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língua portuguesa

as QuestÕes De 01 a 10 se reFereM ao teXto 
seguInte.

ser munduruku é ser amazônia

Bheka Munduruku*

Na Amazônia vivem 300 mil indígenas. Nós, da etnia 
munduruku, somos 13 mil, divididos em 120 aldeias. 
Eu tenho 16 anos, nasci e moro até hoje na Terra 
Indígena Sawré Muybu. Ela é o meu mundo. Temos 
nossas brincadeiras. Alguns gostam de se pintar, mas 
outros de cantar as canções que foram ensinadas por 
nossos pais. 

Tiramos tudo o que precisamos da nossa terra: pes-
camos e caçamos (apenas o suficiente para a nossa 
subsistência), além de plantarmos mandioca, bana-
na, batata, cana-de-açúcar, cará, abacaxi, pimenta, 
sem destruir a floresta. A natureza é nossa mãe. Ela 
nos dá tudo o que precisamos e, em troca, tratamos 
dela com carinho. Gosto da vida que levo, mas não 
pretendo obrigar ninguém a viver como vivo. Com 
que direito, então, querem nos impor costumes e va-
lores estranhos à nossa cultura? 

Os mais jovens aprendem quase tudo com os mais 
velhos. Assim, sabemos como nossa cultura é rica 
e antiga, e de nosso lugar no mundo. Nossos pais e 
avós contam que Karosakaybu, o Grande Ser, fez sur-
gir de uma fenda nas cabeceiras do rio Crepori, um 
afluente do Tapajós, quatro casais que deram origem 
à humanidade: um branco, um negro, um indígena e 
um munduruku. Os pariwat, como chamamos os es-
trangeiros, foram povoar o mundo. Nossos ancestrais 
ficaram. 

Ainda estamos aqui. Não apenas sobrevivemos do 
que tiramos de nossa terra – cuidar dela é a própria 
razão de nossa existência. Nós a protegemos há mais 
de 4.000 anos, mas a história pariwat registra que 
nos encontramos pela primeira vez em 1768. Desde 
então fomos obrigados a acrescentar a resistência 
entre nossos hábitos. 

Sabe-se hoje que a floresta em pé ajuda a conter as 
mudanças climáticas. Nós mesmos já sentimos os 
seus efeitos: teve ano que choveu em março, em vez 
de novembro. Mas o desmatamento não é a única 
ameaça que ronda a Amazônia. E não temos mais 
como protegê-la sozinhos. Como qualquer cultura, 
a nossa assimilou novos costumes e evoluiu. Cultiva-
mos nossas tradições, mas não paramos no tempo, 
não vivemos na pré-história. 

Os munduruku já foram caçadores de cabeça; agora, 
preferimos fazer cabeças. Queremos convencer todo 
o mundo – inclusive os cabeças-duras – da importân-
cia de preservar a floresta e os seus rios.

Não precisamos de ouro, mas não podemos mais na-
dar no Tapajós, pois ele adoeceu: suas águas estão 
contaminadas pelo mercúrio do garimpo ilegal. O Ta-
pajós é o último afluente da margem direita do rio 
Amazonas a correr livre. Barrar um rio é matar tudo 
o que nele vive. 

Munduruku significa “formigas vermelhas”. Nos de-
ram esse nome porque lutávamos lado a lado. Jun-
te-se ao nosso formigueiro e nos ajude a defender a 
Amazônia.

* Guerreira indígena da etnia munduruku.

Folha de são paulo, Tendências/Debates, 16 jan. 2020, p. A3. Adaptado.

QuestÃo 01

Considerando-se o título do texto “Ser munduruku é 
ser Amazônia”, a frase que melhor exemplifica essa 
simbiose é

a) “Na Amazônia vivem 300 mil indígenas.” 

b) “Barrar um rio é matar tudo o que nele vive.”  

c) “Nós, da etnia munduruku, somos 13 mil, divididos 
em 120 aldeias.”

d) “Sabe-se hoje que a floresta em pé ajuda a conter 
as mudanças climáticas.”

e) “Ela nos dá tudo o que precisamos e, em troca, 
tratamos dela com carinho.”
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QuestÃo 02

Com base na temática central do texto, a metáfora 
natureza/mãe (2º §) tem por objetivo demonstrar 
que a relação entre os munduruku e o meio ambien-
te está associada eXCeto à ideia de

a) afeto.

b) respeito.

c) equilíbrio.

d) passatempo.

e) sustentabilidade.

QuestÃo 03

Leia os textos a seguir.

texto I

“Gosto da vida que levo, mas não pretendo obrigar 
ninguém a viver como vivo. Com que direito, então, 
querem nos impor costumes e valores estranhos à 
nossa cultura? [...] Os pariwat, como chamamos os 
estrangeiros, foram povoar o mundo. Nossos ances-
trais ficaram.” 

texto II

Disponível em: <http://geolibertaria2.blogspot.com/2015/02/a-questao-
das-etnias-questoes-de.html>. Acesso em: 25 jan. 2020.

Não obstante o caráter humorístico da charge, é cor-
reto afirmar que, considerando-se o comportamento 
e as atitudes dos pariwat (estranhos, estrangeiros) 
em relação às tradições e às visões sobre o mundo 
dos povos indígenas, ambos textos, cada um à sua 
maneira, veiculam uma crítica associada a

I – uma tentativa de submissão.

II – um desconhecimento cultural.

III – uma preocupação com direitos.

IV – um comportamento ético ilibado.

Está correto apenas o que se afirma em 

a) I e II.

b) I e III.

c) I e IV.

d) II e III.

e) III e IV.

QuestÃo 04

Avalie o que se informa sobre os sinais de pontuação 
empregados no texto.

I – Em “Munduruku significa ‘formigas vermelhas.’”, 
as aspas antes e depois da expressão “formigas ver-
melhas” são usadas com o objetivo de salientar uma 
citação textual.  

II – Na oração “... além de plantarmos mandioca, ba-
nana, batata, cana-de-açúcar, cará, abacaxi, pimen-
ta...”, as vírgulas objetivam separar palavras justapos-
tas assindéticas.

III – Na sentença “Com que direito, então, querem 
nos impor costumes e valores estranhos à nossa cul-
tura?”, o uso do ponto de interrogação indica uma 
indagação que se faz com entoação ascendente.

IV – No período “Tiramos tudo o que precisamos da 
nossa terra: pescamos e caçamos (apenas o suficien-
te para a nossa subsistência...), os parênteses têm a 
função de ressaltar uma retificação acerca do que se 
falou anteriormente. 

Está correto apenas o que se afirma em

a) III.

b) IV.

c) I e II.

d) II e III.

e) I e IV.
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QuestÃo 05

Leia os textos a seguir.

texto I

“Os mais jovens aprendem quase tudo com os mais 

velhos. Assim, sabemos como nossa cultura é rica 

e antiga, e de nosso lugar no mundo. Nossos pais e 

avós contam que Karosakaybu, o Grande Ser, fez sur-

gir de uma fenda nas cabeceiras do rio Crepori, um 

afluente do Tapajós, quatro casais que deram origem 

à humanidade: um branco, um negro, um indígena e 

um munduruku. Os pariwat, como chamamos os es-

trangeiros, foram povoar o mundo. Nossos ancestrais 

ficaram. Ainda estamos aqui. Não apenas sobrevive-

mos do que tiramos de nossa terra – cuidar dela é a 

própria razão de nossa existência. Nós a protegemos 

há mais de 4.000 anos...” (4°§ e 5°§)

texto II

 

Disponível em: <https://brainly.com.br/tarefa/17688101>. Acesso em: 25 
jan. 2020.

Avalie o que se afirma sobre as palavras que com-
põem os dois textos.

I – Os dois registros, o formal e o informal, podem ser 
identificados no primeiro quadrinho da tirinha.

II – A frase “Aquela terra nunca foi ‘nossa’”, na sua 
construção, exibe dígrafos, ditongo e encontro con-
sonantal.

III – O sinal indicativo de crase deixou de ser empre-
gado corretamente em “Nós a protegemos há mais 
de 4.000 anos...”

IV – A função metalinguística da linguagem está pre-
sente em “Os pariwat, como chamamos os estrangei-
ros, foram povoar o mundo.”.

V – A tirinha foi elaborada com linguagem mista, mas 
nela a linguagem verbal e a não verbal não se com-
plementam, pois uma dispensa a outra na construção 
da mensagem.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I, II e V.

b) I, II e IV.

c) I, III e V.

d) II, III e IV.

e) III, IV e V.
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QuestÃo 06

Leia os textos a seguir.

texto I

“Simboliza uma realidade; tenta fornecer uma expli-
cação para o mistério do mundo, possui vida própria, 
situa-se a meio caminho entre a razão e a fé.”

Disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cader-
nospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uem_port_pdp_elisange-
la_pereira.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2020.

texto II

“... Karosakaybu, o Grande Ser, fez surgir de uma 
fenda nas cabeceiras do rio Crepori, um afluente do 
Tapajós, quatro casais que deram origem à humani-
dade: um branco, um negro, um indígena e um mun-
duruku. Os pariwat [...] foram povoar o mundo. Nos-
sos ancestrais ficaram.” (3º §).

Com base no conceito mencionado no texto I, é cor-
reto afirmar que o texto II, entre outros aspectos, 
por utilizar a simbologia e apresentar o sobrenatural 
misturado a fatos fictícios e/ou reais, expõe caracte-
rísticas próprias do gênero textual denominado

a) mito.
b) carta.
c) relatório.
d) testamento.
e) diário de bordo.

QuestÃo 07

Leia a passagem transcrita do texto e preencha corre-
tamente as lacunas.

“Os munduruku já foram caçadores de cabeça; agora, 
preferimos fazer cabeças. Queremos convencer todo 
o mundo – inclusive os cabeças-duras – da importân-
cia de preservar a floresta e os seus rios.”

Nesse fragmento, a palavra _______________, no 
contexto em que foi empregada, exemplifica um caso 
de _______________, ou seja, de um termo que 
apresenta diferentes _______________.

A sequência que preenche corretamente as lacunas 
do texto é

a) cabeça / polissemia / sentidos.

b) cabeça / sinonímia /significados.

c) preservar / conotação / acepções.

d) cabeça / denotação / designações.

e) preservar / homonímia / conceitos.

QuestÃo 08

É correto afirmar que, no último parágrafo, o tom 
apelativo é uma estratégia da autora para, funda-
mentalmente,

a) atenuar o caráter repulsivo que o tema abordado 
provoca.

b) criar uma dissintonia entre o leitor e os assuntos 
discutidos.

c) realçar aspectos positivos e negativos da etnia 
manduruku no Brasil.

d) divulgar uma informação científica para conheci-
mento do público-alvo.

e) referendar as denúncias apontadas no quinto e sé-
timo parágrafos do texto.

QuestÃo 09

De acordo com Cereja & Magalhães (2013, p. 304), 
“oração coordenada sindética é aquela que é intro-
duzida por conjunção coordenativa.”

Considerando-se esse conceito, é correto afirmar que 
a conjunção coordenativa “mas” estabelece em rela-
ção à oração anterior uma ideia de adição em

 

a) “Não precisamos de ouro, mas não podemos mais 
nadar no Tapajós...” (7º §).

b) “Gosto da vida que levo, mas não pretendo obrigar 
ninguém a viver como vivo.” (2º §).

c) “Cultivamos nossas tradições, mas não paramos no 
tempo, não vivemos na pré-história.” (5º §).

d) “Alguns gostam de se pintar, mas outros de cantar as 
canções que foram ensinadas por nossos pais.” (1º §).

e) “Nós a protegemos há mais de 4.000 anos, mas a 
história pariwat registra que nos encontramos pela 
primeira vez em 1768.” (4º §).
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QuestÃo 10

Nos textos seguintes serão tratados aspectos da sin-
taxe de concordância, de regência e de colocação 
pronominal.

texto I

“A natureza é nossa mãe. Ela nos dá tudo o que preci-
samos e, em troca, tratamos dela com carinho. Gosto 
da vida que levo, mas não pretendo obrigar ninguém 
a viver como vivo. Com que direito, então, querem 
nos impor costumes e valores estranhos à nossa cul-
tura?” (2º §). 

texto II

 

Disponível em: <https://geografiavisual.com.br/quadrinhos-e-ilustraco-
es/a-luta-dos-indios-munduruku-contra-hidreletrica-contada-visualmen-

te>. Acesso em: 25 jan. 2020.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afir-
ma sobre os textos.

(   ) Em “... querem nos impor costumes e valores es-
tranhos à nossa cultura?”, a preposição em destaque 
foi empregada devido à regência do verbo que a an-
tecede. 

(   ) No período “Me ensinaram que temos que res-
peitar...” a construção frasal iniciada por pronome 
oblíquo é admissível na oralidade, porém, de acordo 
com a norma culta, não se inicia frase com pronome.

(   ) Na frase “... nós sempre moramos aqui.”, o verbo 
em destaque encontra-se em desacordo com a nor-
ma-padrão, pois ele é um verbo transitivo indireto, 
regido pela preposição “por”: o certo é grafar “mo-
ramos por aqui”.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) V, F, V.

b) F, V, F.

c) F, V, V.

d) V, F, F.

e) F, F, V.

legIslaçÃo

QuestÃo 11

De acordo com o Decreto nº 94.406/1987, trata-se 
de uma atividade compatível às atribuições do Auxi-
liar de Enfermagem

a) a consulta de enfermagem.

b) a consultoria, a auditoria e a emissão de parecer 
sobre matéria de enfermagem.

c) a observação, o reconhecimento e a descrição de 
sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação.

d) o planejamento, a organização, a coordenação, a 
execução e a avaliação dos serviços da assistência de 
enfermagem.

e) os cuidados de maior complexidade técnica e que 
exijam os conhecimentos científicos adequados e a 
capacidade de tomar decisões imediatas.
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QuestÃo 12

De acordo com a organização do Regimento Interno 
do  Conselho Regional de Enfermagem de Minas Ge-
rais (Coren-MG), é correto afirmar que

a) o Conselho Superior, composto pelos membros 
efetivos, constitui-se em órgão máximo deliberativo 
de todas as questões administrativas, de gestão da 
autarquia e regulamentação da profissão no âmbito 
do Estado.

b) o Colégio de Dirigentes, como órgão executivo, 
promoverá a administração do Coren-MG, observan-
do a competência e a autonomia de seus membros 
e as estritas deliberações do seu Plenário, e, se for o 
caso, do Plenário do Conselho Federal.

c) o Tribunal Disciplinar, composto pelos membros 
efetivos e suplentes, constitui-se de órgão julgador 
de primeira instância das condutas ético-profissio-
nais e aplicador da sanção cabível ao profissional nos 
termos da Lei e do Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem.

d) o Plenário atuará de forma independente e com 
apoio da Unidade de Controladoria Geral na fiscali-
zação dos atos de gestão quanto à observância da 
legislação aplicável aos procedimentos de aquisição 
de bens e serviços, bem como na alienação de qual-
quer bem móvel ou imóvel e pagamentos, inclusive 
convênios.

e) a Assembleia Geral da categoria profissional, com-
posta de todos os profissionais inscritos e aptos a 
exercerem o direito de voto, tem por fim único e ex-
clusivo a teor do contido no art. 12, da Lei nº 5.905, 
de 12 de julho de 1973, promover a eleição do corpo 
de conselheiros efetivos e suplentes para composição 
do Plenário Regional, nos termos e data aprazados 
em normativo próprio editado pelo Conselho Federal 
de Enfermagem (COFEN).

QuestÃo 13

Sobre o Código de Ética dos Empregados Públicos do 
Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enferma-
gem, analise as asserções a seguir e a relação propos-
ta entre elas.

I - Os atos de processo disciplinar não dependem de 
forma determinada senão quando a lei expressamen-
te o exigir, reputando-se válidos os que, realizados de 
outro modo, preencham sua finalidade essencial

porQue

II - a ação disciplinar prescreverá em 03 (três) anos, 
quanto às infrações puníveis com demissão e desti-
tuição de cargo em comissão.

A respeito das asserções, é correto afirmar que

a) as duas são falsas.

b) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.

c) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.

d) as duas são verdadeiras e a segunda justifica a pri-
meira.

e) as duas são verdadeiras, mas a segunda não justi-
fica a primeira.
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QuestÃo 14

Avalie as afirmações sobre o Código de Ética dos Em-
pregados Públicos do Sistema Cofen/Conselhos Re-
gionais de Enfermagem.

I - A representação contra ilegalidade, omissão ou 
abuso de poder será obrigatoriamente apreciada 
pela autoridade superior àquela contra a qual é for-
mulada.

II - A demissão não poderá ser aplicada com base em 
quaisquer das disposições da Consolidação das Leis 
do Trabalho, sob pena de violação ao princípio da le-
galidade. 

III - A suspensão por até 30 (trinta) dias, cumulada, se 
couber, com a destituição de cargo ou função comis-
sionada, poderá ser aplicada em caso de reincidência 
das faltas punidas com advertência, de violação das 
demais proibições que não justifiquem a penalidade 
de demissão.

IV - Os empregados do Sistema Cofen/Conselhos Re-
gionais são obrigados a declarar, no ato de investidura 
e sob as penas da lei, quais os cargos públicos, empre-
gos e funções que exercem, abrangidos ou não pela 
vedação constitucional, devendo fazer prova de exo-
neração ou demissão, na data da investidura, na hipó-
tese de acumulação constitucionalmente vedada. 

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e II.

b) II e IV.

c) III e IV.

d) I, II e III.

e) I, III e IV.

QuestÃo 15

 De acordo com a Lei nº 5.905/1973, que dispõe so-
bre a criação dos Conselhos Federal e Regionais de 
Enfermagem, é InCorreto afirmar que

a) o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de-
verão reunir-se, pelo menos, uma vez mensalmente.

b) a responsabilidade pela gestão administrativa e 
financeira dos Conselhos caberá aos respectivos di-
retores.

c) o mandato dos membros dos Conselhos Regionais 
será honorífico e terá a duração de quatro anos, sen-
do vedada a reeleição.

d) o Conselho Federal e os Conselhos Regionais são 
órgãos disciplinadores do exercício da profissão de 
enfermeiro e das demais profissões compreendidas 
nos serviços de enfermagem.

e) o Conselho Federal poderá, quando o número de 
profissionais habilitados na unidade da federação for 
inferior a cinquenta, determinar a formação de regi-
ões, compreendendo mais de uma unidade.

       

InForMátICa básICa

QuestÃo 16

Suponha que, no Windows 10, instalado em um com-
putador, a caixa de diálogo propriedades de um ar-
quivo esteja ativa. 

Nesse contexto, a tecla tab, do teclado, tem a função de

a) avançar nas guias da caixa de diálogo.

b) avançar nas opções da caixa de diálogo.

c) alternar entre as caixas de diálogo ativas.

d) alternar entre a caixa de diálogo e outros aplicati-
vos abertos.

e) exibir uma tabela contendo teclas de atalhos e 
suas respectivas funcionalidades.

QuestÃo 17

No Microsoft Word 2016, instalado em um compu-
tador, a cor da fonte de um texto pode ser alterada 
utilizando-se o botão Cor da Fonte existente na guia

a) Fonte.
b) Exibir.
c) Parágrafo.
d) Página Inicial.
e) Formatação do Documento.
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QuestÃo 18

No Microsoft Word 2016, é correto afirmar que nÃo 
é um botão do grupo Zoom da guia exibir

a) Zoom.

b) Uma Página.

c) Várias Páginas.

d) Altura da Página.

e) Largura da Página.

QuestÃo 19

No Microsoft Excel 2016, a função =se("sim"="não";1;2) 
retorna

a) 0

b) 1

c) 2

d) sim

e) não

QuestÃo 20

É correto afirmar que um nome de função do Micro-
soft Excel 2016 é

a) IGUAL

b) SOMA

c) DIVISÃO

d) SUBTRAÇÃO

e) MULTIPLICAÇÃO

ConheCIMento espeCíFICo

QuestÃo 21

Para a promoção da segurança do paciente e a me-

lhoria da qualidade, é InCorreto afirmar que os 

serviços de saúde devem

a) garantir e estabelecer estratégias das boas práticas 

de funcionamento do serviço de saúde.

b) investir na disseminação sistemática da cultura de 

segurança, por intermédio do Núcleo de Segurança 

do Paciente (NSP). 

c) desenvolver ações para a integração e a articulação 

multiprofissional no serviço de saúde, por intermé-

dio do NSP.

d) designar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) o monitoramento, a análise e a avaliação 

dos dados sobre incidentes e eventos adversos de-

correntes da prestação do serviço de saúde.

e) constituir e nomear a composição de um NSP com-

posto por profissionais membros e um profissional 

responsável pelo NSP, para a adoção de princípios de 

melhoria contínua dos processos de cuidado.
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QuestÃo 22

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afir-
ma sobre o Sistema de Fiscalização do Exercício Pro-
fissional.

(   ) No Sistema de Fiscalização do Exercício Profissio-
nal, o  processo  educativo  passa  a  ter  uma  relevân-
cia  maior  dentro  do  processo  de fiscalização, em 
que a prevenção das infrações éticas e legais assume 
um importante papel na melhoria da segurança e da 
qualidade da assistência de enfermagem.

(  ) A  fiscalização do exercício profissional da enfer-
magem no Brasil não precisa ser documentada, a não 
ser quando há infração(ões) evidenciada(s) durante 
a fiscalização.

(  ) Caso existam processos de fiscalização, reco-
menda-se que os mesmos não sejam comunicados 
previamente, salvo exceções, que deverão ser ofi-
cializadas pela Presidência do Conselho Regional de 
Enfermagem.

(   )   A  interdição   ética   é   uma   suspensão   da   
atividade   profissional   de enfermagem, de caráter 
definitivo, a ser utilizada excepcionalmente para pro-
teger a boa prática de enfermagem e o direito à saú-
de do cidadão. 

(   ) O Conselho  de  Enfermagem não aceita uma de-
núncia de atos  de  infração  à  ética  ou  à  legislação  
de enfermagem, supostamente cometidos por pes-
soa física ou jurídica, de forma anônima. 

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

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

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

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

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

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

QuestÃo 23

É correto afirmar que se trata de uma situação de 
irregularidade

a) o exercício da enfermagem com carteira de identi-
dade profissional vencida. 

b) a inexistência de enfermeiro para coordenação/
direção de curso de enfermagem. 

c) o exercício profissional sem inscrição no Conselho 
ou com inscrição cancelada a pedido.

d) a inexistência ou a ausência de enfermeiro onde 
são desenvolvidas as atividades de enfermagem.

e) no momento da fiscalização, o enfermeiro não se 
encontrar no serviço por motivo de férias, atestados, 
licenças, dentre outros, sem a devida substituição.

QuestÃo 24

Sobre as Normas para Registro de Empresas e ano-
tações dos dirigentes de suas atividades de enfer-
magem, com vista à responsabilidade técnica, é 
InCorreto afirmar que

a) o registro e o respectivo cancelamento são públicos, 
devendo ser oficializados através de ato decisório. 

b) a realização de atividade de enfermagem, sem o 
prévio registro da empresa no Coren-MG competen-
te, é uma situação de ilegalidade. 

c) ao Coren-MG compete atestar o registro provisório 
à empresa cujo pessoal de enfermagem não esteja 
com sua situação regularizada junto ao Coren-MG. 

d) a empresa pública ou privada onde são realizadas 
atividades de enfermagem é objeto de registro espe-
cífico no Coren-MG, que jurisdiciona a área onde se 
localiza. 

e) as empresas cujas atividades básicas são atividades 
de treinamento de recursos humanos, no preparo de 
mão de obra para a enfermagem, não disciplinadas 
pelos Conselhos de Educação, devem ter registro no 
Coren-MG. 
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QuestÃo 25

Preencha corretamente as lacunas do texto a seguir 
quanto ao Processo Ético-Disciplinar da Enfermagem.

Ao profissional de enfermagem que praticar e/ou ser 
conivente com crime, contravenção penal ou qual-
quer outro ato, que infrinja postulados éticos e legais, 
é aplicável pena de _____________ do direito ao 
exercício profissional. O procedimento ético-discipli-
nar inicia-se por ofício ou por uma _____________. 
Considera-se _____________ a ação, a omissão 
ou a conivência que implique em desobediência e/
ou inobservância às disposições do Código de Éti-
ca dos Profissionais de Enfermagem.  Considera-se 
_____________ a inobservância das normas dos 
Conselhos Federal e Regional de Enfermagem. São 
consideradas infrações _____________ as que pro-
voquem perigo de vida, debilidade temporária de 
membro, de sentido ou função em qualquer pessoa, 
ou as que causem danos patrimoniais ou financeiros.

A sequência que preenche corretamente as lacunas 
do texto é

a) cassação / advertência verbal / infração disciplinar / 
infração ética / graves

b) cassação / advertência verbal / infração disciplinar / 
infração ética / gravíssimas

c) censura / denúncia / infração ética / infração disci-
plinar / gravíssimas

d) cassação / denúncia / infração ética / infração dis-
ciplinar / graves

e) censura / advertência verbal / infração disciplinar / 
infração ética / graves

QuestÃo 26

Segundo a Lei nº 5.905/73, o Conselho Federal e os 
Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do 
exercício profissional da enfermagem.

Avalie o que se afirma serem competências do Con-
selho Federal.

I - Definir o modelo das carteiras de identidade pro-
fissional. 

II - Elaborar, alterar e aprovar o Código de Ética de 
Enfermagem. 

III - Promover estudos e campanhas para o aperfeiço-
amento profissional. 

IV - Ter poder de decisão sobre a inscrição do profis-
sional no Conselho, bem como o seu cancelamento. 

V - Disciplinar, fiscalizar o exercício profissional e de-
cidir os assuntos concernentes à ética profissional, 
impondo penalidades. 

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e V.

b) IV e V.

c) I, II e III.

d) I, II e V.

e) II, III e IV. 
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QuestÃo 27

De acordo com a Norma Regulamentadora 32 do 
Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, 
o empregador deve propor medidas de prevenção de 
riscos com acidentes com materiais perfurocortan-
tes, bem como outras medidas acerca da segurança 
no trabalho. 

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afir-
ma sobre as medidas de prevenção de acidentes.

(   ) Deve-se estabelecer a análise dos acidentes de 
trabalho ocorridos e das situações de risco com ma-
teriais perfurocortantes. 

(   ) As mudanças na organização e nas práticas de tra-
balho não devem ser consideradas, uma vez que se 
trata de locais em que se desempenham atividades 
de risco e exposição a agentes biológicos. 

(   ) A possibilidade de exposição acidental aos agen-
tes biológicos deve constar do Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). 

(   ) O empregador precisa constituir e promover um tra-
balhador responsável por trabalhar em prol da redução 
dos riscos de acidentes com materiais perfurocortantes, 
por meio da elaboração, implementação e atualização 
de plano de prevenção de riscos de acidentes. 

(   ) Todos os trabalhadores com possibilidade de expo-
sição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta 
de trabalho adequada e é descontada em folha de pa-
gamento do trabalhador uma taxa simbólica denomi-
nada Percentual de Proteção ao Trabalhador (PPRA).

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

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

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

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

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

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

QuestÃo 28

De acordo com o regulamento técnico da atuação 
dos profissionais de enfermagem em quimioterapia 
antineoplásica, é correto afirmar que é competência 
do técnico de enfermagem em serviços de quimiote-
rapia antineoplásica

a) realizar consulta de enfermagem baseada na Siste-
matização da Assistência de Enfermagem (SAE).

b) formular, atualizar e cumprir os manuais técnicos 
operacionais para a equipe nos diversos setores de 
atuação.

c) ministrar quimioterápico antineoplásico, cumprin-
do normas de biossegurança e conforme protocolo 
terapêutico.

d) participar da elaboração de protocolos institucio-
nais, incluindo o Protocolo de Segurança na Prescri-
ção e de Uso e Administração de Medicamentos. 

e) manter a atualização técnica e científica da bios-
segurança, que permita a atuação profissional com 
eficácia em situações de rotinas e emergenciais, para 
evitar acidentes.  

QuestÃo 29

Sobre as funções do auxiliar de fiscalização, é InCorreto 
afirmar que é sua atribuição

a) organizar e arquivar documentos.

b) elaborar relatórios mensais de suas atividades.

c) contribuir com a organização do serviço e as ati-
vidades de enfermeiros Responsáveis Técnicos (RT).

d) promover a integração  do  trabalho  entre  a  equi-
pe,  respeitando  a  ética profissional e a hierarquia.

e) registrar a documentação aprovada no sistema e 
emitir ofícios, certidões dentre outros documentos 
relacionados.
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QuestÃo 30

Analise as asserções a seguir e a relação proposta en-
tre elas.

I -  Em todos os lugares em que ocorre o cuidado pro-
fissional de enfermagem, empresas públicas ou pri-
vadas (unidade de internação hospitalar, clínicas mé-
dicas e cirúrgicas, serviços de hemodiálise, unidades 
básicas de saúde, serviços ambulatoriais de saúde, 
domicílios, escolas, associações comunitárias, fábri-
cas, entre outros), o Processo de Enfermagem deve 
ser realizado, de modo deliberado e sistemático

porQue

II - a Sistematização da Assistência de Enfermagem 
organiza o trabalho profissional quanto ao método, 
pessoal e instrumentos, tornando possível a opera-
cionalização do processo de enfermagem, que é um 
instrumento metodológico norteador do cuidado.

Sobre as asserções, é correto afirmar que

a) as duas são verdadeiras.

b) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.

c) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.

d) as duas são verdadeiras e a segunda é uma justifi-
cativa correta da primeira. 

e) as duas são verdadeiras, mas a segunda não é uma 
justificativa correta da primeira.

QuestÃo 31

O técnico de enfermagem de uma instituição pública 
solicita orientação sobre o exercício de suas ativida-
des em uma unidade de clínica cirúrgica.  

De acordo com o Decreto nº 94.406/1987 que regu-
lamenta a Lei nº 7.498/1986, é função do técnico de 
enfermagem

a) prescrever cuidados aos pacientes sem risco de vida. 

b) realizar cateterismo vesical, conforme prescrição 
médica.

c) prestar cuidados diretos a pacientes graves com 
risco de vida.

d) assistir o enfermeiro na prevenção e no controle 
de doenças transmissíveis.

e) participar da operacionalização do sistema de refe-
rência e contrarreferência do paciente nos diferentes 
níveis de atenção à saúde.

QuestÃo 32

A Resolução COFEN 564/2017 aprova o Novo Código 
de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

Avalie as afirmações que tratam dos direitos dos pro-
fissionais de enfermagem.

I - Recusar-se a executar atividades que não ofereçam 
segurança ao profissional, à pessoa, à família e à co-
letividade.

II - Negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em 
mídias sociais durante o desempenho de suas ativi-
dades profissionais.

III - Disponibilizar assistência de enfermagem à coleti-
vidade em casos de emergência, epidemia, catástrofe 
e desastre, sem pleitear vantagens pessoais, quando 
convocado.

IV - Praticar ato cirúrgico, exceto nas situações de 
emergência ou naquelas expressamente autorizadas 
na legislação, desde que possua a competência técni-
co-científica necessária.

V - Participar da prática multiprofissional, interdisci-
plinar e transdisciplinar com responsabilidade, auto-
nomia e liberdade, observando os preceitos éticos e 
legais da profissão.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I, II e V.

b) I, II e IV.

c) II, III e IV.

d) II, IV e V.

e) I, II e III.
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QuestÃo 33

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afir-
ma sobre as políticas voltadas à saúde de segmentos 
populacionais.

(   ) Nas ações à saúde do homem devem-se captar 
precocemente as atividades de prevenção primária 
relativas às doenças cardiovasculares e cânceres.

(   ) Nas ações ao idoso é obrigatória a viabilização de 
meios que permitam a presença do acompanhante 
aos maiores de 60 anos de idade, inclusive em unida-
de de tratamento intensivo. 

(   ) Nas ações aos povos indígenas devem ser priori-
zadas aquelas para prevenção e controle de agravos 
em situações especiais, para diminuir o impacto cau-
sado à saúde e seus desdobramentos posteriores. 

(   ) Nas ações de saúde do trabalhador a precaução 
é compreendida como medidas a serem implantadas 
para prevenir danos à saúde dos trabalhadores quando 
há certeza científica formal da existência de risco grave.

(   ) Nas ações para prevenção e controle do câncer, 
o paciente com neoplasia maligna tem direito de se 
submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único 
de Saúde (SUS), no prazo de 60 dias ou menor, a par-
tir do diagnóstico em laudo patológico. 

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

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

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

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

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

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

QuestÃo 34

É correto afirmar que, considerando a atuação do 
técnico e/ou auxiliar de enfermagem na sondagem 
oro/nasoenteral (Resolução COFEN nº 619/2019), é 
de sua competência

a) proceder os testes para confirmação do trajeto da 
sonda.

b) participar da seleção do material para aquisição 
pela instituição.

c) estabelecer o acesso enteral por via oro/nasogás-
trica para drenar líquidos.

d) promover cuidados gerais ao paciente de acordo 
com o protocolo pré-estabelecido.

e) garantir a troca da sonda conforme pré-estabeleci-
do pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 
(CCIH) da instituição.

QuestÃo 35

É correto afirmar que, segundo as Resoluções 
COFEN nº 429/2012, COFEN nº 564/2017 e COFEN 
nº 358/2009 para o registro das ações profissionais 
no prontuário do paciente, é

a) obrigatório o uso de carimbo e deve conter o 
nome completo, o número e categoria de inscrição 
no COFEN.

b) permitido o escaneamento da assinatura eletrôni-
ca, pois ela tem o mesmo valor legal da assinatura 
física em papel.

c) obrigatória, na assinatura digital, em atenção às 
normas de segurança, a impressão dos documentos 
para guarda e manuseio.   

d) facultativo o registro do histórico e do diagnóstico 
de enfermagem, sendo obrigatória a evolução de en-
fermagem.

e) permitido o uso da assinatura digital, pois ela ga-
rante a autenticidade de arquivos eletrônicos e é ti-
picamente tratada como análoga à assinatura física 
em papel. 
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QuestÃo 36

De acordo com a Lei nº 8.080/1990, as ações e ser-
viços públicos de saúde e os serviços privados que 
integram o Sistema Único de Saúde (SUS) obedecem 
ao princípio da

a) igualdade - garante assistência à saúde privilegian-
do as ações para tratamento das mulheres, crianças 
e idosos.

b) universalidade - garante o acesso aos serviços bá-
sicos de saúde no nível de assistência primária, prio-
rizando as ações de prevenção.

c) integralidade - garante assistência integral em to-
dos os níveis de complexidade do sistema, com ações 
de prevenção, promoção, tratamento e reabilitação.

d) utilização da epidemiologia - garante o estabeleci-
mento de ações para prevenção, com priorização dos 
recursos para os tratamentos de alta complexidade.

e) descentralização político-administrativa - garante a 
gestão dos recursos financeiros para o nível federal, 
reduzindo recursos e responsabilidades nas esferas 
estadual e municipal.

QuestÃo 37

De acordo com a Lei nº 5.095/1973, é competência 
dos Conselhos Regionais

a) manter o registro dos profissionais com exercício 
na respectiva jurisdição.

b) baixar provimentos e expedir instruções para uni-
formidade de procedimentos.

c) instituir o modelo das carteiras profissionais de 
identidade e as insígnias da profissão.

d) promover estudos e campanhas para aperfeiçoa-
mento profissional de seus colaboradores.

e) elaborar o Código de Deontologia de Enfermagem 
e decidir sobre os assuntos relacionados.

QuestÃo 38

A penalidade disciplinar de suspensão por até 30 
(trinta) dias será aplicada ao empregado público que, 
segundo o anexo do Código de Ética dos Empregados 
Públicos do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de 
Enfermagem (COFEN nº 0507/2016), cometer a se-
guinte falta administrativa: 

a) ausentar-se do serviço durante o expediente, sem 
prévia autorização do superior imediato.

b) exercer comércio ou participar de sociedade co-
mercial, exceto como acionista, cotista ou comandi-
tário.

c) apresentar falta ao serviço, por vinte dias, interpo-
ladamente, sem causa justificada, no período de seis 
meses.

d) abandonar o cargo, caracterizando-se o abando-
no pela ausência injustificada, por mais de trinta dias 
consecutivos.

e) praticar comércio de compra e venda de bens ou 
serviços no recinto da repartição, ainda que fora do 
horário normal de expediente.
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QuestÃo 39

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afir-
ma sobre a anotação e o uso do número de inscri-
ção, ou autorização, nos Conselhos Regionais, pelos 
integrantes das várias categorias compreendidas nos 
serviços de enfermagem (COFEN nº 0545/2017).

(   ) O profissional deverá apor sua assinatura ou ru-
brica sobre a sigla do Coren-MG, sigla da Unidade da 
Federação do Conselho Regional e do número de ins-
crição.

(   ) No carimbo deverão constar o número de ins-
crição dos profissionais de enfermagem, a sigla do 
COFEN, seguidos do número de inscrição, separados 
os elementos por barra.

(   ) É obrigatório o uso do carimbo pelo profissional 
de enfermagem em recibos relativos à percepção de 
honorários, vencimentos e salários decorrentes do 
exercício profissional.

(   ) A anotação do número de inscrição dos profissio-
nais de enfermagem é feita com a sigla do Coren-MG, 
separada por barra da sigla da categoria profissional, 
seguida do número de inscrição.

(   ) A anotação do número de autorização é feita com 
a sigla AUT, da sigla da Unidade da Federação do Con-
selho Regional e do número da autorização, separa-
das as siglas por barra e o número por hífen.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

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

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

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

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

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

QuestÃo 40

A Resolução COFEN nº 567/2018 regulamenta a atu-
ação da equipe de enfermagem no cuidado aos pa-
cientes com feridas. 

De acordo com o anexo dessa Resolução, é compe-
tência do técnico de enfermagem

a) realizar foto-documentação para avaliação pelo 
enfermeiro da evolução da ferida.

b) delegar ao auxiliar de enfermagem a realização 
dos curativos de ferida operatória. 

c) executar o desbridamento mecânico ou instru-
mental quando prescrito pelo médico.

d) registrar no prontuário do paciente as característi-
cas da ferida e suas queixas.

e) avaliar as características e a evolução da ferida e 
indicar o tipo de cobertura para tratamento.
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A31 B C d

A16 B C d

A36 B C d

A08 B C d A28 B C d

A13 B C d

A33 B C d

A18 B C d

A38 B C d

A09 B C d A29 B C d

A14 B C d

A34 B C d

A19 B C d

A39 B C d

A10 B C d A30 B C d

A15 B C d

A35 B C d

A20 B C d

A40 B C d

língua portuguesa ConheCIMento espeCíFICo

legIslaçÃo

InForMátICa básICa

ConCurso públICo para provIMento De vagas Do Conselho 
regIonal De enFerMageM De MInas geraIs



ATENÇÃO: 
AGUARDE AUTORIZAÇÃO 

PARA ViRAR O CADeRNO De PROVA. 


