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• Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas 
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas. 

• Nas questões que avaliarem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente 
informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de 
proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados. 

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas 
poderão ser utilizados para rascunho. 

 

 

-- PROVAS OBJETIVAS -- 
 

-- CONHECIMENTOS GERAIS -- 
 

 

Texto CG2A1 

  Previsto na Constituição Federal de 1988, o Sistema 
Único de Saúde (SUS) é reconhecido pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) como o maior e mais eficiente sistema gratuito 
de saúde do mundo, criado para atender a toda a coletividade 
brasileira, sem distinção. 
  Ao criar o SUS como uma política pública, evidenciado 
na pauta da política dos anos 80 do século passado, o Brasil deu 
um passo decisivo que mudou o modelo de atendimento à saúde, 
antes seletivo e centralizado. O SUS é inclusivo e está presente 
em todas as áreas da saúde, realizando procedimentos dos mais 
simples aos mais complexos. Trinta anos após sua criação, presta 
atendimento a mais de 11 milhões de pessoas por dia e realiza 
aproximadamente 127 procedimentos por segundo. 
  O SUS sobreviveu às mudanças de governo e está 
associado à redução da mortalidade infantil, ao aumento da 
expectativa de vida e à melhoria generalizada dos principais 
indicadores de saúde no Brasil, nas três últimas décadas. Essa é 
uma conquista da população que não pode ser desprezada. 
Conforme dados de 2019, sete em cada dez brasileiros 
dependem, exclusivamente, do sistema público de saúde, o que 
equivale a 74% da população do país. 
  A atenção primária à saúde integral, porta de entrada 
preferencial no SUS, que garante atenção oportuna e resolutiva, 
alcança hoje 50% dos usuários. Com base em evidências 
científicas internacionais, a OMS afirma que sistemas de saúde 
embasados nessa premissa apresentam melhores resultados, 
menores custos e maior qualidade de atendimento. Nesse sentido, 
os inquestionáveis avanços do SUS a favor das necessidades e 
dos direitos da população constituem patamar inabdicável de 
realizações, conhecimentos e práticas, por meio do incremento da 
integração das ações promotoras, protetoras e recuperadoras da 
saúde, apoiadas em diagnósticos epidemiológicos e sociais, 
formação profissional e processos de trabalho em equipe. Na 
prática, a resolutividade pode chegar a 90% de atendimento às 
necessidades de saúde. 

Manoel Carlos Neri da Silva e Maria Helena Machado. Sistema de saúde e trabalho:  

desafios para a Enfermagem no Brasil. In: Ciência & Saúde Coletiva,  

Rio de Janeiro, v. 25, n.º 1, jan./2020 (com adaptações). 
 

   

 Questão 1 

 
   

Deduz-se do texto CG2A1 que o SUS 
 

A concentra sua atenção nas áreas de saúde com maior 
necessidade de atendimento médico especializado. 

B atende, hoje, a integralidade da população brasileira, dado o 
seu caráter universal.  

C oferece a todos os brasileiros, indistintamente, a possibilidade 
de ter acesso à saúde. 

D destina serviços de saúde exclusivos àqueles que não podem 
pagar por tratamento de saúde na rede privada. 

 

   

Questão 2 

 
 

O texto CG2A1 apresenta, como temática central, 
 

A a definição dos direitos fundamentais dos brasileiros. 
B a debilidade do SUS, que contraria as razões pelas quais ele 

foi criado. 
C a sobrevivência do SUS às mudanças políticas ocorridas no 

Brasil desde 1988. 
D a eficiência do SUS como política pública de atendimento 

integral à saúde. 
 

   

 Questão 3  
 

Depreende-se do texto CG2A1 que o SUS, no atendimento à 
saúde, obedece ao princípio da 
 

A universalidade de acesso aos serviços de saúde. 
B centralização de serviços e ações de saúde complexos. 
C descentralização econômico-financeira. 
D referenciação da atenção primária à saúde. 
 

   

 Questão 4  
 

De acordo com o texto CG2A1, a mudança do modelo de 
atendimento à saúde de que trata o segundo parágrafo decorreu 
do 
 

A estabelecimento do SUS como uma política pública.  
B reconhecimento da efetividade do SUS pela OMS. 
C aumento da longevidade da população brasileira. 
D caráter seletivo e descentralizado do novo modelo. 
 

   

 Questão 5  
 

Ao final do terceiro parágrafo do texto CG2A1, a expressão “o 
que” se refere, no período em que se insere, à 
 

A porcentagem de brasileiros que deveria usar o SUS de forma 
exclusiva. 

B interdependência entre os dados da pesquisa feita em 2019 e 
o aumento da população atual. 

C quantidade de brasileiros que dependem unicamente do SUS. 
D relação entre os brasileiros que usam o SUS e os que usam a 

rede de saúde privada. 
 

   

 Questão 6  
 

No primeiro parágrafo do texto CG2A1, os termos 
 

A “Previsto” e “criado” referem-se a “sistema gratuito de saúde 
do mundo”. 

B “Previsto” e “reconhecido” referem-se a “o Sistema Único de 
Saúde (SUS)”. 

C “maior” e “eficiente” referem-se a “o Sistema Único de 
Saúde (SUS)”. 

D “reconhecido” e “criado” referem-se a “sistema gratuito de 
saúde do mundo”. 
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 Questão 7 

 
   

Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de 

reescrita do seguinte trecho do terceiro parágrafo do texto 

CG2A1: “O SUS sobreviveu às mudanças de governo e está 

associado à redução da mortalidade infantil, ao aumento da 

expectativa de vida e à melhoria generalizada dos principais 

indicadores de saúde no Brasil, nas três últimas décadas.”. 

Assinale a opção cuja proposta mantém a correção e os sentidos 

do texto.   
 

A Nas três décadas anteriores, o SUS sobreviveu às mudanças 

políticas e, hoje, relaciona-se a diminuição da mortalidade 

infantil, a maior longevidade e as melhoras generalizadas dos 

indicadores centrais de saúde no país. 

B O SUS sobreviveu às transformações governamentais, 

associa-se nas três últimas décadas à redução da mortalidade 

infantil, fez aumentar a expectativa de vida e a melhoria 

abrangente dos importantes indicadores de saúde no Brasil.  

C O SUS nas últimas três décadas é sobrevivente das mudanças 

políticas do governo, estando relacionado à redução das 

mortes de crianças, maior expectativa de vida e à 

generalização dos indicadores de saúde mais importantes no 

Brasil. 

D Nas últimas três décadas, o SUS superou as mudanças de 

governo e está, hoje, relacionado à diminuição da mortalidade 

infantil, à maior longevidade e ao melhoramento generalizado 

dos mais importantes indicadores de saúde no Brasil. 
 

   

 Questão 8 

 
   

Sem alteração dos sentidos do texto CG2A1, o vocábulo 

“inabdicável”, no quarto parágrafo, poderia ser substituído por 
 

A adiável. 

B irrenunciável. 

C renegável. 

D protelável. 
 

   

 Questão 9 

 
   

No quarto parágrafo do texto CG2A1, o vocábulo essa, que 

compõe a contração “nessa”, na expressão “nessa premissa” 

(segundo período), refere-se a 
 

A “A atenção primária à saúde integral” (primeiro período). 

B “evidências científicas internacionais” (segundo período). 

C “porta de entrada preferencial no SUS” (primeiro período). 

D “atenção oportuna e resolutiva” (primeiro período). 
 

   

 Questão 10 

 
   

No terceiro período do quarto parágrafo do texto CG2A1, o 

vocábulo “apoiadas” concorda com o termo 
 

A “necessidades”. 

B “realizações”. 

C “ações”. 

D “práticas”. 

 

   

Questão 11 

 
 

Considerando as relações entre ética, democracia e exercício da 
cidadania, assinale a opção correta. 
 

A Ofende o princípio da proporcionalidade lei que isente os 
reconhecidamente pobres de pagamento de emolumentos 
devidos pela expedição dos registros civis de nascimento e de 
óbito, e da primeira certidão respectiva. 

B Na democracia constitucional deve ser observado 
estritamente o princípio majoritário, de modo que as minorias 
têm de se curvar às maiorias. 

C É inconstitucional norma estadual que assegure, no âmbito da 
educação superior de instituições estaduais públicas, a livre 
criação e a auto-organização de centros e diretórios 
acadêmicos, seu funcionamento no espaço físico da 
faculdade, a livre circulação das ideias por eles produzidas, o 
acesso dos seus membros às salas de aula e a participação em 
órgãos colegiados. 

D Entre as regras deontológicas previstas no Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal consta que deixar o servidor público qualquer pessoa 
à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas 
funções, permitindo a formação de longas filas, ou qualquer 
outra espécie de atraso na prestação do serviço, não 
caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de 
desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos 
usuários dos serviços públicos. 

 

   

 Questão 12  
 

  O enfermeiro Pedro foi condenado em ação de 
improbidade administrativa por ter deixado de aplicar 
propositalmente a vacina contra covid-19 em um idoso em 
Aracajú. Após o devido processo legal, a condenação do 
profissional da saúde foi determinada em sentença, em virtude da 
prática do ato tipificado no art. 11, I, da Lei nº 8.429/1992, de 
acordo com o qual constitui ato de improbidade administrativa 
[...]: I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento 
ou diverso daquele previsto, na regra de competência. 

Considerando a Lei de Improbidade Administrativa e a situação 
narrada, assinale a opção correta. 
 

A Como Pedro foi condenado por ato de improbidade 
administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública a sentença condenatória pode fixar o 
pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da 
remuneração percebida por ele como enfermeiro. 

B É indispensável que ocorra prejuízo ao erário para 
caracterizar qualquer ato de improbidade administrativa. 

C Os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário 
admitem apenas a ação ou omissão dolosa.  

D Indisponibilidade de bens não consta como medida para 
garantir o ressarcimento da lesão ao erário.  

 

   

 Questão 13  
 

[...] “Aja apenas segundo um determinado princípio que, na sua 
opinião, deveria constituir uma lei universal”. Essa máxima 
sintetiza o imperativo categórico, de acordo com o qual só 
devemos agir de acordo com os princípios que podemos 
universalizar sem entrar em contradição. O conceito de 
imperativo categórico, fundamental nos estudos sobre a ética, foi 
formulado por 
 

A Immanuel Kant. 
B Jeremy Bentham. 
C Aristóteles. 
D Jürgen Habermas. 
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 Questão 14 

 
   

Considerando a aplicação dos princípios da Administração 
Pública expressos no art. 37 da Constituição Federal – 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
às atividades desenvolvidas pelos Técnicos Administrativos do 
Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (COREN/SE), 
assinale a opção correta. 
 

A A proibição de nepotismo para o exercício de cargo em 
comissão ou de confiança, ou, ainda, de função gratificada na 
administração pública direta e indireta, em qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios viola o princípio da eficiência. 

B Mesmo quando eivados de ilegalidade a administração 
pública não pode anular seus próprios atos, pois para que isso 
aconteça exige-se decisão judicial. 

C O Estado Democrático de Direito instaurado pela 
Constituição de 1988 estabeleceu, como regra, o sigilo das 
informações referentes às despesas públicas, prescrevendo a 
publicidade como exceção, apenas quando imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado. 

D O princípio da moralidade administrativa – enquanto valor 
constitucional revestido de caráter ético-jurídico – condiciona 
a legitimidade e a validade de todos os atos estatais. 

 

   

 Questão 15 

 
   

Pessoa jurídica de direito público, criada por lei e integrante da 
administração pública indireta, que desempenhe atividade típica 
de Estado é denominada 
 

A sociedade de economia mista. 
B autarquia. 
C fundação pública. 
D empresa pública. 
 

   

 Questão 16 

 
   

  Uma entidade pública pretende adquirir produto que, 
segundo atesta o órgão competente, é fornecido por uma única 
empresa. 

Nessa situação hipotética, o poder público contratante poderá 
realizar contratação direta por licitação 
 

A inexigível. 
B dispensável. 
C fracassada. 
D dispensada. 
 

   

 Questão 17 

 
   

  Matias, autoridade pública estadual, no exercício de suas 
competências administrativas, baixou portaria que acarretou 
danos à Maria.  

Nessa situação hipotética, caso Maria ajuíze ação judicial contra 
o Estado, além do ato danoso de João, deverá comprovar  
 

A o respectivo dano sofrido. 
B o dano sofrido, o nexo de causalidade e a culpa de João. 
C o dano sofrido e o nexo de causalidade. 
D o dano sofrido, o nexo de causalidade e o dolo de João. 
 

   

 Questão 18 

 
   

Aplicação de sanção administrativa a pessoa qualquer do povo 
que descumpra normas de vigilância sanitária configura típico 
exercício do poder administrativo 
 

A disciplinar. 
B regulamentar. 
C hierárquico. 
D de polícia. 
 

   

Questão 19 

 
 

Os requisitos dos atos administrativos constituem pressupostos 

necessários à sua validade. Assim, praticado o ato sem a 

observância de qualquer desses requisitos, estará este 

contaminado de vício de legalidade, fato que o deixará, como 

regra, sujeito à anulação. Quando o ato administrativo é realizado 

sem que seu autor aponte o fundamento fático ou jurídico, deverá 

ser anulado por vício no requisito 
 

A competência. 

B forma. 

C motivo. 

D objeto. 
 

   

 Questão 20  
 

No MS Word, a aba Página Inicial oferece um conjunto de opções 

básicas de edição de texto, em particular as de alinhar o texto do 

documento, acionadas  
 

A pelos ícones . 

B pelo ícone . 

C pelo ícone . 

D pelos ícones . 
 

   

 Questão 21  
 

Para editar o estilo de um ou mais tópicos ou itens de um 

documento, de modo que possam receber a mesma formatação 

ou sequência de numeração, deve-se selecionar a opção 
 

A . 

B . 

C . 

D . 
 

   

 Questão 22  
 

Assinale a opção correspondente à aba utilizada para criar tabelas 

no MS Word. 
 

A Design 

B Inserir 

C Arquivo 

D Exibir 
 

   

 Questão 23  
 

No MS Outlook, emails recebidos por uma conta de usuário 

podem ser livremente enviados a outros que não foram os 

remetentes ou destinatários originais listados no cabeçalho da 

mensagem. A opção utilizada para essa finalidade é a de 
 

A Enviar. 

B Responder com Cc. 

C Responder a todos. 

D Encaminhar. 
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 Questão 24 

 
   

 

A opção Limpar dados de navegação do navegador Google Chrome 
é acionada quando se deseja apagar dados que ficaram 
armazenados no computador do usuário. Ao acioná-la, conforme 
a figura apresentada, o navegador 
 

A apaga e bloqueia acesso a sítios já visitados pelo usuário. 
B impede que se visualize a lista de sítios já visitados até então 

pelo usuário. 
C apaga todas as imagens armazenadas no computador do 

usuário. 
D limpa o computador de vírus, worms, cookies e outras 

ameaças. 
 

   

 Questão 25 

 
   

Em relação ao estado de Sergipe, no que se refere à população 
indígena, é correto afirmar que 
 

A os grupos indígenas remanescentes do litoral nordestino são 
de um único grupo étnico, os guarani-kaiowa.  

B o extermínio das populações indígenas tradicionais levou à 
erradicação desses grupos nos estados da região Nordeste do 
Brasil, única região brasileira sem população indígena e terras 
demarcadas. 

C os conflitos com os colonizadores europeus induziram as  
populações indígenas que habitavam o território do atual 
estado de Sergipe a migrarem para outras regiões do país. 

D o extermínio das etnias indígenas no território do atual 
Sergipe levou à diminuição drástica dessas populações. 
Atualmente, a etnia xocó é um dos grupos indígenas 
remanescentes no município sergipano de Porto da Folha. 

 

   

 Questão 26 

 
   

Acerca dos condicionantes geoambientais do estado de Sergipe, é 
correto afirmar que 
 

A os tabuleiros costeiros são formas de relevo em que os solos 
são profundos, de origem sedimentar oceânica e depositados 
sobre rochas vulcânicas. 

B os tabuleiros são constituídos pela deposição de sedimentos 
marinhos e fluviais, formando a bacia sedimentar de Sergipe. 

C os tabuleiros costeiros são formas de relevo em que os solos 
são de grande fertilidade, em razão da deposição de 
sedimentos dos rios, principalmente da bacia do rio São 
Francisco. 

D os tabuleiros da planície costeira em Sergipe são desprovidos 
de morros e as altitudes médias estão abaixo de 200 metros. 

 

   

Questão 27 

 
 

A agricultura é um dos setores que compõem o produto interno 
bruto (PIB) sergipano, sendo desenvolvida no estado desde o 
período colonial. Na atualidade, o setor participa de cerca de 5% 
do PIB estadual, tendo como principal produto 
 

A a laranja, com cerca de dez milhões de pés. 
B o café produzido no agreste do estado.  
C a manga produzida por meio de agricultura irrigada. 
D a soja, que tem substituído a tradicional produção de feijão. 
 

   

 Questão 28  

A respeito da educação no estado de Sergipe, assinale a opção 
correta. 
 

A Em Sergipe, à medida que a taxa de natalidade diminui, há 
diminuição das escolas responsáveis pela oferta dos anos 
iniciais do ensino fundamental e pré-escola, e aumento das 
unidades escolares para a oferta de ensino profissional e 
médio. 

B O ensino médio em Sergipe é organizado em três anos, sendo 
que a rede pública estadual dispõe do maior número de 
escolas. 

C A maior parte das escolas de educação básica em Sergipe é de 
responsabilidade do governo estadual. 

D As escolas de educação básica da rede privada aumentaram 
sua participação na oferta de vagas em Sergipe e representam 
quase a metade das unidades escolares. 

 

   

 Questão 29  

Todas as instâncias da vida colonial delinearam-se a partir da 
ocupação e do uso do território sergipano, principalmente em sua 
porção litorânea. Nesse contexto, assinale a opção correta em 
relação à atividade econômica fundadora de Sergipe. 
 

A A agropecuária bovina e a produção de frutas tropicais desde 
o século XVIII até o período atual têm grande participação na 
formação do PIB sergipano. 

B Durante o período colonial, as lavouras de algodão 
possibilitaram o desenvolvimento de uma rica e próspera 
economia em Sergipe, o que induziu à posterior 
industrialização do estado. 

C A cultura de cana-de-açúcar é tradicional em Sergipe desde o 
período colonial até a atualidade, em especial na Zona da 
Mata. 

D A substituição de lavouras tradicionais por novas culturas, 
como a laranja, o tabaco e o algodão, é uma das 
características da economia sergipana ao longo dos últimos 
três séculos. 

 

   

 Questão 30  
 

Os primeiros núcleos urbanos coloniais sergipanos que se 
constituíram como cidades históricas tombadas pelo patrimônio 
histórico na atualidade são 
 

A Laranjeiras e São Cristóvão. 
B Aracaju e Itabaiana. 
C Canindé de São Francisco e Poço Redondo. 
D cidades da região metropolitana de Aracaju, Nossa Senhora 

do Socorro e Barra dos Coqueiros.  
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-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -- 
 

   

 Questão 31 

 
   

No que se refere à redação de expedientes (memorando, ofício ou 
aviso), assinale a opção correta quanto à grafia de datas. 
 

A Aracaju, 5 de Agosto de 2021. (centralizado na página) 
B Aracaju, 5 de agosto de 2021. (alinhado à direita da página) 
C Aracaju, 5 de Agosto de 2021. (alinhado à esquerda da página) 
D Aracaju, 05 de agosto de 2021. (centralizado na página) 
 

   

 Questão 32 

 
   

Julgue os itens a seguir relativos à redação de expedientes.  

I O assunto deve trazer uma ideia geral e sucinta do que trata o 
documento e estar centralizado na página. 

II É obrigatória a numeração de páginas desde a primeira página 
do documento. 

III Quando não usado para encaminhamento de documentos, o 
expediente deve conter introdução, desenvolvimento e 
conclusão. 

IV No endereçamento de comunicações dirigidas a autoridades 
tratadas por Vossa Excelência, o pronome de tratamento será 
“A Sua Excelência o Senhor” ou “A Sua Excelência a 
Senhora”. 

Estão certos apenas os itens 
 

A I e II. 
B II e III. 
C III e IV. 
D I e IV. 
 

   

 Questão 33 

 
   

A teoria das relações humanas surgiu em 
 

A 1910, com os primeiros estudos sobre gestão, de autoria de 
Frederick Taylor.  

B 2010, com a popularização de estudos e técnicas sobre 
qualidade de vida no trabalho. 

C 1930 e focava os efeitos das condições ambientais sobre a 
produtividade. 

D 1970, quando o foco da gestão se voltou ao bem-estar das 
pessoas. 

 

   

 Questão 34 

 
   

É característica da teoria das relações humanas promover a 
 

A divisão do trabalho de forma intensiva. 
B centralização de autoridade. 
C equalização de poder na organização. 
D ênfase no planejamento de tarefas. 
 

   

 Questão 35 

 
   

Os procedimentos administrativos executados por um gestor se 
referem à manifestação de ações que compõem o chamado 
processo administrativo. Nesse contexto, o procedimento 
administrativo de 
 

A preencher um cargo vago na organização é uma manifestação 
da função de organização. 

B adotar ações corretivas para o desempenho da organização é 
uma manifestação da função de direção. 

C definir critérios de desempenho para as pessoas da 
organização é uma manifestação da função de planejamento. 

D promover a motivação das pessoas é uma manifestação da 
função de direção. 

 

   

Questão 36 

 
 

É atribuição típica da área de relações públicas 
 

A gerenciar a relação da organização com seus grupos de 
interesse. 

B promover, para potenciais clientes, a divulgação da 
organização e de seus produtos. 

C investir no desenvolvimento de produtos e serviços que serão 
comercializados no futuro. 

D controlar gastos internos e externos com as publicidades 
realizadas pela organização. 

 

   

 Questão 37  

A gestão de pessoas nas organizações (área de recursos 
humanos) engloba relações de grupo nas quais estão inseridas 
questões associadas a 
 

A aprendizagem do indivíduo.  
B relações públicas. 
C conflitos. 
D seleção de pessoal. 
 

   

 Questão 38  
 

Nas organizações, compete à área de gestão de pessoas 
 

A estabelecer o planejamento estratégico. 
B garantir a execução do planejamento orçamentário e 

financeiro. 
C controlar o nível de qualidade dos serviços prestados pelos 

colaboradores. 
D identificar necessidades de treinamento dos colaboradores. 
 

   

 Questão 39  

  A técnica em enfermagem Aline estava sem prática em 
aplicar vacinas. Porém, diante da pandemia, colocou-se à 
disposição para ajudar. Em seu primeiro dia, conseguiu aplicar 
cento e trinta doses. No segundo dia, duas a mais. No terceiro 
dia, quatro a mais. No quarto dia, oito a mais, e assim 
sucessivamente, sendo as quantidades a mais sempre 
acrescentadas em relação ao dia anterior.  

Considerando a permanência desse padrão, assinale a opção 
correspondente à quantidade de doses que Aline terá aplicado ao 
fim do sexto dia. 
 

A 194 
B 160 
C 192 
D 162 
 

   

 Questão 40  

Considere que, para realizar os procedimentos de vacinação, uma 
equipe tenha sido formada por três técnicos de enfermagem para 
exercer funções distintas. Um deles é responsável por registrar as 
informações do paciente nos sistemas; outro, por preparar a dose; 
e o terceiro, por aplicar. Considere ainda que um centro de saúde 
disponha de dez técnicos, todos igualmente hábeis nessas três 
funções. A propósito dessa situação hipotética, assinale a opção 
correspondente à quantidade de maneiras distintas que uma 
equipe pode ser formada. 
 

A 30 
B 120 
C 1.000 
D 720 
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 Questão 41 

 
   

Considere que, um ano após ter aplicado certo capital a uma 
determinada taxa de juros simples mensal, Marcos tenha 
resgatado todo o montante acumulado, equivalente a 8/5 do 
capital inicial. Com referência a esse caso hipotético, assinale a 
opção correspondente à taxa mensal de juros dessa aplicação. 
 

A 60,0% 
B 5,00% 
C 6,25% 
D 16,0% 
 

   

 Questão 42 

 
   

Três técnicas em enfermagem trabalham em regime de plantão. 
Uma delas faz plantão a cada quatro dias; outra, de oito em oito 
dias; e a terceira, a cada cinco dias. Se hoje todas fizerem plantão 
juntas, farão juntas novamente em, no mínimo, 
 

A 17 dias. 
B 20 dias. 
C 40 dias. 
D 32 dias. 
 

   

 Questão 43 

 
   

Considere que os tempos de espera X e de atendimento Y, ambos 
em minutos, para determinado serviço ambulatorial se 
relacionem como Y = 2X – 1. Se o desvio padrão de X for igual a 
2 minutos, então o desvio padrão de Y, em minutos, será igual a 
 

A 2. 
B 5. 
C 3. 
D 4. 
 

   

 Questão 44 

 
   

Um ambulatório funciona diariamente nos períodos 
matutino e vespertino, sendo registradas, diariamente, as 
ocorrências de incidentes durante o seu funcionamento.  

Para essa situação hipotética, considere que 
A = “ocorrência diária de incidentes no período matutino” e 
B = “ocorrência diária de incidentes no período vespertino”. 

Se A e B forem dois eventos aleatórios independentes cujas 
probabilidades sejam P(A) = 0,5 e P(B) = 0,5, então a 
probabilidade de ocorrência diária de incidentes nesse 
ambulatório, representada como o evento A ∪ B, será igual a 
 

A 1. 
B 0. 
C 0,25. 
D 0,75. 
 

   

 Questão 45 

 
   

De acordo com a CF, assinale a opção correta no que se refere à 
cidadania. 
 

A Em regra, o direito ao voto para eleger governadores e 
senadores é uma faculdade do eleitor, que o exerce se quiser, 
ou seja, não há nenhuma relação com cidadania. 

B A liberdade de expressão, o direito à propriedade e o acesso à 
justiça são exemplos de direitos sociais dos cidadãos. 

C A cidadania formal compreende os direitos civis e sociais do 
cidadão. 

D A saúde, o lazer e a assistência aos desamparados são 
exemplos de direitos sociais. 

 

   

Questão 46 

 
 

No que se refere às disposições constitucionais quanto às 

relações internacionais estabelecidas pela República Federativa 

do Brasil, assinale a opção correta. 
 

A Visando à formação de uma comunidade latino-americana de 

nações, o Brasil deve buscar a integração econômica, política, 

social e cultural entre os povos da América Latina. 

B Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus 

representantes eleitos, nos termos da lei, mediante plebiscito. 

C São Poderes da União, dependentes e interligados entre si, o 

Legislativo, o Judiciário e o Executivo. 

D A cidadania, a soberania e o livre diálogo estão entre os 

princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. 
 

   

 Questão 47  
 

Assinale a opção correspondente a princípios inerentes ao regime 

jurídico dos serviços públicos. 
 

A continuidade do serviço público, mutabilidade do regime 

jurídico e igualdade dos usuários 

B prestação estatal, beneficiamento público intensivo e 

possibilidade de concepção política dominante 

C funcionamento equitativo, descentralização administrativa e 

possibilidade de terceirização da execução 

D igualdade de usuários, agentes prestadores e possibilidade de 

impor a execução 
 

   

 Questão 48  
 

A respeito do exercício profissional da enfermagem e suas 

atividades auxiliares, julgue os itens a seguir. 

I Enfermeira com certificado de obstetriz ou enfermeira 

obstetra pode prestar assistência à parturiente e ao parto 

normal somente quando integrante da equipe de saúde. 

II Técnico de enfermagem executa atividades auxiliares de nível 

médio, como aplicação de oxigenoterapia, nebulização, 

enteroclisma e enema. 

III A direção e a emissão de pareceres de serviços de 

enfermagem são atividades privativas do enfermeiro, 

enquanto que a prescrição de medicamentos deve ser 

previamente estabelecida em programas de saúde pública e 

em rotina aprovada pela instituição de saúde. 

Assinale a opção correta. 
 

A Apenas o item I está certo. 

B Apenas o item III está certo. 

C Apenas os itens II e III estão certos. 

D Todos os itens estão certos. 
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 Questão 49 

 
   

Com relação ao Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e aos conselhos regionais de enfermagem, assinale a opção correta. 
 

A A todos os conselhos regionais é facultada a criação de cargos de vice-presidente, segundo-secretário e segundo-tesoureiro. 
B O COFEN e os conselhos regionais de enfermagem são órgãos disciplinadores do exercício da profissão, devendo haver um 

conselho regional em cada estado ou território. Entretanto, em unidades federativas com menos de cinquenta profissionais 
habilitados, o COFEN poderá determinar a formação de regiões, compreendendo mais de uma unidade. 

C Os conselhos regionais serão instalados em suas respectivas sedes, com 5 a 21 membros e seus suplentes, em uma proporção de 
três quintos de enfermeiros e dois quintos de profissionais das demais categorias de pessoal de enfermagem reguladas pela lei. 
Todavia, o número de membros sempre será ímpar e a fixação definida por delegados regionais. 

D Membros do COFEN e dos conselhos regionais têm mandato de três anos de duração. Porém, o processo eleitoral do COFEN é 
realizado por meio de voto pessoal secreto e obrigatório, e o dos conselhos regionais, por meio de assembleia dos delegados 
regionais.  

 

   

 Questão 50 

 
   

No que se refere ao código de ética que deve ser seguido por todos os profissionais de enfermagem, julgue os itens que se seguem. 

I Diante de situação em que houver risco à sua integridade física e moral, como assédio sexual, é direito do profissional de 
enfermagem requerer a seu gestor a quebra de vínculo da relação profissional/usuário. 

II Todo profissional de enfermagem tem o dever de posicionar-se contra ações e procedimentos de membros da equipe de saúde que 
possam acarretar danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência ao paciente, devendo denunciar a órgãos competentes. 

III É dever do profissional de enfermagem manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, 
mesmo se o fato vier a conhecimento público. Entretanto, torna-se obrigatória a comunicação para órgãos de responsabilização 
criminal, em casos de violência contra crianças e adolescentes, idosos e pessoas incapacitadas, independentemente de autorização. 

Assinale a opção correta. 
 

A Apenas o item I está certo. 
B Apenas o item III está certo. 
C Apenas os itens II e III estão certos. 
D Todos os itens estão certos. 

Espaço livre 


