CONCURSO
PÚBLICO
EDITAL Nº 003 – 10/05/2018

CARREIRA
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO
CARGO
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CADERNO DE PROVAS
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1. Verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões objetivas, devidamente ordenadas (1 a 50). Para
cada questão objetiva, há 1 (uma) proposição e 4 (quatro) alternativas (a, b, c, d). Caso este caderno esteja
incompleto ou tenha imperfeições gráficas, comunique ao fiscal para que este tome as devidas providências.
2. Você receberá um Cartão-Resposta no qual deverão ser transcritas as respostas das questões objetivas. Esse
cartão é nominal e insubstituível, portanto evite rasuras, emendas ou dobraduras e utilize somente caneta
esferográfica, fabricada em material transparente, de tinta azul ou preta, para seu preenchimento.
3. Ao passar as alternativas escolhidas para o Cartão-Resposta, observe bem o número da questão e a alternativa
correspondente à resposta escolhida. Somente uma alternativa deverá ser marcada como a resposta correta de
acordo com a respectiva proposição.
4. No Cartão-Resposta, preencha todo o espaço correspondente à alternativa escolhida, tendo o cuidado de não
ultrapassar os limites demarcados e nem fazer borrões.
5. Assine somente o Cartão-Resposta no local indicado e não ultrapasse os limites demarcados.
6. Não é permitido o uso de calculadoras ou qualquer instrumento de cálculo, bem como é vedado portar
aparelhos celulares, relógios de qualquer tipo, bips, aparelhos de som (tais como IPOD, MP3, MP4, entre outros)
durante o período de realização da prova. Também não será permitida a consulta a livros, revistas, folhetos,
anotações ou a qualquer outra fonte bibliográfica.
7. A duração das provas é de 3 (três) horas, já incluído o tempo destinado à identificação e ao preenchimento do
Cartão-Resposta.
8. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão deixar a sala juntos, após assinarem a Ata de Realização das provas.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto 1 e responda às questões 1 e 2.
TEXTO 1
Este livro começou em 12 de outubro de 2007. (...) Eu já tinha uma proposta na cabeça. Ou melhor, várias (...). Foi aí que
começou a aventura. Todas as minhas ideias foram rejeitadas. E veio a provocação final:
— Por que não falar da sua experiência como ator negro?
As duas perguntas que mais fazem a um ator negro, além das básicas “Esse personagem é um presente para você?” e “Você
prefere fazer teatro, cinema ou tv?”, são:
— Sendo um ator negro, o que acha dessa coisa toda de racismo?
— Como é fazer um médico, arquiteto, surfista, Roque Santeiro, boêmio da Lapa, padre, gay ou seja lá quem for... negro?
Quando ouço essa última, sempre me dá vontade de responder algo bem esdrúxulo, do tipo: “Não sei, pois nunca fiz um
médico, arquiteto, surfista, Roque Santeiro, boêmio da Lapa, padre, gay ou seja lá quem for... verde”.
Às vezes, e sei que você que me lê agora também faz isso, no meio de uma conversa viajo para um universo paralelo e
lembro ou imagino coisas. Neste momento, o universo paralelo se abriu e me lembrei de um papo que tive com Wagner (o
Moura) depois que nos mudamos de Salvador para o Rio (...), em que ele, meio entristecido, disse que estava cansado, pois só
era chamado para fazer papéis de bandido ou nordestino.
— E eu, brother, que só sou chamado para fazer negro? Você, pelo menos, ainda tem duas opções — brinquei.
(...)
Ter passado a conviver com pessoas que não refletiam sobre o racismo no seu dia a dia me fez buscar argumentos para
inserir esse tema nas conversas. Queria que elas percebessem o que para mim era tão claro. Queria dividir sem medo minha
sensação de entrar num restaurante e ser o único negro no lugar. Queria mostrar as riquezas da cultura afro-brasileira, da qual
eu tanto me orgulho e que é tantas vezes ignorada.
(...) A palavra “identidade”, que passou a aparecer com cada vez mais frequência, calou fundo em mim. Ao mesmo tempo,
comecei a ter a clareza de que essa não é uma “questão dos negros”. É uma questão de qualquer cidadão brasileiro, ela diz
respeito ao país, é uma questão nacional. Para crescer, o Brasil precisa potencializar seus talentos, e o preconceito é um forte
empecilho para que isso aconteça.
RAMOS, LÁZARO. Na minha pele. Rio de Janeiro: Objetiva, 2017, p. 9-10, 12-13.

1. Analise o trecho:
“Às vezes, e sei que você que me lê agora também faz isso, no meio de uma conversa viajo para um universo paralelo e lembro
ou imagino coisas.”
Assinale a alternativa correta.
a) O autor utiliza a palavra “viajo” no sentido denotativo para expressar seu deslocamento no tempo da narrativa.
b) O autor utiliza a metáfora da viagem para expressar seu descontentamento com a conversa que estava acontecendo.
c) O autor estabelece uma espécie de diálogo com o leitor para gerar empatia e aproximá-lo da discussão.
d) O autor afirma que viaja para outro universo com o objetivo de evitar conversas desagradáveis e perguntas idiotas.
2. Analise o trecho:
“— E eu, brother, que só sou chamado para fazer negro? Você, pelo menos, ainda tem duas opções”.
Assinale a alternativa correta.
a) A palavra “brother” é um estrangeirismo e não deveria ter sido utilizada em um contexto formal como o de um livro.
b) Há uma contradição no uso de “pelo menos” e “ainda” na mesma frase, pois “pelo menos” expressa exclusão e “ainda”
expressa adição.
c) A expressão “fazer negro” refere-se aos papéis que Lázaro Ramos e Wagner Moura representavam com frequência.
d) A palavra “brother” demonstra a informalidade da conversa entre os amigos.
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Leia os textos 2 e 3 responda às questões de 3 e 4.
TEXTO 2

TEXTO 3

Revista Época, ed. 666, 21/02/2011. Disponível em: <https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2013/06/capas-de-epoca.html>. Acesso em: 18 Maio 2018.
Revista Veja, ed. 2519, ano 50, n. 9, 01/03/2017. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/edicoes-veja/2519/>. Acesso em: 18 Maio 2018.

3. Analise o trecho:
“Taís Araújo e Lázaro Ramos são o par mais poderoso do showbizz. E ainda simbolizam a vitória do talento sobre a barreira
racial”.
Assinale a alternativa correta:
a) As palavras “Taís”, “Araújo” e “Lázaro” seguem a mesma regra de acentuação: são proparoxítonas.
b) A palavra “sobre” está empregada de maneira incorreta. O correto seria “sob”, que expressa a ideia de superação.
c) A palavra “par” é utilizada como sinônimo de casal.
d) A expressão “showbizz” é um estrangeirismo e foi aportuguesada no texto.
4. Relacionando os textos 1, 2 e 3, é correto afirmar que:
a) os textos 2 e 3 contradizem o que Lázaro Ramos discute no texto 1.
b) a única relação entre eles é que o ator Lázaro Ramos aparece em todos.
c) os textos 2 e 3 não têm relação nenhuma com o texto 1.
d) todos abordam a mesma temática: a discriminação contra os negros no Brasil.
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TEXTO 4
Ricos 'não deveriam usar o SUS', diz Drauzio Varella
Luis Barrucho - 16/05/2018.

O médico mais famoso do Brasil não tem papas na língua. Aos 75 anos, o paulistano Drauzio Varella é dono de opiniões
fortes - e polêmicas. Em entrevista à BBC Brasil no Reino Unido, onde participou de um ciclo de palestras organizado por
estudantes brasileiros, ele defendeu que os ricos deixem de usar o Sistema Único de Saúde (SUS).
"[…] Ousou dizer que saúde é um bem de todos e um dever de Estado (…). Acho que, num país com a desigualdade do Brasil,
temos uma parte da população com condições econômicas bastante favoráveis que não deveria usar o SUS. Deveria deixá-lo
para quem não tem outra alternativa [...]. Então, não tem sentido de eu estar ocupando o lugar do outro, tenho que me
entender com a iniciativa privada", diz.
BBC Brasil: O sr. vem atuando em penitenciárias brasileiras há muito tempo. Essa dedicação gerou três livros entre eles o
best-seller Carandiru, que virou filme. Como o sr. vê a atual situação das penitenciárias brasileiras?
Drauzio Varella: A sociedade brasileira, na qual eu me incluo, quer ver bandido na cadeia. Quando cheguei ao sistema
penitenciário, em 1989, no antigo Carandiru, o Brasil tinha 90 mil prisioneiros, entre homens e mulheres. A população total de
presos hoje no Brasil está na casa dos 720 mil. Encarceramos muito mais do que no passado. Sete vezes mais. Mas a população
do país não aumentou sete vezes mais de 1989 para cá. E a segurança pública melhorou nas cidades brasileiras? É isso que
ninguém reflete. Está na cara que isso é uma guerra perdida. Não é assim que vamos resolver o problema. Não é desse jeito.
Encarcerar simplesmente não melhora a segurança nas cidades. A gente se esquece de que esses que estão sendo presos vão
ser libertados em pouco tempo. Mas quando voltam, voltam mais preparados para o crime. Vão conviver com os mais velhos,
que participam de facções criminosas. Vão sair da cadeia mais organizados, mais articulados, do que quando entraram. O
encarceramento tem que ser repensado. Está certo prender por quatro anos uma menina que coloca droga na vagina e leva
para o namorado? Quem aqui ganha com isso?
Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/brasil-44090888>16/05/2016. Acesso em 19 maio. 2018. [Adaptado].

5. É correto, de acordo com o texto 4, afirmar que:
a) Dr. Drauzio queria ver bandido na cadeia, então aumentou a população de prisioneiros de 90 mil para 720 mil depois
de 1989.
b) Dr. Drauzio afirma que é contra a prisão de mulheres que escondem drogas na vagina.
c) O índice de crescimento populacional no país foi menor que o índice de aumento das prisões, comparando-se um
mesmo período.
d) Não há penas longas no Brasil, pois os presos vão ser libertos em pouco tempo.
6. É correto afirmar que o termo “cara”, de acordo com o texto 4, é:
a) uma gíria.
b) uma parte do corpo.
c) uma aliteração.
d) um jargão.
7. Na sequência da entrevista do Texto 4, temos o seguinte fragmento: “Durante __________ conversa, Varella também falou
sobre sua experiência nos presídios brasileiros, nos quais é voluntário __________ décadas. Também discorre sobre temas
que costumam gerar polêmica, como __________ descriminalização das drogas, o aborto, __________ homossexualidade e
o papel da fé no processo de cura”. Marque a alternativa que completa adequadamente esse fragmento do texto 4:
a) à, a, há, a.
b) há, há, à, a.
c) a, há, a, a.
d) a, a, à, há.
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TEXTO 5

Disponível em: <https://1.bp.blogspot.com/-XIMYcmtw6MA/VUbx3rQZtpI/AAAAAAAASlQ/ 3Kmxf4eUoOc/s1600/image%2B(1).jpg>.
Acesso em: 19 maio. 2018.

8. Em “Muito bem, vamos já tirar vocês dos corredores!!”, no texto 5, a palavra sublinhada pode ser substituída por:
a) abdicar
b) arrebatar
c) dissuadir
d) abandonar
9. Sobre o texto 5, é correto afirmar que sua compreensão está condicionada à adequada percepção do humor construído a
partir:
a) da expressão de surpresa dos pacientes e do sorriso suave expresso no rosto do ceifador.
b) da presença do ceifador de vidas que, ao recolher os pacientes, resolve o problema de superlotação do SUS.
c) da resignação para resolver as mazelas do serviço público de saúde, especialmente a superlotação.
d) da gestão participativa que está sendo adotada no SUS e pretende eliminar as filas de espera.
10. Em “Muito bem, vamos já tirar vocês dos corredores!!”, no texto 5, ao substituir a palavra “vocês” por um pronome oblíquo,
a frase correta é:
a) Muito bem, lhe vamos já tirar dos corredores!!
b) Muito bem, vamos já tirar-vós dos corredores!!
c) Muito bem, vamos já tirá-los dos corredores!!
d) Muito bem, vamos já tirar os dos corredores!!
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LEGISLAÇÃO
11. O Decreto nº 1171, de 22 de junho de 1994, aprovou o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder
Executivo Federal. Consoante a esse Decreto, considere as seguintes afirmativas:
I.
II.
III.
IV.

A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear
o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele.
O servidor público não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o
inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto.
O servidor público poderá deixar de seguir a legalidade, desde que esteja preservando a honra e a tradição dos
serviços públicos.
A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de
que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que
poderá consolidar a moralidade do ato administrativo.

Assinale a alternativa CORRETA:
a) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
12. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído por meio da Lei nº 8069/1990, completará 28 anos no dia 13 de
julho de 2018. Desde que foi criado, o ECA vem se consolidando como o principal instrumento de construção de políticas
públicas para a promoção e garantia de direitos de crianças e adolescentes. Segundo a Lei nº 8069/1990, a garantia de
prioridade à criança e ao adolescente, compreende:
I.
II.
III.
IV.

Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias.
Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública.
Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas.
Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Estão CORRETAS:
a) II e III, apenas.
b) I, II e III, apenas.
c) I, II, III e IV.
d) I, III e IV, apenas.
13. A Constituição Federal estabelece, em seu art. 37, inciso XVI, que é vedada a acumulação de cargos públicos, salvo:
a) A de dois cargos na área da saúde, sendo, portanto, o primeiro em hospital e o segundo em escola; a de um cargo de
professor em universidade com outro técnico em hospital.
b) A de dois cargos administrativos; a de um cargo de professor com outro comercial; a de um cargo ou emprego privativo
de profissionais de saúde e outro de profissional liberal.
c) A de dois cargos de professor; a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; a de dois cargos ou
empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
d) A de dois cargos em educação, sendo um de professor com carga horária de 40 horas semanais e outro de técnicoadministrativo de 40 horas semanais; a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas e distintas.
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14. Promulgada em 18 de novembro de 2011, a Lei nº 12527, regula o acesso a informações. Consoante a essa Lei,
especificamente no seu art. 3º, que legisla sobre os procedimentos necessários para assegurar o direito fundamental de
acesso à informação, considere as seguintes diretrizes:
I.
II.
III.
IV.
V.

Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção.
Divulgação de informações de interesse público, mediante solicitações e de acordo com o interesse do gestor público.
Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação.
Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública.
Desenvolvimento do controle social da administração privada.

Estão CORRETAS as assertivas:
a) I, III e IV, apenas.
b) I, II e V, apenas.
c) II, IV e V, apenas.
d) II, III e V, apenas.

15. A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, após o período da Ditadura Militar,
é a Lei Suprema do país que instituiu o Estado Democrático de Direito “destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais
e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacífica das controvérsias” (BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília,
1988). O dever do Estado Democrático com a educação pode efetivar-se mediante a garantia:
I. Da progressiva universalização do ensino médio gratuito.
II. Do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de
material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
III. Do atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente em escolas especiais.
IV. Da educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua
oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria.
V. Da oferta de ensino noturno regular, adequado, primeiramente, às condições pedagógicas da escola e, posteriormente,
às condições do educando.
Sobre as alternativas é CORRETO afirmar:
a) Somente a V é verdadeira.
b) Somente II, III e V são verdadeiras.
c) Somente I, II e IV são verdadeiras.
d) Somente III e IV são verdadeiras.
16. A forma, a estrutura de organização e o funcionamento instituem as especificidades dos institutos federais como
instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicâmpus, especializados na oferta de
educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. Dessa forma, no desenvolvimento da sua ação
acadêmica e em cada exercício, os institutos federais deverão:
a) Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a
especialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação
profissional e tecnológica.
b) Garantir o máximo de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para atender à educação profissional técnica de nível
médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da
educação de jovens e adultos.
c) Ofertar cursos superiores, preferencialmente de tecnologia, visando à formação de profissionais para atuar, sobretudo,
em setores da economia.
d) Garantir o máximo de 20% (vinte por cento) de suas vagas para atender aos cursos de licenciatura, bem como
programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação básica,
majoritariamente nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional.
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17. As ações afirmativas implementadas no Brasil constituem políticas públicas consideradas reparatórias das desigualdades
históricas, econômicas, sociais e educacionais. Nessa perspectiva, a Lei de Cotas, institucionalizada como Lei Federal
nº 12711/2012, tornou obrigatória a reserva de vagas, a partir de critérios específicos, em instituições federais de ensino superior
e técnico. De acordo com a referida lei, as instituições federais de ensino técnico de nível médio reservarão, em cada concurso
seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes:
I.
II.
III.
IV.

oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) per capita.
que cursaram a segunda fase do ensino fundamental em escolas públicas.
autodeclarados pretos, pardos e indígenas.
com deficiência, nos termos da legislação.

Sobre as alternativas é CORRETO afirmar:
a) Somente I, II e III são verdadeiras.
b) Somente III e IV são verdadeiras.
c) Somente a IV é verdadeira.
d) Somente I, III e IV são verdadeiras.
18. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394 de 20/12/1996, disciplina a educação escolar, a qual se desenvolve,
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias, devendo a mesma vincular-se ao mundo do trabalho e à
prática social. Assim sendo, e em conformidade com a lei em questão, o ensino será ministrado tendo por princípio:
I.
II.
III.
IV.

a consideração com a diversidade étnico-racial.
a unicidade de ideias e de concepções pedagógicas.
o respeito à liberdade e apreço à tolerância.
a valorização da experiência extraescolar.

Sobre as alternativas é CORRETO afirmar que:
a) Somente I, III e IV são verdadeiras.
b) Somente II, III e IV são verdadeiras.
c) Somente a IV é verdadeira.
d) Somente I e II são verdadeiras.
19. A Lei nº 8112, de 11 de dezembro de 1990, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais. O art. 132, da supracitada lei, destaca os casos em que a demissão deve ser
aplicada. Quanto à aplicação da demissão, classifique cada um dos casos a seguir como verdadeiro (V) ou falso (F):
I.
II.
III.
IV.
V.

(
(
(
(
(

) Crime contra a administração pública.
) Abandono de cargo.
) Assiduidade habitual.
) Improbidade administrativa.
) Subordinação em serviço.

A sequência CORRETA é:
a) V-V-F-V-F
b) V-V-V-V-F
c) F-V-V-F-V
d) F-F-V-V-V
20. A Administração Pública no Brasil é dividida em direta e indireta. Tomando por referência a Lei nº 11892, de 29 de
dezembro de 2008, especificamente seu art. 1º, Parágrafo Único, assinale a alternativa CORRETA:
a) Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia pertencem à administração pública federal direta, possuem
natureza jurídica de autarquia, não são detentores de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didáticopedagógica e disciplinar.
b) Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia pertencem à Administração Pública Federal indireta, possuem
natureza jurídica de autarquia, são detentores de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didáticopedagógica e disciplinar.
c) Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia pertencem à Administração Pública Federal direta, possuem
natureza jurídica de secretaria especial, são detentores de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didáticopedagógica e disciplinar.
d) Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia pertencem à Administração Pública Federal indireta, possuem
natureza jurídica de empresa, são detentores apenas de autonomia administrativa, didático-pedagógica e disciplinar.
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RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO
21. Certo capital foi aplicado a juros simples de 10% ao mês durante 8 meses. Ao encerrar o prazo dessa aplicação, o
montante obtido foi reaplicado por mais 7 meses, a juros simples de 8% ao mês, resultando em um novo montante no
valor de R$ 7.862,40. Com base nessas informações, pode-se dizer que o capital inicial na primeira operação era de:
a) R$ 5.400,00.
b) R$ 4.200,00.
c) R$ 2.800,00.
d) R$ 3.600,00.
22. Na fase inicial de uma construção civil, 40% da obra foi concluída por 28 operários que trabalharam 8 horas por dia, durante
12 dias. Para a continuidade e conclusão dessa obra, serão dispensados 4 operários e, além disso, o restante de operários
trabalhará 7 horas por dia. Dessa forma, em quantos dias a obra será finalizada?
a) 20 dias.
b) 18 dias.
c) 22 dias.
d) 24 dias.
23. Os dados da tabela abaixo são referentes aos rendimentos mensais de um profissional autônomo, no período de junho a
dezembro do ano passado.
Mês
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Rendimentos (R$)
2.800,00
3.250,00
3.200,00
2.200,00
2.800,00
2.250,00
3.450,00

Nesses termos, é CORRETO afirmar que:
a) O valor do rendimento mediano supera o valor do rendimento médio em R$ 200,00.
b) O valor do rendimento médio é igual ao valor do rendimento modal.
c) O valor do rendimento mediano é igual ao valor do rendimento modal.
d) O valor do rendimento modal supera o valor do rendimento mediano em R$ 100,00.
24. Num processo seletivo para o cargo de assistente administrativo de uma empresa multinacional, é necessário que o
candidato faça um teste objetivo, respondendo a cinco questões, assinalando, para cada uma, uma única opção escolhida
entre “sim”, “não” e “talvez”. Dessa forma, de quantas maneiras distintas esse teste poderá ser respondido?
a) 243 maneiras.
b) 155 maneiras.
c) 167 maneiras.
d) 201 maneiras.
25. A partir das três sentenças a seguir e de seus respectivos valores lógicos, a alternativa que corresponde ao valor lógico das
proposições compostas
e
, nessa ordem, é:
p
q
r
V
F
V
a)
b)
c)
d)

V, V.
F, F.
F, V.
V, F.
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INFORMÁTICA BÁSICA
26. Um recurso encontrado no Windows 10 é a Lixeira do Windows. Ela permite que exclusões de arquivo sejam recuperadas,
caso o usuário assim deseje. Sobre esse citado recurso, pode-se afirmar que:
a) Uma vez transferido para a Lixeira, a recuperação do arquivo só é possível com a senha de administrador.
b) É possível que se configure a Lixeira para que nenhum arquivo seja movido para ela, mas que possam ser removidos
definitivamente no ato da exclusão do usuário.
c) A Lixeira permite que seu tamanho seja limitado. Após exceder esse limite, os arquivos ali armazenados serão
automaticamente excluídos.
d) A Lixeira é uma proteção para arquivos, não sendo possível o armazenamento e recuperação de pastas.
27. Observe a Planilha abaixo. Ela descreve uma lista de compras com as informações de descrição do produto, a quantidade
comprada e o valor unitário do produto nas colunas B, C e D, respectivamente. Nas colunas E e F, estão fórmulas que
calculam o valor total a ser gasto com o produto e o percentual que esse total representa em relação ao total da compra.
Finalmente, a planilha mostra também o valor total da compra.

As fórmulas encontradas nas células E4, F5 e E7, podem ser, respectivamente:
a) =C4*D4, =E5/$E$7, =SOMA(E3:E6)
b) =B4*C4, =E5/F7, =SOMAR(E3:E7)
c) =C4*B4, =E5/E7, =SOMA(D3:D6)
d) =C4xD4, =SOMAR(D3:E6) , =E5/E7
28. Os computadores são equipamentos constituídos por diversos tipos de componentes. Entre esses componentes, podemos
citar o teclado, a impressora, o disco rígido, a placa de rede e as portas USB. Cada um desses componentes pertence a uma
classe de componentes que o caracteriza. Qual das alternativas abaixo representa essa sequência de classes dos dispositivos?
a) De saída, de entrada, de armazenamento, conectores para dispositivos externos e de comunicação de dados.
b) De saída, de armazenamento, de comunicação de dados, de entrada e conectores para dispositivos externos.
c) Conectores para dispositivos externos, de entrada, de armazenamento, de comunicação de dados e de saída.
d) De entrada, de saída, de armazenamento, de comunicação de dados e conectores para dispositivos externos.
29. Os Editores modernos de Textos são softwares fundamentais para a construção de documentos bem elaborados, pois
disponibilizam recursos diversos que facilitam esse trabalho, entre eles, criação de legendas, índices, alinhamentos de texto,
inserção de imagens etc. Sobre recursos do Editor de Textos Microsoft Office Word versão 2013, indique a alternativa
CORRETA:
a) O recurso “Controlar Alterações” permite ver cada mudança, pois o Word marcará todas as adições, exclusões,
movimentações e mudanças de formatação, quando um documento estiver sendo editado.
b) O recurso “Modo de Layout” permite ajustar as características de fonte do documento para uma melhor leitura,
marcando modificações, para evitar alterações acidentais ou indesejadas.
c) O recurso “Modo de Leitura” permite ajustar as características de fonte do documento para uma melhor leitura,
marcando modificações, para evitar alterações acidentais ou indesejadas.
d) O recurso “Ver Edição” permite ver cada mudança, pois o Word marcará todas as adições, exclusões, movimentações e
mudanças de formatação, quando um documento estiver sendo editado.
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30. Os mecanismos de busca, tais como Bing e Google, atuam diariamente vasculhando a Internet para obter informações e
armazená-las em um banco de dados, de forma organizada, possibilitando aos usuários obter resultados rápidos sobre os
mais diversificados assuntos. Todavia, muitas vezes o usuário necessita de resultados mais precisos com o objetivo de
diminuir o universo de resultado da busca. Nesses casos, o Google possibilita utilizar comandos digitados diretamente na
linha de busca. Sobre esses comandos, julgue as proposições abaixo e indique a alternativa CORRETA.
a) Para filtrar a busca, excetuando-se algumas palavras, por exemplo, pode-se usar o comando LessThan. Assim, o Google
procurará por todas as ocorrências da busca, exceto as que estejam após o comando (ex.: salsa LessThan:dança)
b) Para filtrar a busca, excetuando-se algumas palavras, por exemplo, pode-se usar o comando defineOut. Assim, o Google
procurará por todas as ocorrências da busca, exceto as que estejam após o comando (ex.: salsa defineOut:dança).
c) Para filtrar a busca, excetuando-se algumas palavras, por exemplo, pode-se usar o comando de sinal de subtração. Assim,
o Google procurará por todas as ocorrências da busca, exceto as que estejam após o comando (ex.: salsa -dança).
d) Para filtrar a busca, excetuando-se algumas palavras, por exemplo, pode-se usar o comando inTitleOut. Assim, o Google
procurará por todas as ocorrências da busca, exceto as que estejam após o comando (ex.: salsa inTitleOut:dança).
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
31. A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 222, de 28 de março de 2018, que regulamenta as boas práticas de
Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde, aborda a necessidade do manejo adequado dos resíduos sólidos de
serviço de saúde (RSSS), sendo uma medida importante para o controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde.
Diante dessa temática, julgue a afirmativa a seguir:
“O profissional da área da saúde iniciou a administração de medicamento intravenoso no paciente A.S.D. Ao administrar 2 mL
de um total de 20 mL de solução, o profissional interrompeu o procedimento, devido aos sinais de reação anafilática que o
paciente apresentou”.
I.
II.

III.

IV.
V.

Ao interromper o procedimento para prestar os primeiros atendimentos ao paciente, o profissional da área da saúde
gerou resíduos de serviços de saúde do tipo perfurocortantes. Esses resíduos são classificados como do grupo E.
Ao interromper o procedimento, o profissional da área da saúde gerou resíduos de serviço de saúde infectantes, ou
seja, do grupo B, como o algodão com sangue e as luvas contendo sangue que, necessariamente, devem ser
desprezados em recipientes com saco branco leitoso.
O coletor para descarte de materiais perfurocortantes, conhecidos, comercialmente, por exemplo, como descarpack®
ou descartex®, é um recipiente recomendado para descarte de lâminas, materiais pontiagudos e perfurocortantes; esse
coletor não deve ultrapassar 2/3 da sua capacidade para descarte de resíduos.
Os resíduos gerados no preparo do medicamento, como o papel/invólucro da seringa, devem ser desprezados em
recipientes destinados aos resíduos do grupo A, ou seja, em saco branco leitoso.
O profissional que gerar o resíduo é o responsável por segregar (separar) e descartar o resíduo no recipiente correto,
conforme a classificação do grupo correspondente.

Diante das afirmativas, marque a alternativa correta correspondente:
a) Somente II, III e V estão corretas.
b) Somente I, III e V estão corretas.
c) Todas as afirmativas estão corretas.
d) Somente I, III, IV e V estão corretas.
32. Os Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabelecem,
dentre as medidas de biossegurança, as medidas de Precauções Padrão e as medidas de Precauções baseadas na
Transmissão, que direcionam as condutas adotadas pelos trabalhadores da saúde, com a finalidade de prevenir, controlar e
minimizar o risco biológico. Conforme as medidas de Precauções Padrão e as medidas de Precauções baseadas na
Transmissão, assinale a alternativa CORRETA:
a) As medidas de precaução para aerossóis são indicadas em casos de pacientes com infecção ou colonização por microorganismos com importância epidemiológica, que são transmitidos por contato direto (pele-a-pele) ou indireto (contato
com superfícies ambientais ou itens de uso do paciente).
b) Precauções para gotículas são medidas a serem adotadas em casos de pacientes diagnosticados com micro-organismos
de tamanho maior que 0,5 micra de diâmetro. O profissional deve utilizar a máscara PFF2 (N-95), o paciente deve
permanecer em quarto privativo.
c) As medidas de precaução padrão são medidas a serem adotadas pelos profissionais de saúde a todos os usuários,
independente do diagnóstico, conhecido ou presumível. Dentre as condutas estão o uso correto de equipamentos de
proteção individual, o manejo adequado de resíduos de serviços de saúde e a higienização das mãos.
d) As medidas para precaução de contato são recomendadas quando há a possibilidade de transmissão de microorganismos de tamanho menor que 0,5 micra de diâmetro. O profissional deve utilizar a máscara cirúrgica, capote e
luvas e o paciente deve permanecer em quarto privativo.
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33. Biossegurança é compreendida como um conjunto de ações com o objetivo de prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos
inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente. Sobre esse tema responda V
para alternativas verdadeiras e F para as falsas e, em seguida, assinale a alternativa correspondente:
I. ( ) A Norma Regulamentadora (NR) nº 32, publicada pelo Ministério do Trabalho, tem por finalidade estabelecer as diretrizes
básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde.
II. ( ) O vírus Influenza A, tipo H1N1, é transmitido por via respiratória, por meio de gotículas. Dessa forma, é
imprescindível que o profissional que atenda casos suspeitos ou diagnosticados higienize as mãos, com água e sabão ou
com álcool gel a 70%, antes e após o atendimento, e utilize máscara do tipo cirúrgica.
III. ( ) A técnica de Higienização das Mãos é considerada a medida mais simples e eficaz para prevenir e controlar casos de
Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde. Todas as regiões das mãos devem ser higienizadas.
IV. ( ) Em caso de sujidade visível das mãos não é indicado o uso de álcool a 70% e sim, o uso de água e sabão para a
higienização das mãos.
Diante das afirmativas, marque a alternativa CORRETA correspondente:
a) F - V - V - F.
b) V - V - V - V.
c) F - V - F - F.
d) V - V - F - V.
34. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou, em 2017, uma série de publicações sobre Segurança do Paciente e
Qualidade em Serviços de Saúde. Dentro do manual “Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde”,
há um capítulo especial sobre as recomendações para cateteres periféricos, com informações fundamentais para garantir a
segurança do paciente. Assinale a opção CORRETA:
a) Um novo cateter periférico deve ser utilizado a cada tentativa de punção no mesmo paciente.
b) A preferência para a terapia intravenosa são os cateteres de maior calibre, pois são mais fáceis para acesso, o fluido é
facilmente injetado, além de ocasionarem menos casos de flebite mecânica e obstrução do fluxo sanguíneo dentro do vaso.
c) A avaliação de necessidade de permanência do cateter deve ser a cada 96 horas.
d) O uso de luvas substitui a higiene das mãos. No cuidado específico com cateteres intravasculares periféricos, a higiene
das mãos deverá ser realizada somente antes e após tocar a inserção do cateter.
35. Em 2017, a Enfermagem brasileira teve e a possibilidade de refletir e participar de discussões acerca do novo Código de
Ética dos Profissionais de Enfermagem, o qual foi aprovado por meio da Resolução Cofen nº 0564/2017. Acerca do novo
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a opção CORRETA:
a) Aceitar ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais é
considerado um dever do profissional de enfermagem, desde que seja para ajudar o serviço de saúde no qual atua e
ajudar na divulgação da sua profissão.
b) O profissional de enfermagem tem a obrigação de administrar medicamentos prescritos pelo médico, mesmo sem
conhecer a indicação, a ação da droga, a via de administração e potenciais riscos.
c) É um dever da Enfermagem prestar assistência de Enfermagem sem discriminação de qualquer natureza.
d) Utilizar o carimbo profissional, contendo o nome completo, número e categoria de inscrição no Coren, além de
assinatura ou rubrica do profissional são obrigações dos profissionais de enfermagem.
36. Em 2017, foi publicada a 3ª edição do Protocolo de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde no Estado de Goiás. Nesse
documento, merece destaque o papel da atenção à Saúde da Família, a qual está inserida no sistema de saúde brasileiro, o
Sistema Único de Saúde, como uma importante estratégia capaz de consolidar as propostas do sistema e de fortalecer a
Atenção Primária em Saúde como força motora das Redes de Atenção em Saúde (RAS). Acerca do tema, assinale o item
CORRETO.
a) A visita domiciliar é uma importante atividade do processo de trabalho das equipes de Saúde da Família. Ao entrar na
casa de uma família, a equipe não adentra somente no espaço físico, mas em tudo o que esse espaço representa, com
seus códigos de sobrevivência, suas crenças, sua cultura e sua história.
b) Atualmente, existem cinco níveis de atenção à saúde, sendo elas: atenção primária, secundária, terciária, quaternária e
quintenária, sendo a Atenção Primária em Saúde a mais importante, no Brasil.
c) As equipes multiprofissionais das equipes de Saúde da Família são compostas por um enfermeiro, agentes comunitários
de saúde e um odontólogo.
d) Dentre as características mais marcantes da Atenção Primária em Saúde está a possibilidade de conseguir
procedimentos cirúrgicos e de reabilitação de forma rápida e segura, pelo Sistema Único de Saúde.
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37. Em 2017, houve atualizações das Diretrizes da American Heart Association para Suporte Básico de Vida, em pediatria e para
adultos, e sobre a qualidade da ressuscitação cardiopulmonar. Sobre a temática de urgência e emergência, assinale a
alternativa CORRETA:
a) Durante o transporte inter-hospitalar, todo paciente grave deve ser transportado, exclusivamente, por dois médicos.
Esses profissionais médicos devem ter habilidade comprovada para atendimento de urgência e emergência, inclusive
cardiorrespiratória.
b) Todo Serviço de Urgência e Emergência deve dispor de profissionais de saúde capacitados, dentre eles, equipe de
enfermagem em quantidade suficiente para o atendimento durante 24 horas.
c) Durante situações de urgência e emergência, o técnico em Enfermagem deve exigir a prescrição Médica ou de
Enfermagem, assinada e carimbada pelo profissional responsável, antes de executar qualquer procedimento.
d) Socorristas treinados em ressuscitação cardiopulmonar devem alternar compressões torácicas e ventilações de resgate,
desde que apliquem uma relação entre compressões-ventilações de 30:2, para adultos em Parada Cardiorrespiratória.
38. A estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) do número de PAS que podem sofrer exposições ocupacionais
percutâneas, anualmente, é em mais de três milhões em todo o mundo e, desses acidentes, dois milhões envolvem
exposição ao HBV, 9000.000 ao HCV e 170.000 ao HIV. Além disso, 66.000 casos de infecção com o HBV, 16.000 casos de
HCV e 1.000 casos de HIV podem ter acontecido com profissionais de saúde após exposição percutânea, durante as
atividades de trabalho. A equipe de enfermagem é a categoria que mais se envolve em acidentes ocupacionais com material
biológico, fato caracterizado pelos tipos de procedimentos que executam e por representarem 75% do total de profissionais
em serviços de saúde. Assim, como medidas protetivas da saúde desses trabalhadores, constam a percepção do risco
biológico existente e a adesão ao uso de Equipamentos de Proteção e demais medidas de precaução, bem como a
participação em programas de educação permanente sobre o tema. Sobre esse assunto, assinale a alternativa CORRETA.
a) O primeiro atendimento, após a exposição ocupacional ao HIV, é uma urgência médica e, portanto, a profilaxia pósexposição ao HIV deve ser iniciada o mais precocemente possível, tendo como limite as primeiras 48 horas
subsequentes à exposição.
b) Após um acidente ocupacional com material biológico, recomenda-se, como primeira conduta, os cuidados imediatos
com a área exposta. Essas medidas incluem a limpeza exaustiva do local exposto com clorexidina alcoólica ou
hipoclorito de sódio.
c) Materiais biológicos com alto risco de transmissão do HIV são o suor, a lágrima, as fezes e o vômito.
d) Acidente ocupacional com material biológico é um acidente de trabalho considerado como um agravo de notificação
compulsória, o que exige a notificação do acidente em sistema próprio, o Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN).
39. A Portaria nº 895, de 31 de março de 2017, instituiu o cuidado progressivo ao paciente crítico ou grave, com os critérios de
elegibilidade, para admissão e alta, de classificação e de habilitação de leitos de Terapia Intensiva adulto, pediátrico,
queimados e Cuidados Intermediários adulto e pediátrico no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Assinale a alternativa
CORRETA acerca da assistência da equipe de enfermagem ao paciente em Unidade de Terapia Intensiva:
a) Pacientes em Unidades de Terapia Intensiva apresentam elevado risco de desenvolverem lesões por pressão, caso a
equipe de enfermagem não realize algumas medidas, como a mudança de decúbito e a avaliação diária e criteriosa das
regiões de proeminências ósseas.
b) A resistência microbiana aos antimicrobianos atualmente é uma das maiores preocupações em saúde pública entre os
países desenvolvidos, uma vez que somente os países mais ricos, como os Estados Unidos, utilizam elevado
quantitativo de antimicrobianos, o que ocasiona consequências diretas e indiretas como, por exemplo, o
prolongamento da doença, o aumento da taxa de mortalidade e a permanência prolongada no ambiente hospitalar.
c) Dentre as principais medidas de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica que devem ser adotadas
pela equipe de enfermagem estão a intubação orotraqueal e a extubação do paciente após cinco dias de internação.
d) Pacientes em Unidades de Terapia Intensiva apresentam elevado risco de quedas. Como forma de prevenção e redução
desse evento adverso, um importante cuidado de enfermagem é realizar a contenção do paciente no leito hospitalar e
manter o paciente sob sedação.
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40. Acerca da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 15, de 15 de março de 2012, que dispõe sobre requisitos de boas
práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências e da Resolução Cofen nº 424/2012, que
normatiza as atribuições dos profissionais de enfermagem, em Centro de Material e Esterilização (CME) e em empresas
processadoras de produtos para saúde, analise as questões e assinale a alternativa CORRETA:
a) Os produtos para saúde são classificados como críticos, semicríticos e não-críticos. Aqueles considerados como
semicríticos são aqueles produtos que entram em contato com pele íntegra ou não entram em contato com o paciente.
b) A limpeza dos produtos para saúde, seja manual ou automatizada, não precisa ser submetida à inspeção visual, nem
com o auxílio de lentes intensificadoras de imagem.
c) No Brasil, é permitido o uso de estufas para a esterilização de produtos para saúde.
d) Os produtos esterilizados devem ser armazenados em local limpo e seco, sob proteção da luz solar direta e submetidos
à manipulação mínima.
41. Leia o texto e responda à questão que se segue.
No Brasil, desde o início do século XIX, as vacinas são utilizadas como medida de controle de doenças. No entanto, somente a
partir do ano de 1973 é que se formulou o Programa Nacional de Imunizações (PNI). O PNI organiza toda a política nacional de
vacinação da população brasileira e tem como missão o controle, a erradicação e a eliminação de doenças imunopreveníveis. É
considerada uma das principais e mais relevantes intervenções em saúde pública no Brasil, em especial pelo importante impacto
obtido na redução de doenças nas últimas décadas.
Referência: Brasil. Ministério da Saúde. Manual de Normas e Procedimentos
para Vacinação, Brasília, 2014.

Com relação ao calendário vacinal da criança, marque a alternativa CORRETA.
I. A vacina contra febre amarela deve ser administrada aos nove meses de vida, sendo dose única.
II. A BCG é administrada ao nascer, pela via subcutânea.
III. Aos 15 meses de vida, é recomendada a vacina contra hepatite A.
IV. O esquema vacinal para Rotavírus humano é uma dose aos dois meses e outra aos quatro meses de vida da criança.
a)
b)
c)
d)

Somente a alternativa I é verdadeira.
Somente as alternativas I e III são verdadeiras.
Todas as alternativas são verdadeiras.
Somente as alternativas I, III e IV são verdadeiras.

42. O Mycobacterium tuberculosis é o agente etiológico da Tuberculose, doença infecciosa e transmissível que representa um
importante problema de saúde pública. Sobre a tuberculose, é CORRETO afirmar:
a) É uma doença de transmissão por via respiratória, a partir da inalação de aerossóis.
b) A vacina BCG previne contra todos os tipos de tuberculose.
c) Todo indivíduo que inalar o bacilo da tuberculose desenvolverá a doença.
d) Dentre os sinais e sintomas da tuberculose estão: edema, ganho de peso, inapetência e hemoptise.
43. Leia o texto e responda à questão que se segue.
O Conselho Federal de Enfermagem, ao revisar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem em 2017, norteou-se por
princípios fundamentais, que são necessários para a conduta profissional e consideram que a Enfermagem é uma ciência, arte e
uma prática social, indispensável à organização e ao funcionamento dos serviços de saúde.
Referência: RESOLUÇÃO COFEN Nº 0564/2017. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017_59145.html

Com base no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é PROIBIDO ao profissional de enfermagem:
a) Negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades
profissionais.
b) Registrar e assinar as ações de Enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por
outro profissional.
c) Registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de
forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras.
d) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não
ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.
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44. Leia o texto e responda à questão que se segue.
As infecções do sítio cirúrgico são as complicações mais comuns decorrentes do ato cirúrgico, que ocorrem no pós-operatório
em cerca de 3 a 20% dos procedimentos realizados, tendo um impacto significativo na morbidade e mortalidade do paciente. O
ato de circular em uma sala cirúrgica exige conhecimentos e habilidades essenciais a fim de garantir condições funcionais e
técnicas necessárias para a equipe médica.
Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à
Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.

Sobre a circulação em uma sala cirúrgica, é CORRETO afirmar que:
a) Deve-se manter a porta da sala cirúrgica aberta durante o ato operatório para facilitar a comunicação com a equipe que
esteja fora da sala.
b) Não é indicado limitar o número de pessoas na sala operatória; quanto mais pessoas, melhor o desempenho da equipe.
c) A circulação na sala operatória consiste em atividade desenvolvida exclusivamente pela equipe de enfermagem
(enfermeiros, técnicos ou auxiliares de enfermagem), com o objetivo de garantir condições funcionais e técnicas para o
adequado andamento do procedimento cirúrgico, oferecendo segurança ao paciente.
d) Não é uma atribuição do circulante de sala realizar a desmontagem da sala operatória, ficando a cargo da equipe de
higienização.
45. Leia o texto e responda à questão que se segue.
A assistência de enfermagem segura relacionada a medicamentos tem sido um assunto central na temática da segurança do
paciente, tendo em vista o elevado potencial de risco, a frequência, a gravidade e a recorrência de danos ao paciente. Incidentes
relacionados a medicamentos estão entre os mais comuns nos serviços de saúde.
Referência: COREN-SP. Uso seguro de medicamentos: guia para preparo, administração e monitoramento. São Paulo, 2017.

Sobre a administração segura de medicação, marque a alternativa CORRETA.
a) O profissional de enfermagem deve levar ao local e horário de administração de medicamentos, apenas o que está
prescrito a um único paciente, não fazendo uso de bandeja contendo diversos medicamentos para diferentes pacientes.
b) Caso o paciente esteja com pulseira de identificação, é dispensável perguntar ou conferir por outro meio o seu nome
antes de administrar a medicação.
c) Quando o profissional de enfermagem puder, deve comunicar ao paciente qual o medicamento está sendo
administrado e qual a sua ação no momento da administração.
d) Entre os itens de verificação para administração segura de medicamentos, podem-se citar os nove certos, sendo eles
profissional certo, medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, registro certo e ação certa.
46. Queimaduras são feridas traumáticas causadas, na maioria das vezes, por agentes térmicos, químicos, elétricos ou
radioativos. Podem ser classificadas de acordo com a sua profundidade e tamanho, sendo geralmente mensuradas pelo
percentual da superfície corporal acometida. Sobre queimaduras, pode-se afirmar que:
a) As queimaduras de 1° grau causam dor e vermelhidão local, são secas e podem ocasionar flictenas.
b) Queimaduras profundas que acometem toda a derme e atingem tecidos subcutâneos, com destruição total de nervos,
folículos pilosos, glândulas sudoríparas e capilares sanguíneos, podendo inclusive atingir músculos e estruturas ósseas
são classificadas como de segundo grau.
c) A extensão da queimadura pode ser determinada pela regra dos nove, onde a região genital do adulto representa 5%
da área total.
d) Durante a assistência ao indivíduo com queimaduras, o profissional de enfermagem deve obter, preferencialmente,
acesso venoso periférico e calibroso.
47. O Ministério da Saúde definiu a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública
nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, por meio da Portaria n° 204, de 17 de fevereiro de
2016. Com base nesta lista, assinale a alternativa que contenha somente doenças, agravos e eventos de saúde pública de
notificação compulsória.
a) Hanseníase, Tuberculose, Sífilis, Papilomavírus humano e Intoxicação Exógena.
b) Raiva humana, Leishmaniose Visceral, Esquistossomose e Violência doméstica e/ou outras violências.
c) Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana, Hepatites virais, Acidente de trabalho com exposição a material
biológico e Filariose.
d) Esquistossomose, dengue, Febre de Chikungunya e Ascaridíase.
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48. Choque é uma emergência extrema, caracterizada por grave redução da perfusão de tecidos com isquemia, desequilíbrio
entre a oferta e a demanda de oxigênio, causando hipóxia, lesão e disfunção celular. Ocorre por perda crítica do débito
cardíaco causada por perda de volume circulante por hemorragia, desidratação ou extravasamento de líquidos plasmáticos.
O conceito acima define qual tipo de choque?
a) Cardiogênico.
b) Obstrutivo.
c) Séptico.
d) Hipovolêmico.
49. Segundo a regulamentação da Lei do exercício profissional da enfermagem, o Técnico de Enfermagem exerce as atividades
auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe:
a) Execução do parto sem distocia.
b) Assistir o Enfermeiro na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a pacientes em estado grave.
c) Prescrição da assistência de enfermagem.
d) Cuidados de enfermagem que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas.
50. O termo “diabetes mellitus” (DM) refere-se a um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, caracterizado por
hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da secreção e/ou
da ação da insulina.
(Brasil. Ministério da Saúde. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus. Brasília: Ministério da Saúde, 2013).

Com relação ao diabetes mellitus, é CORRETO afirmar que:
a) A aferição da glicemia capilar é um teste diagnóstico para detectar DM.
b) É recomendado realizar rodízio dos locais para administração de insulina, se houver lipodistrofia.
c) O tabagismo e o etilismo não são fatores de risco para desenvolvimento de DM, mas sim, para Hipertensão Arterial
Sistêmica.
d) O Pé Diabético está entre as complicações mais frequentes do DM e suas consequências podem ser dramáticas para a
vida do indivíduo, desde feridas crônicas e infecções, até amputações de membros inferiores.
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