estão o controle do surto de 

covid-19 mais letal do mundo em relação à 

população, a reativação da economia e a 

recuperação da confiança em um país marcado 

por constantes crises políticas. 

c) Jovenel Moïse, presidente do Haiti, foi 

assassinado em sua casa nos arredores da 

capital, Porto Príncipe, por volta em 7 de julho 

de 2021. O Haiti atravessa um momento 

marcado por grande instabilidade social e 

política, que inclui o aumento da violência entre 

grupos armados.  

d) Um incêndio atingiu um dos galpões da 

Cinemateca Brasileira, localizado na cidade do 

Rio de janeiro. Nesse prédio, ficavam guardados 

1 milhão de documentos da antiga Embrafilme 

como roteiros, arquivos em papel, cópias de 

filmes e equipamentos antigos. Alguns tinham 

mais de 100 anos e seriam usados na montagem 

de um museu, para contar a história do cinema 

brasileiro.  

e) Onda de violência após prisão de ex-

presidente da África do Sul deixa deixou mais de 

200 mortos. Jacob Zuma foi preso por ignorar 

convocações para testemunhar em inquérito 

que investiga corrupção no seu governo.  

 

23 

As principais praças do país ficaram lotadas na 

noite de domingo, 26 de outubro de 2020, 

depois que os eleitores deram amplo apoio ao 

plano de descartar a atual Constituição em favor 

de uma nova Carta que será escrita pelos 

cidadãos. Na praça, foco de gigantescos e muitas 

vezes violentos protestos no ano passado, fogos 

de artifício foram lançados em meio a uma 

multidão de dezenas de milhares de pessoas 

gritando em uníssono a palavra “renascimento”. 

Com mais de três quartos dos votos apurados, 

78,12% dos eleitores optaram por uma nova 

Constituição. Muitos manifestaram esperanças 

de que um novo texto vai moderar um viés 

amplamente capitalista com garantias de mais 

direitos iguais na saúde, aposentadorias e 

educação.                                
(https://agenciabrasil.ebc.com.br) 

O excerto trata 

a) da Bolívia. 

b) do Chile. 

c) do Peru. 

d) da Argentina. 

e) da Venezuela.  

 

 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2020-10/chilenos-votam-para-descartar-constituicao-da-era-pinochet
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24 

Acerca das atualidades nacionais e mundiais, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

a) No dia 20/07/2021, o bilionário Jeff Bezos faz 

1ª viagem ao espaço em voo sem piloto. O voo 

foi o primeiro suborbital sem piloto e tripulado. 

Uma semana antes, Richard Branson se tornou 

o primeiro civil a viajar para o espaço.  

b) Com o Brasil próximo de registrar 400 mil 

mortes pela covid-19, Senado iniciou ainda no 

mês de abril a CPI que investiga especificamente 

a atuação do governo federal no enfrentamento 

da pandemia.  

c) Em 19/07/2021, os Estados Unidos e seus 

aliados acusaram a China de práticas desonestas 

no ciberespaço, inclusive por meio de uma 

invasão massiva do sistema de e-mails da 

Microsoft e outros ataques de ransomware. 

Trata-se de uma escalada dramática na tentativa 

cada vez mais urgente do governo Biden de 

evitar novos vazamentos. A China, por sua vez, 

negou ter orquestrado os ataques contra a 

gigante de tecnologia Microsoft, ao mesmo 

tempo que chamou Washington de "campeão 

mundial" em ataques cibernéticos.  

d) O Presidente Bolsonaro sancionou a Lei 

Complementar 179/2021, que estabelece a 

autonomia do Banco Central. A estabilidade de 

preços continua sendo o objetivo fundamental 

do BC que, sem prejuízo desse objetivo, também 

irá zelar pela estabilidade e pela eficiência do 

sistema financeiro, suavizar as flutuações do 

nível de atividade econômica e fomentar o pleno 

emprego. 

e) O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 

2021 registrou 3.109.762 inscrições 

confirmadas, menor número desde 2005, ano 

em que as notas da prova ainda não eram 

utilizadas como forma de ingresso no ensino 

superior. 

 

 

 

 

25 

Acerca das atualidades nacionais e mundiais, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A Polícia Civil prendeu preventivamente dois 

manifestantes suspeitos de incendiar a estátua 

de Borba Gato, na Zona Sul de São Paulo, no 

último dia 24 de julho. Os manifestantes 

alegaram que o ataque ao monumento tinha o 

objetivo de levar ao debate público a existência 

da estátua.  

b) Número de mortos por terremoto no Haiti 

passa de 2.100. Tremor de magnitude 4,9 atingiu 

parte do país, que ainda se recupera de outro 

terremoto e a passagem de um ciclone. 

c) Reservatórios do país continuam abaixo da 

média em todos os subsistemas, diz ONS. Nível 

dos reservatórios de hidrelétricas do Nordeste é 

o mais crítico e operam com 26,4% da 

capacidade. 

d) Após retirada de tropas estadunidenses e 

fuga do presidente afegão, grupo 

fundamentalista Talibã assumiu o controle da 

capital Cabul e tomou o governo do Afeganistão.  

e) Contando apenas o conflito mais recente, 

iniciado em 2001, a Guerra do Afeganistão 

durou duas décadas. As origens do conflito e o 

surgimento do Talibã, porém, remontam a 40 

anos atrás. 

 

26 

Acerca das atualidades nacionais e mundiais, 

assinale a alternativa CORRETA: 

a) As denominadas “fake news”, notícias falsas, 

não representam ameaças para os países, 

sobretudo durante o processo eleitoral, pois 

atualmente a tecnologia da informação 

identifica e elimina automaticamente tais 

ameaças. 

b) Tendo em Vista a crise econômica e política 

na Venezuela o governo brasileiro incentivou a 

vinda de imigrantes, direcionando-os para o 

Estado de Rondônia. 

c) Com um contingente renovado, o Talibã 

aproveitou as negociações de retirada das 
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tropas internacionais para retomar de forma 

significativa diversas províncias do Afeganistão. 

Em fevereiro de 2020, já com controle territorial 

significativo no país, o Talibã e o governo dos 

Estados Unidos assinaram um acordo de paz que 

previa o fim da ocupação estrangeira no país. 

d) Milhares de imigrantes, sobretudo africanos, 

que atravessam o mar Mediterrâneo têm 

recebido integral apoio de governos europeus 

do Leste, que os têm acolhido sem reservas. 

e) A onda de ataques a escolas promovidas por 

jovens nos Estados Unidos fez com que o 

Governo americano restringisse a aquisição e 

porte de arma de fogo apenas aos agentes 

ligados à Segurança Pública. 

 

27 

Bitcoin é considerada a primeira moeda digital 

mundial descentralizada, responsável pelo 

ressurgimento do sistema bancário livre. Analise 

as afirmativas sobre Bitcoin e assinale a 

alternativa correta. 

I. É uma moeda que não existe fisicamente.  

II. É uma moeda totalmente virtual.  

III. A sua emissão é controlada por um Banco 

Central.  

IV. Ela é produzida por milhares de 

computadores, através de um processo 

chamado “mineração”. 

 

Estão corretas as afirmativas 

a) I, II, III e IV 

b) II e IV, apenas 

c) I e II, apenas 

d) I, II e IV, apenas 

e) I e III, apenas.  

 

28 

Sobre a Economia do Estado do Ceará, analise as 

afirmativas a seguir, considerando V para a 

verdadeira e F para a falsa:  

(   ) A agropecuária é o 2º setor com maior 

participação na economia do Estado, 

representando 28% do PIB. 

(   ) O setor de serviços corresponde a mais de 

70% do PIB do Estado. 

(   ) A indústria só perde para o setor de serviços, 

representando 18,09% do PIB do Ceará. 

(   ) Em junho de 2021, a previsão do IPECE para 

o crescimento da economia cearense no ano de 

2021 está em 5,77%. O crescimento esperado 

para o PIB estadual é superior à expectativa 

divulgada em março de 2021. A previsão para o 

estado se mantém acima do projetado para 

economia brasileira, cuja taxa é de 4,85%. 

(  ) O Ceará é destaque na geração de emprego 

formal no Nordeste. Entre janeiro e junho de 

2021, o saldo entre contratações e dispensas no 

mercado de trabalho cearense ficou positivo em 

33.256 empregos. No mesmo período do ano 

passado o resultado havia sido negativo com a 

extinção de 48,132 empregos com carteira 

assinada. 

 

A sequência correta é:  

a) V, V, F, V, V. 

b) F, V, V, V, V.  

c) F, V, F, V, F.  

d) V, F, F, V, V. 

e) V, F, V, V, V.  

 

29 

A Lei Maria da Penha completou 15 anos. Desde 

que foi sancionada, em 7 de agosto de 2006, a 

legislação que homenageia a cearense Maria da 

Penha Maia Fernandes, símbolo da luta contra a 

violência doméstica, significou um marco para a 

proteção das mulheres brasileiras. 
(www.opovo.com.br).  

Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir, 

considerando V para a verdadeira e F para a 

falsa:   

(  ) Na comparação entre os sete primeiros 

meses de 2006 com os de 2007, houve um 

aumento de 43% na quantidade de denúncias na 

Delegacia da Mulher, em Fortaleza. 

(  ) Vinte e cinco anos após o crime, Maria da 

Penha recebeu indenização de R$ 60 mil a título 
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de indenização por danos morais, materiais e 

emocionais, por parte do Estado do Ceará. A 

indenização foi recomendada pela Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos ainda em 

2001. 

(  ) Com a Lei nº 13.772/18, a Lei Maria da Penha 

passou por uma nova alteração na qual a 

violação da intimidade da mulher foi 

reconhecida como violência doméstica e 

familiar. O registro não autorizado de cenas de 

nudez ou de ato sexual também foi 

criminalizado. 

(  ) O Ceará se destaca negativamente no ranking 

de estados com mais registros de denúncias de 

violência contra o público feminino. 

Levantamento da Ouvidoria Nacional de Direitos 

Humanos indica que o Ceará é o 7º colocado 

com mais denúncias de violência contra a 

mulher. 

(   ) O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem 

vetos a Lei 14.188, de 2021, que cria o programa 

Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica e 

Familiar. O texto também inclui no Código Penal 

o crime de violência psicológica contra a mulher. 

 

A sequência correta é:  

a) V, F, V, V, V. 

b) V, F, F, V, V.  

c) F, V, V, V, V.  

d) F, V, F, V, F.  

e) V, V, V, V, V.  

 

30 

As vacinas para COVID-19 foram desenvolvidas 

em tempo recorde. Isto ocorreu por alguns 

motivos. O avanço científico das últimas 

décadas permite que atualmente novas 

tecnologias sejam desenvolvidas de forma cada 

vez mais rápida. Também por conta dos 

conhecimentos e tecnologias já disponíveis, 

incluindo desenvolvimento de vacinas, 

produzidas para o enfrentamento de epidemias 

causadas por outros coronavírus, especialmente 

do SARS-CoV (2003) e MERS-CoV (2012). 

Importante ainda ressaltar o grande 

investimento governamental em vários países, 

que permitiu que as diferentes fases de 

desenvolvimento da vacina (fases 1, 2 e 3) 

ocorressem de forma simultânea e sem 

intervalos, diferentemente do que era 

anteriormente usual. Tudo isso resultou em 

maior agilidade de todo o processo. 
(coronavirus.ceara.gov.br) 

Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir, 

considerando V para a verdadeira e F para a 

falsa:  

(  ) A dedicação dos pesquisadores e o aporte 

financeiro ajudaram a tirar do anonimato 

tecnologias novas, mais rápidas e simples, como 

as vacinas de vetor viral (AstraZeneca, Janssen e 

Sputnik V) ou de RNA mensageiro (Pfizer e 

Moderna). Elas são desconhecidas do público, 

mas não chegaram ontem.  

(   ) No momento 99,5% das cerca de 3 mil 

mortes semanais que ainda sucedem nos EUA 

por conta da Covid-19 se deram entre pessoas 

que não foram ainda vacinadas.   

(  ) Movimentos antivacina pelo mundo usam os 

mesmos argumentos há 135 anos, apontam 

cientistas. Negação dos riscos de doenças e dos 

benefícios de imunizantes já fazia parte do 

discurso de antivacinacionistas de 1885 - 

estratégia reproduzida até hoje e que é a 

principal barreira contra a COVID-19 em países 

desenvolvidos como os EUA.  

(   ) As vacinas de Pfizer e Moderna usam o RNA 

mensageiro para mimetizar a proteína spike, 

específica do vírus Sars-CoV-2 - causador da 

covid-19 -, que o auxilia a invadir as células 

humanas. Essa "cópia", no entanto, não é nociva 

como o vírus, mas é suficiente para desencadear 

uma reação das células do sistema imunológico, 

que cria uma defesa robusta no organismo. 

(  ) Todas as vacinas contra a covid-19 aprovadas 

pela ANVISA são seguras e eficazes. 

Independente da tecnologia utilizada, esses 

imunizantes foram testados, tiveram sua 

eficácia comprovada por meio de estudos, 
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avaliados e reavaliados por cientistas, e são 

aplicados em larga escala no mundo todo. 

 

A sequência correta é:  

a) V, F, V, V, V. 

b) V, F, F, V, V.  

c) F, V, V, V, V.  

d) F, V, F, V, F.  

e) V, V, V, V, V.  

 

LEGISLAÇÃO DO SUS 
 

31 

Sobre as competências do SUS dispostas na 

Constituição Federal de 1988, analise as 

afirmativas a seguir. 

I. O SUS deve controlar e fiscalizar 

procedimentos, produtos e substâncias de 

interesse para a saúde e produzir 

medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos, hemoderivados e outros 

insumos. 

II. O SUS deve colaborar na proteção do meio 

ambiente, nele compreendido o ambiente do 

trabalho. 

III. O SUS deve realizar o controle e fiscalização 

da produção, transporte, guarda e utilização de 

substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 

radioativos. 

 

Assinale: 

a) se somente a afirmativa I estiver correta. 

b) se somente a afirmativa II estiver correta. 

c) se somente a afirmativa III estiver correta. 

d) se somente as afirmativas II e III estiverem 

corretas. 

e) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

32 

De acordo com a Lei nº 8.080/1990, que regula, 

em todo o território nacional, as ações e os 

serviços de saúde e a organização e o 

funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS), analise as assertivas abaixo e marque, 

com V, as afirmativas que forem verdadeiras, e 

com F, as que forem falsas. 

(  ) Constitui o SUS o conjunto de ações e serviços 

de saúde, prestados por órgãos e instituições 

públicas federais, estaduais e municipais, das 

administrações direta e indireta e das fundações 

mantidas pelo Poder Público, sem participação 

de qualquer natureza da iniciativa privada. 

(  ) Entende-se por saúde do trabalhador, para 

fins da referida lei, um conjunto de atividades 

que se destina, através das ações de vigilância 

epidemiológica e vigilância sanitária, à 

promoção e proteção da saúde dos 

trabalhadores, assim como visa à recuperação e 

reabilitação da saúde dos trabalhadores 

submetidos aos riscos e agravos advindos das 

condições de trabalho. 

( ) Os níveis de saúde expressam a organização 

social e econômica do País, tendo a saúde os 

seguintes determinantes e condicionantes: a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o 

meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, 

a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso 

aos bens e serviços essenciais.  

( ) São objetivos do SUS: a identificação e 

divulgação dos fatores condicionantes e 

determinantes da saúde; a divulgação de 

informações quanto ao potencial dos serviços 

de saúde e a sua utilização pelo usuário; a 

assistência às pessoas por intermédio de ações 

de promoção, proteção e recuperação da saúde, 

com a realização integrada das ações 

assistenciais e das atividades preventivas. 

 

Assinale a alternativa correta, de cima para 

baixo: 

a) F, V, F, V.            

b) F, V, F, F.           

c) V, F, V, F.           

d) F, V, V, F.        

e) V, F, F, F. 
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33 

Em razão da confirmação dos casos de Covid-19 

pela variante delta em São Luís - MA, notificados 

em maio de 2021, a região recebeu doses extras 

de imunobiológicos contra essa doença, que 

equivalem a 5% a mais que o previsto 

inicialmente pelo Plano Nacional de Imunização 

(PNI). De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, a 

conduta está diretamente relacionada ao 

seguinte princípio do SUS: 

a) integralidade. 

b) equidade. 

c) universalidade. 

d) hierarquização. 

e) descentralização. 

 

34 

Sobre as atribuições da direção estadual do SUS, 

previstas na Lei nº 8.080/90, assinale V para a 

afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

(   ) Elaboração da proposta orçamentária do 

SUS, de conformidade com o plano de saúde. 

(   ) Participar da definição de normas, critérios e 

padrões para o controle das condições e dos 

ambientes de trabalho e coordenar a política de 

saúde do trabalhador. 

(   ) Em caráter suplementar, formular, executar, 

acompanhar e avaliar a política de insumos e 

equipamentos para a saúde. 

 

As afirmativas são, respectivamente, 

a) V, F e F.             

b) V, F e V.             

c) F, F e V.          

d) F, V e V.       

e) F, F e F. 

 

35 

Considerando as disposições legais acerca da 

organização do SUS, analise as afirmativas a 

seguir. 

I. As ações e serviços de saúde executados pelo 

SUS deverão ser organizados de forma 

hierarquizada e regionalizada, em níveis de 

complexidade crescente. 

II. As comissões intersetoriais do SUS de âmbito 

nacional são vinculadas ao Conselho Nacional de 

Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos 

competentes e por entidades representativas da 

sociedade civil, com a finalidade de articular 

políticas e programas de interesse para a saúde, 

cuja execução envolva áreas compreendidas no 

âmbito do SUS. 

III. Aplica-se aos consórcios administrativos 

interestaduais o princípio da direção única, e os 

respectivos atos constitutivos disporão sobre 

sua observância. 

 

Está correto somente o que se afirma em: 

a) I.               

b) III.               

c) I e III.              

d) II.                        

e) I e II. 

 

36 

A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, 

dispõe sobre a participação da comunidade na 

gestão do SUS e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na 

área da Saúde e dá outras providências. Em 

relação às disposições dessa norma, é CORRETO 

afirmar: 

a) O Conselho de Saúde, em caráter permanente 

e deliberativo, é um órgão colegiado composto 

de representantes do governo, prestadores de 

serviço e profissionais de saúde, que atuam na 

formulação de estratégias e no controle da 

execução da política de saúde na instância 

correspondente, inclusive nos aspectos 

econômicos e financeiros, cujas decisões serão 

homologadas pelo chefe do poder legalmente 

constituído em cada esfera do governo. 

b) A Conferência de Saúde reunir-se-á, a cada 

quatro anos, com a representação dos vários 

segmentos sociais, para avaliar a situação de 

saúde e propor as diretrizes para a formulação 
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da política de saúde nos níveis correspondentes, 

convocada pelo Poder Executivo ou, 

extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho 

de Saúde. 

c) As transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros são asseguradas mediante 

Conferência de Saúde e Pactuações nos 

Conselhos de Saúde.  

d) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde 

(FNS) serão alocados como investimentos 

previstos no Plano Anual do Ministério da 

Saúde. 

e) As Conferências de Saúde e os Conselhos de 

Saúde terão sua organização e normas de 

funcionamento definidas em Lei. 

 

37 

A respeito da organização do SUS, analise as 

afirmativas a seguir, considerando V para a 

verdadeira e F para a falsa: 

(   ) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde 

interestaduais, compostas por Municípios 

limítrofes, por ato conjunto dos respectivos 

Estados e aprovado na Comissão Intergestores 

Tripartite (CIT). 

(   ) O acesso integral, regionalizado e 

descentralizado às ações e serviços de saúde se 

inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se 

completa na rede hierarquizada, de acordo com 

a complexidade do serviço. 

(   ) A população indígena será valorizada e 

contará com regramentos iguais de acesso, 

compatíveis com suas especificidades e com a 

necessidade de assistência integral à sua saúde, 

de acordo com disposições do Ministério da 

Saúde. 

 

A sequência correta é: 

a) V, F, F.            

b) F, F, F.           

c) V, F, V.           

d) F, V, F.           

e) F, F, V. 

 

38 

Assinale a alternativa correta acerca da 

Articulação Interfederativa e o Contrato 

Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP), 

estabelecidos pelo Decreto nº 7.508/11. 

a) A humanização do atendimento do usuário 

será fator determinante para o estabelecimento 

das metas de saúde previstas no COAP. 

b) O objeto do COAP é estabelecer a Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais. 

c) O COAP não pode definir as responsabilidades 

individuais e solidárias dos entes federativos 

com relação às ações e serviços de saúde. 

d) As Secretarias Estaduais de Saúde farão a 

fiscalização do COAP. 

e) Aos partícipes do COAP não caberá monitorar 

e avaliar a execução desse contrato. 

 

39 

É o instrumento que operacionaliza as intenções 

expressas no Plano de Saúde e tem por objetivo 

anualizar as metas do Plano de Saúde e prever a 

alocação dos recursos orçamentários a serem 

executados:  

a) Lei Orçamentária Anual. 

b) Relatório Anual de Gestão.  

c) Programação Anual de Saúde.  

d) Plano de Saúde.  

e) Programação Pactuada Integrada. 

 

40 

De acordo com a Portaria nº 828/2020, os 

recursos do Fundo Nacional de Saúde, 

destinados a despesas com ações e serviços 

públicos de saúde, a serem repassados na 

modalidade fundo a fundo aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios serão 

organizados e transferidos na forma dos 

seguintes blocos de financiamento: 

I - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 

Públicos de Saúde.  

II - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços 

Públicos de Saúde. 
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III - Bloco de Investimentos das Ações e Serviços 

Públicos de Saúde.  

 

Está correto somente o que se afirma em: 

a) I.                 

b) III.                   

c) I e III.                  

d) II.                       

e) I e II. 

 

ENFERMAGEM 
 

41 

A hanseníase é uma doença crônica e 

infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o 

Mycobacterium leprae, um bacilo álcool-ácido 

resistente, fracamente gram-positivo, que 

infecta os nervos periféricos e, mais 

especificamente, as células de Schwann. Sobre a 

doença, assinale a opção correta: 

(  ) Os sinais e os sintomas da doença são: pele 

infiltrada (avermelhada), com diminuição ou 

ausência de suor no local; dor e sensação de 

choque, fisgadas e agulhadas ao longo dos 

nervos dos braços e das pernas, edema de mãos 

e pés, diminuição da força dos músculos das 

mãos, dos pés e da face, devido à inflamação de 

nervos, os quais, nesses casos, podem estar 

engrossados e doloridos. 

(  ) A transmissão do bacilo é mais frequente nas 

pessoas que mantêm relações sexuais com mais 

de um parceiro. 

( )  No Brasil, atualmente, a vigilância 

epidemiológica da hanseníase utiliza, 

essencialmente, o sistema universal com busca 

ativa, pautado na notificação dos casos 

suspeitos e confirmados.  

( ) A hanseníase é uma doença de notificação 

compulsória em todo o território nacional e de 

investigação facultativa, devido ao longo 

período de incubação. 

 

 

Assinale a alternativa correta, de cima para 

baixo: 

a) F, F, V, V. 

b) F, V, F, F. 

c) V, F, F, F. 

d) F, V, V, F. 

e) V, F, V, F. 

 

42 

As infecções do sítio cirúrgico (ISC) são as 

complicações mais comuns decorrentes do ato 

cirúrgico, que ocorrem no pós-operatório em 

cerca de 3 a 20% dos procedimentos realizados 

e causam um impacto significativo na 

morbidade e mortalidade do paciente. O 

trabalho do enfermeiro é muito importante na 

prevenção dessa infecção. Acerca desse 

assunto, assinale a alternativa correta: 

a) As principais fontes de microrganismos e 

agentes infecciosos causadores de infecções do 

sítio cirúrgico são os gram-negativos aeróbicos e 

anaeróbicos, mais comuns em procedimentos 

assépticos. 

b) Todos os pacientes em pré-operatório, 

internados há mais de 24h, deverão fazer 

descolonização nasal com mupirocina 

(apresentação própria para uso nasal) + banho 

de clorexidina por 3 dias (2x/d). 

c) A vancomicina é considerada como droga de 

escolha para antibioticoprofilaxia 

rotineiramente. 

d) A tricotomia pré-operatória não deve ser feita 

de rotina; se os pelos tiverem de ser removidos, 

deve-se fazê-lo imediatamente antes da 

cirurgia, utilizando-se tricotomizadores 

elétricos, e fora da sala de cirurgia. 

e) Deve-se dar banho com clorexidina 2% em 

todos os pacientes cirúrgicos, incluindo cirurgias 

de pequeno porte, em até 2 horas antes da 

abordagem cirúrgica. 
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43 

O desafio para prevenir danos aos usuários dos 

serviços de saúde e prejuízos associados aos 

cuidados decorrentes de processos ou 

estruturas da assistência é cada vez maior e, 

portanto, faz-se necessária a atualização de 

protocolos específicos de critérios diagnósticos 

e de medidas de prevenção para a redução das 

Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde - 

IRAS, conforme determina a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2017). Sobre 

esses aspectos, assinale a opção correta: 

a) Recomenda-se substituir o sistema de 

umidificação quando houver mau 

funcionamento ou estiver visivelmente 

contaminado. Recomenda-se também a troca 

dos umidificadores passivos a partir de 24 horas, 

podendo ser utilizado no máximo até 7 dias. 

b) Um dos fatores que podem contribuir para a 

aquisição de pneumonia está associado ao 

inadequado processamento dos produtos 

utilizados na terapia ventilatória, sendo os 

produtos de assistência respiratória 

classificados como críticos os quais devem ser 

submetidos à desinfecção após adequada 

limpeza. 

c) Dentre as recomendações para punção de 

cateter venoso periférico, tem-se a preparação 

da pele, em que se deve realizar fricção com 

solução à base de álcool: gliconato de 

clorexidina > 0,5% (30 segundos com 

movimentos circulares de dentro para fora), 

iodopovidona - PVP-I alcoólico 10% (1,5 a 2 

minutos com movimentos de vai e vem) ou 

álcool 70%, devendo-se aguardar a secagem 

espontânea do antisséptico antes de proceder à 

punção. 

d) Cateter central de curta permanência é 

recomendado em algumas situações, tais como 

pacientes sem reais condições de acesso venoso 

por venóclise periférica. Em caso de cateteres 

centrais inseridos em situação de emergência ou 

sem a utilização de barreira máxima, devem ser 

trocados para outro sítio assim que possível, não 

ultrapassando 48 horas. 

e) A vancomicina é considerada como droga de 

escolha para antibioticoprofilaxia 

rotineiramente. 

 

44 

A Central de Material Esterilizado (CME) é 

responsável por executar atividades básicas 

como limpeza, preparo e acondicionamento dos 

instrumentais cirúrgicos, realizadas na própria 

unidade de internação pela equipe de 

enfermagem. Assinale a alternativa correta a 

respeito do processamento de materiais e 

esterilização: 

a) Desinfecção de alto nível: processo físico ou 

químico que destrói a maioria dos 

microrganismos de artigos semicríticos, 

inclusive um número elevado de esporos 

bacterianos.  

b) Antes de desinfetar ou esterilizar qualquer 

tipo de material, é fundamental fazer uma 

limpeza adequada, para que resíduos de matéria 

orgânica que possam ficar nos materiais não 

interfiram na qualidade dos processos de 

desinfecção e esterilização. 

c) Os marcadores químicos são os encontrados 

em fitas adesivas específicas para esterilização a 

vapor ou calor seco (que ficam listradas depois 

da esterilização) ou papéis de embalagem com 

marcadores específicos (que mudam de cor 

depois da esterilização). 

d) Por ser considerado artigo semicrítico, deve-

se realizar a limpeza e, em seguida, a 

desinfecção de nível intermediário, pois destrói 

microrganismos patogênicos na forma 

vegetativa, microbactérias, a maioria dos vírus e 

dos fungos, objetos inanimados e superfícies. A 

solução escolhida deve ser o hipoclorito de 

sódio. 

e) Desinfecção de nível intermediário: processo 

físico ou químico que destrói microrganismos 

patogênicos na forma vegetativa e 
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microbactérias, exceto um número elevado de 

esporos virais. 

 

45 

As precauções baseadas na transmissão das 

doenças são elaboradas de acordo com o 

mecanismo de contágio das patologias, sendo 

classificadas em transmissão por contato, 

transmissão aérea por gotículas, transmissão 

aérea por aerossóis. Com base nisso, ao prestar 

assistência a um paciente com Herpes zoster, 

além da precaução padrão, o profissional de 

saúde deve utilizar a precaução: 

a) para gotículas. 

b) de contato. 

c) para aerossóis. 

d) de contato + aerossóis. 

e) de contato + gotículas. 

 

46 

Seguindo as recomendações da Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), bem 

como da ANVISA, uma instituição de saúde 

resolveu adotar algumas medidas para prevenir 

infecções. Dentre essas medidas, está a troca de 

cateter umbilical arterial a cada: 

a) 24 horas. 

b) 48 horas. 

c)  72 horas. 

d) 5 dias. 

e) 7 a 14 dias. 

 

47 

De acordo com a RDC 222 de 28 março de 2018, 

que trata sobre Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos de Serviços de Saúde, correlacione as 

colunas a seguir: 

1ª Coluna 

(A) Grupo A 

(B) Grupo B 

(C) Grupo C 

(D) Grupo D 

(E) Grupo E 

 

2ª Coluna  

(   ) Bolsas transfusionais contendo sangue ou 

hemocomponentes rejeitadas por 

contaminação ou por má conservação ou com 

prazo de validade vencido.   

(   ) Efluentes de processadores de imagem 

(reveladores e fixadores).  

(   ) Rejeito radioativo, proveniente de 

laboratório de pesquisa e ensino na área da 

saúde, laboratório de análise clínica, serviço de 

medicina nuclear e radioterapia.   

(   ) Resíduos de gesso provenientes de 

assistência à saúde.   

(   ) Utensílios de vidro quebrados no laboratório 

(pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de 

Petri) e outros similares. 

 

Assinale a sequência que corresponde à segunda 

coluna, correlata à primeira, de cima para baixo. 

a) B, A, C, E, D. 

b) A, B, C, D, E. 

c) A, B, E, C, D. 

d) D, B, C, E, A. 

e) A, B, D, C, E. 

 

48 

Em unidade de terapia intensiva, um enfermeiro 

avalia uma paciente idosa com lesão por pressão 

estágio 3 em região trocantérica direita, 

cavitária, com presença de tecido desvitalizado, 

exsudato abundante, sem sinais de infecção. 

Qual a cobertura mais indicada para a lesão? 

a) Hidrogel.  

b) Placa de hidrocoloide.  

c) Alginato de cálcio em fita. 

d) Espuma de poliuretano com prata. 

 

49 

Em conformidade com a Aliança Mundial para a 

Segurança do Paciente, foi lançado o Segundo 

Desafio Global para a Segurança do paciente que 

dirige a atenção para os fundamentos e as 

práticas da segurança cirúrgica e tem como 

objetivo aumentar os padrões de qualidade 
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almejados em serviços de saúde de qualquer 

lugar do mundo. 

Assinale a alternativa que apresenta 

corretamente as ações propostas por esse 

Segundo Desafio Global - Cirurgias Seguras 

Salvam Vidas. 

a) Higiene das mãos, administração segura de 

injetáveis, equipamentos seguros, 

procedimentos clínicos seguros. 

b) Administração segura de imunobiológicos, 

segurança da água, saneamento básico e 

manejo de resíduos. 

c) Prevenção de infecção de sítio cirúrgico, 

anestesia segura, equipes cirúrgicas seguras, 

indicadores da assistência cirúrgica. 

d) Medicação segura, higiene das mãos, 

procedimentos clínicos e cirúrgicos seguros, 

administração segura de injetáveis e de 

imunobiológicos. 

e) Procedimentos clínicos seguros, 

administração segura de injetáveis e de 

imunobiológicos, medicação segura. 

 

50 

É indispensável ao enfermeiro conhecer as 

classes medicamentosas, pois, em diversas 

situações, o técnico de enfermagem pode ficar 

em dúvida sobre a medicação e sua respectiva 

classe. Sobre a epinefrina, analise as assertivas 

abaixo e marque, com V, as afirmativas que 

forem verdadeiras, e com F, as que forem falsas. 

(   ) A epinefrina deve ser administrada em um 

atendimento de parada cardiorrespiratória, 

quando há suspeita ou diagnóstico de overdose 

por opioides. 

(   ) A epinefrina é um vasopressor utilizado para 

ressuscitação, em casos de parada 

cardiorrespiratória (PCR), e que pode ser 

ministrado logo depois do início da PCR com 

ritmo não chocável. 

(   ) Em situação de anafilaxia, as pessoas em 

risco, normalmente, portam autoinjetores de 

epinefrina, muitas vezes, em embalagem com 

duas doses.  

( ) A epinefrina é uma catecolamina 

vasopressora e inotrópica negativa ainda 

recomendada como vasopressor na PCR em 

Pediatria. 

 

Assinale a alternativa correta, de cima para 

baixo: 

a) F, F, V, V. 

b) F, V, F, F. 

c) V, F, F, F. 

d) F, V, V, F. 

e) F, V, V, V. 

 

51 

Paciente A.Z., 10 anos de idade, com quadro de 

insuficiência respiratória aguda, apresenta a 

seguinte gasometria arterial: pH: 7,1; PaCO2: 63; 

HCO3
-: 28; BE: + 2. 

O distúrbio acidobásico apresentado é: 

a) acidose metabólica.  

b) alcalose metabólica.  

c) acidose respiratória. 

d) alcalose respiratória.  

e) acidose mista. 

 

52 

Sobre o porquê os rins podem ser afetados 

quando o organismo humano perde 

rapidamente grande quantidade de seu volume 

sanguíneo, analise as afirmativas abaixo e dê 

valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).  

(  ) A pressão arterial pode cair acentuadamente. 

(  ) A microcirculação renal pode sofrer um 

violento processo de vasoconstrição. 

( ) A pressão arterial pode aumentar 

acentuadamente. 

(  ) A microcirculação renal pode sofrer um 

violento processo de vasodilatação. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta de cima para baixo. 

a) V, F, F, V.        

b) V, F, F, F.         

c) V, V, F, F.       
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d) F, V, V, F.         

e) F, F, V, V. 

 

53 

Considerando a Sistematização da Assistência 

de Enfermagem (SAE), analise as assertivas 

abaixo e marque, com V, as afirmativas que 

forem verdadeiras, e com F, as falsas. 

(   ) O processo de enfermagem, de acordo com 

a Resolução COFEN nº 358/2009, deve ser 

realizado, de modo deliberado e sistemático, em 

todos os ambientes, públicos ou privados, em 

que ocorre o cuidado profissional de 

Enfermagem, que se organiza em cinco etapas 

inter-relacionadas, interdependentes e 

recorrentes: coleta de dados ou histórico de 

Enfermagem, diagnóstico, planejamento, 

implementação e avaliação. 

( ) Diagnóstico de Enfermagem - processo 

deliberado, sistemático e contínuo, realizado 

com o auxílio de métodos e técnicas variadas, 

com a finalidade de obter informações sobre a 

pessoa, a família ou a coletividade humana e 

sobre suas respostas em certo momento do 

processo saúde e doença.  

(  ) Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico 

de Enfermagem) - processo de interpretação e 

agrupamento dos dados coletados na primeira 

etapa, que culmina com a tomada de decisão 

sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem, 

que representam, com mais exatidão, as 

respostas da pessoa, da família ou da 

coletividade humana, em certo momento do 

processo saúde-doença, e que constituem a 

base para selecionar as ações ou intervenções 

com as quais se objetiva alcançar os resultados 

esperados.  

(  ) Planejamento de Enfermagem - processo 

deliberado, sistemático e contínuo de 

verificação de mudanças nas respostas da 

pessoa, da família ou da coletividade humana, 

em certo momento do processo saúde-doença, 

para determinar se as ações ou intervenções de 

enfermagem alcançaram o resultado esperado e 

de verificação da necessidade de mudanças ou 

adaptações nas etapas do Processo de 

Enfermagem. 

 

Assinale a alternativa correta, de cima para 

baixo. 

a) F, F, V, V. 

b) V, V, F, V. 

c) V, F, F, F. 

d) F, V, V, F. 

e) V, F, V, F. 

 

54 

O coordenador de enfermagem de um 

ambulatório dimensionou sua equipe conforme 

os parâmetros para dimensionar o quadro de 

profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN 

nº 543/2017). Assinale a alternativa correta: 

a) Para efeito de cálculo, considera‐se 

necessário um profissional de enfermagem para 

cada seis pacientes que exijam cuidado mínimo. 

b) Para o cálculo da assistência semi-intensiva, 

devem ser consideradas 18 horas de 

enfermagem por leito nas 24 horas.  

c) Cabe ao técnico de enfermagem registrar 

diariamente a classificação dos pacientes, 

segundo o SCP, para subsidiar a composição do 

quadro de enfermagem para as unidades de 

internação. 

d) O referencial máximo para o quadro dos 

profissionais de enfermagem em Centro 

Cirúrgico (CC) considera a Classificação da 

Cirurgia, as horas de assistência segundo o porte 

cirúrgico, o tempo de limpeza das salas e o 

tempo de espera das cirurgias. 

e) Ao quantitativo de profissionais estabelecido 

deverá ser acrescido o índice de segurança 

técnica (IST) de, no mínimo, 20% do total, dos 

quais 8,3% são referentes a férias, e 6,7%, a 

ausências não previstas. 
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55 

O papel que um elemento assume no grupo é 

determinado pelas necessidades do próprio 

grupo, pelas características próprias de cada um 

de seus elementos e pela forma como essas 

características são percebidas pelos demais 

elementos. O enunciado refere-se à liderança: 

a) democrática.  

b) situacional.  

c) permissiva.  

d) autocrática.  

e) laissez-faire. 

 

56 

Sobre os deveres do profissional de 

enfermagem, assinale V para a afirmativa 

verdadeira e F para a falsa.  

(   ) O profissional de Enfermagem poderá 

recusar-se a executar prescrição de 

Enfermagem e Médica em caso de identificação 

de erro e/ou ilegibilidade da mesma, devendo 

esclarecer com o prescritor ou outro 

profissional, registrando no prontuário.  

(   ) Prestar assistência de Enfermagem em 

condições que ofereçam segurança, mesmo em 

caso de suspensão das atividades profissionais 

decorrentes de movimentos reivindicatórios da 

categoria.  

(  ) Aprimorar seus conhecimentos técnico-

científicos, ético-políticos, socioeducativos, 

históricos e culturais que dão sustentação à 

prática profissional. 

 

As afirmativas são, respectivamente,  

a) V, V e F.            

b) F, V e F.            

c) F, V e V.            

d) V, V e F.         

e) F, F e V.  

 

57 

Os enfermeiros são responsáveis pela 

administração de soluções parenterais e pela 

prescrição dos cuidados de enfermagem 

relativos à terapia intravenosa. Nesse contexto, 

considere a situação de um paciente que 

necessita receber: 

1: 1.000 unidades de heparina, a serem 

aspiradas de uma ampola com 5.000 

unidades/ml; 

2: 30 unidades de insulina NPH, a serem 

aspiradas de ampola com 100 unidades/ml; 

3: 2 g de sulfato de amicacina, a serem aspiradas 

de ampolas de 2 ml contendo 500 mg; 

4: 1.000 ml de cloreto de sódio a 0,9%, acrescido 

de 80 ml de gluconato de cálcio a 10%, a serem 

infundidas em 24 horas. 

 

Para esse caso, o enfermeiro deverá garantir a 

administração de: 

a) 0,4 ml de heparina; 0,6 ml de insulina NPH; 12 

ml de sulfato de amicacina e 15 gotas/minuto do 

cloreto de sódio a 0,9% com gluconato de cálcio 

a 10%. 

b) 0,2 ml de heparina; 0,3 ml de insulina NPH; 8 

ml de sulfato de amicacina e 45 

microgotas/minuto do cloreto de sódio a 0,9% 

com gluconato de cálcio a 10%. 

c) 0,1 ml de heparina; 0,2 ml de insulina NPH; 6 

ml de sulfato de amicacina e 15 gotas/minuto do 

cloreto de sódio a 0,9% com gluconato de cálcio 

a 10%. 

d) 0,3 ml de heparina; 0,5 ml de insulina NPH; 10 

ml de sulfato de amicacina e 45 

microgotas/minuto do cloreto de sódio a 0,9% 

com gluconato de cálcio a 10%. 

e) 0,2 ml de heparina; 0,2 ml de insulina NPH; 9 

ml de sulfato de amicacina e 45 

microgotas/minuto do cloreto de sódio a 0,9% 

com gluconato de cálcio a 10%. 

 

58 

No âmbito da atenção básica, destaca-se o 

importante papel do enfermeiro na linha de 

cuidado do câncer do colo do útero, a qual tem 

a finalidade de assegurar à mulher acesso 

humanizado e integral às ações de 
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rastreamento, diagnóstico precoce e 

tratamento adequado do câncer de colo do 

útero. Sobre o assunto, é correto afirmar que: 

a) o enfermeiro deverá investigar se a mulher 

teve infecção prévia por meio do papilomavírus 

humano (HPV), a qual é um fator suficiente para 

o desenvolvimento do câncer do colo do útero. 

b) O rastreamento deve ser realizado a partir de 

25 anos, com todas as mulheres que iniciaram 

atividade sexual, a cada dois anos, se os três 

primeiros exames anuais forem normais. Os 

exames devem seguir até os 64 anos de idade.  

c) A coleta de material para o exame 

citopatológico deve ser realizada anualmente 

até que a mulher entre em menopausa e, após 

esse evento, deve ser realizada a cada dois anos, 

até que complete 65 anos de idade. 

d) Considerando que a coleta, o 

acondicionamento e o transporte das amostras 

conduzidos de forma adequada são 

fundamentais para o sucesso das ações de 

rastreamento do câncer de colo do útero, o 

enfermeiro deve saber que, para coletar 

material na endocérvice, deve-se utilizar a 

espátula de Ayre, encaixando a ponta mais longa 

da espátula no orifício externo do colo, fazendo 

uma raspagem em movimento rotativo de 360° 

em torno de todo o orifício cervical. 

e) O rastreamento do câncer do colo do útero 

representa um processo complexo em múltiplas 

etapas: aplicação do exame de rastreamento, 

identificação dos casos positivos (suspeitos de 

lesão precursora ou câncer), confirmação 

diagnóstica e tratamento. 

 

59 

Em relação às Síndromes Hipertensivas na 

gestação, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A hipertensão gestacional é caracterizada 

pela ocorrência de HAS depois da 20ª semana 

sem a presença de proteinúria. 

b) A pré-eclâmpsia é definida pela presença de 

hipertensão arterial depois da 20ª semana, 

associada à proteinúria significativa. 

c) A eclâmpsia é definida como a presença de 

convulsões do tipo grande mal em uma gestante 

com pré-eclâmpsia. 

d) A pré-eclâmpsia superposta à HAS crônica é 

definida pela elevação aguda da pressão arterial 

em gestantes normotensas.  

e) A hipertensão arterial crônica é registrada 

depois da gestação, no período que precede a 

20ª semana de gravidez ou além de 12 semanas 

depois do parto. 

 

60 

S. L. F., 15 meses, compareceu à Unidade Básica 

de Saúde, juntamente com sua mãe, para a 

consulta de puericultura. Segundo o Calendário 

Nacional de Vacinação, essa criança deverá 

receber as seguintes vacinas: 

a) Hepatite B, pentavalente, vacina poliomielite 

inativada (VIP), pneumocócica 10 e vacina 

poliomielite atenuada (VOP). 

b) VOP (vacina oral poliomielite) 1º reforço; 

vacina hepatite A com dose única; DTP (tríplice 

bacteriana) 1º reforço e SCRV (tetra viral) uma 

dose. 

c) BCG, hepatite B, pentavalente, vacina 

poliomielite inativada (VIP), pneumocócica 10, 

rotavírus e meningocócica C. 

d) VOP (vacina oral poliomielite) 1º reforço; 

vacina varicela com dose única; DTP (tríplice 

bacteriana) 1º reforço e SCRV (tetra viral) com 

dose única. 

e) VOP (vacina oral poliomielite) 1º reforço; 

vacina hepatite A (1ª dose); DTP (tríplice 

bacteriana) 1º reforço e SCR (tríplice viral) uma 

dose. 

 

61 

Constituem contraindicações comuns a todo 

imunobiológico: 

a) ter apresentado dor intensa, vermelhidão ou 

inflamação no lugar da injeção em dose anterior 

de uma vacina. 

b) apresentar quadro de desnutrição. 
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c) apresentar história de reação anafilática 

confirmada a qualquer componente dos 

imunobiológicos. 

d) estar em tratamento com antibióticos. 

e) ter apresentado febre acima de 38,5 °C, após 

a administração de dose anterior de uma vacina. 

 

62 

Sobre as manobras de palpação obstétrica e 

medida de altura uterina, informe se é 

verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 

seguir, e assinale a alternativa com a sequência 

correta: 

( ) Um dos objetivos da palpação obstétrica e 

medida de altura uterina é diagnosticar os 

desvios da normalidade, a partir da relação 

entre a altura uterina e a idade gestacional. 

( ) A medida da altura uterina deve ser realizada 

antes da palpação obstétrica. Ela deve iniciar-se 

pela delimitação da sínfise púbica até o fundo do 

útero. 

( ) A situação longitudinal reduz a medida da 

altura uterina, podendo falsear sua relação com 

a idade gestacional. 

( ) A identificação da situação e da apresentação 

fetal é feita por meio da palpação obstétrica, 

procurando-se identificar os polos cefálico e 

pélvico e o dorso fetal. 

 

a) V - F - V - F.   

b) V - F - F - V.  

c) F - V - V - F.  

d) V - F - V - V.  

e) F - F - V - V. 

 

63 

Para uma criança que apresentou, 

imediatamente após o parto, frequência 

cardíaca = 90 bpm, esforço respiratório 

irregular, boa movimentação muscular, 

presença de espirros e corpo róseo com 

extremidades cianóticas, esse valor será de:  

a) 10 pontos.    

b) 9 pontos.   

c) 8 pontos.    

d) 7 pontos.    

e) 6 pontos. 

 

64 

Em relação à prematuridade, nascer antes do 

tempo e nascer muito pequeno não é o desejado 

para nenhum recém-nascido (RN); porém, um 

número significativo de recém-nascidos acaba 

chegando ao mundo antes do tempo previsto. 

Sabe-se que o recém-nascido prematuro 

apresenta maiores suscetibilidades fisiológicas, 

metabólicas, psicológicas. Com relação a esse 

contexto, considere as afirmativas a seguir. 

I - É considerado recém-nascido pré-termo 

(RNPT) todo bebê que nasceu antes de 37 

semanas de gestação. 

II - A idade corrigida do recém-nascido é 

utilizada para o calendário de vacinas. 

III - Ao nascer de forma prematura, o bebê 

apresenta nível de desenvolvimento compatível 

com sua idade gestacional, sendo utilizada a 

idade corrigida para avaliação do crescimento e 

desenvolvimento. 

IV - São considerados de maior risco todos os 

recém-nascidos com peso abaixo de 2.000 g ao 

nascer e de extremo risco aqueles que nasceram 

com menos de 1.000 g e/ou Idade Gestacional 

menor do que 30 semanas. 

 

Está(ão) correta(s): 

a) Apenas II.                                  

b) Apenas I e III.  

c) Apenas I e IV.                

d) Apenas II e III. 

e) I, II, III e IV. 

 

65 

Em nenhum outro período de nossas vidas as 

mudanças corporais e o desenvolvimento 

ocorrem de maneira mais dramática que na 

infância. Em relação ao desenvolvimento Motor 

Grosso é correto afirmar: 
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a) Recém-nascido a termo pode 

momentaneamente manter a cabeça na linha 

média e paralela, quando o corpo é suspenso 

ventralmente, e podem levantar e girar a cabeça 

de um lado para outro, quando estão em 

decúbito ventral. 

b) O recém-nascido apresenta o controle da 

cabeça quando puxamos da posição deitada 

para posição sentada. 

c) Aos 2 meses o lactente já consegue levantar a 

cabeça e a parte frontal do peitoral em 

aproximadamente 60 graus. 

d) Lactentes apresentam o controle necessário 

para levantar a cabeça para fora da depressão 

causada pela superfície e, portanto, o risco de 

sufocamento é insignificante durante a primeira 

fase da infância. 

e) Aos 3 meses o controle da cabeça do lactente 

já está estabilizado. 

 

66 

De acordo com as Diretrizes da American Heart 

Association 2020, para Ressuscitação 

Cardiopulmonar (RCP) em adultos, analise as 

assertivas abaixo e marque, com V, as 

afirmativas que forem verdadeiras, e com F, as 

que forem falsas. 

(  ) Durante a manobra de ressuscitação 

cardiopulmonar (RCP) em um paciente adulto 

com via aérea avançada estabelecida, as 

compressões torácicas deverão ser realizadas na 

frequência de 80 a 100 / minuto. 

( ) Segundo as orientações da American Heart 

Association, para Suporte Básico de Vida, o 

socorrista pode administrar 1 ventilação a cada 

10 segundos (6 ventilações por minuto), 

enquanto são aplicadas compressões torácicas 

contínuas. 

( ) Para ressuscitação cardiopulmonar (RCP) em 

Pediatria, a dose intravenosa do fármaco 

amiodarona no tratamento medicamentoso 

deverá ser em bolus de 5 mg/kg, durante a 

parada cardiorrespiratória (PCR), e pode ser 

repetida até duas vezes para fibrilação 

ventricular e taquicardia ventricular sem pulso 

refratária. 

( ) Para garantir a qualidade da ressuscitação 

cardiopulmonar (RCP) no adulto, deve-se evitar 

ventilação excessiva e minimizar as interrupções 

nas compressões. 

 

Assinale a alternativa correta, de cima para 

baixo: 

a) F, F, V, V.           

b) F, V, F, F.          

c) V, F, F, F.          

d) F, V, V, F.            

d) F, F, V, F. 

 

67 

Vítima de queda de telhado há 30 minutos, sexo 

masculino, 38 anos, foi admitido na sala de 

emergência com diagnóstico de traumatismo 

cranioencefálico (TCE). Ao realizar a avaliação 

inicial do paciente, o enfermeiro aplicou a escala 

de coma de Glasgow atualizada, com resposta 

pupilar - ECG-P, obtendo os seguintes escores: 

O4,V2, M2. Constatou, ainda, que nenhuma das 

pupilas apresentava reação à luz. Frente a essa 

situação, a pontuação final (P) obtida e sua 

interpretação (I) quanto à gravidade do TCE são:  

a) P = 10; I = leve.  

b) P = 10; I = moderada.  

c) P = 8; I = grave  

d) P = 6; I = grave.  

e) P = 6; I = morte cerebral.  

 

68 

Queimadura é toda lesão provocada pelo 

contato direto com alguma fonte de calor ou 

frio, produtos químicos, corrente elétrica, 

radiação, ou mesmo alguns animais e plantas, 

entre outros. Se a queimadura atingir 10% do 

corpo de uma criança, ela corre sério risco. Já em 

adultos, o risco existe se a área atingida for 

superior a 15%. Sobre as condutas adotadas em 

casos de queimaduras térmicas (calor), NÃO é 

indicado:  
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a) Afastar o paciente do agente causador ou o 

agente do paciente.  

b) No politraumatizado grave, tratar primeiro o 

trauma e os efeitos sistêmicos da queimadura, 

depois a queimadura.  

c) Manter a permeabilidade da via aérea com 

especial atenção para o aspecto geral da face do 

paciente: observar presença de sinais que 

sugiram possível queimadura de vias aéreas 

(queimaduras em cílios, sobrancelhas, pelos do 

nariz) e condições respiratórias; nesses casos, 

entrar em contato imediatamente com a 

Regulação Médica.  

c) Manter a permeabilidade da via aérea com 

especial atenção para o aspecto geral da face do 

paciente: observar presença de sinais que 

sugiram possível queimadura de vias aéreas 

(queimaduras em cílios, sobrancelhas, pelos do 

nariz) e condições respiratórias; nesses casos, 

entrar em contato imediatamente com a 

Regulação Médica.  

d) Monitorizar a oximetria de pulso e 

administrar oxigênio em baixo fluxo.  

e) Estimar a porcentagem de superfície corpórea 

queimada utilizando a regra dos nove. 
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O padrão respiratório de uma pessoa pode 

sofrer alterações fisiológicas em algumas 

situações, como na realização de esforços 

físicos, em estresse emocional ou durante o 

choro. Dentre as alterações respiratórias, 

assinale a alternativa correta: 

(   ) A respiração de Biot é um padrão anormal de 

respiração caracterizada pela alternância entre 

períodos de apneia e períodos de inspiração e 

expiração de variados ritmos e amplitudes.  

(   ) A respiração de Kussmaul é um padrão 

respiratório de inspirações profundas e 

ruidosas, alternadas com apneia e expiração 

rápida e ruidosa, com acidose metabólica grave, 

particularmente com a cetoacidose diabética, 

mas também com insuficiência renal.  

(   ) A respiração agônica, também chamada de 

Gasping, é um padrão anormal de respiração 

ineficaz, que prediz a parada respiratória.  

(   ) A respiração de Cheyne-Stokes apresenta 

incursões anormalmente superficiais por duas a 

três respirações, seguidas de um período 

irregular de apneia. 

 

a) Somente o item III é verdadeiro. 

b) Somente os itens I, II e III são verdadeiros. 

c) Somente os itens I e III são verdadeiros. 

d) Somente o item III é verdadeiro. 

e) Somente os itens II e IV são verdadeiros. 
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Considere a figura a seguir, na qual estão 

apresentados os focos de ausculta cardíaca. 

Ao realizar a ausculta cardíaca em um adulto, o 

enfermeiro ouvirá com maior nitidez os sons 

que compõem a primeira bulha cardíaca (B1), 

posicionando o diafragma do estetoscópio sobre 

os pontos: 

a) A e C.  d) C e D. 

b) B e C.   e) A e B. 

c) B e D. 

 

 

 

 

 

 



 

www.romulopassos.com.br 

 SIMULADO GERAL | FUNSAÚDE/CE 

23 

GABARITO 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Polícia Civil - RN/FGV/2021 

1 - C 

2 - C 

3 - A 

4 - E 

5 - C 

6 - C 

7 - E 

8 - D 

9 - D 

10 - E 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

Polícia Civil - RN/FGV/2021 

11 - A 

12 - C 

13 - D 

14 - D 

15 - A 

16 - B 

17 - A 

18 - D 

19 - D 

20 - E

 

ATUALIDADES 

21 - D 

22 - D 

23 - B 

24 - B 

25 - C 

26 - C 

27 - C 

28 - B 

29 - E 

30 - E 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS 

31 - B 

32 - B 

33 - B 

34 - C 

35 - A 

36 - B 

37 - B 

38 - A 

39 - C 

40 - E

 

ENFERMAGEM 

41 - C 

42 - D 

43 - D 

44 - B 

45 - D 

46 - D 

47 - B 

48 - C 

49 - C 

50 - D 

51 - C 

52 - C 

53 - C 

54 - A 

55 - B 

56 - B 

57 - B 

58 - E 

59 - D 

60 - B 

61 - C 

62 - B 

63 - D 

64 - B 

65 - A 

66 - A 

67 - D 

68 - D 

69 - B 

70 - D
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