
  
 

 

ENFERMEIRO 

 

Edital CAP 002/2022 
Aplicação em 22 de maio de 2022 

 
 

Leia atentamente as seguintes instruções: 
 

01. Não pergunte nada ao fiscal, pois, todas as instruções estão na prova. Lembre-se de que uma leitura 
competente é requisito essencial para sua realização. 

02. Verifique, nos espaços devidos do CARTÃO-RESPOSTA, se seus dados estão corretos. Caso haja 
algum dado incorreto, comunique imediatamente ao fiscal de sala. 

03. Leia atentamente as instruções do CARTÃO-RESPOSTA. 

04. Escreva as respostas das questões no RASCUNHO DO GABARITO (logo abaixo), a fim de 
transcrevê-las, posteriormente, ao CARTÃO-RESPOSTA.  

05. Não se esqueça de que o tempo disponível para esta prova é de no máximo 4 (quatro) horas, inclusive 
para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 

06. Não rasure, não amasse e nem dobre seu CARTÃO-RESPOSTA, para que ele não seja rejeitado 
pelo leitor. 

07. DESLIGUE E DESABILITE QUALQUER SOM DO SEU CELULAR (RETIRE A BATERIA OU 
COLOQUE EM MODO AVIÃO) E GUARDE-O DENTRO DO ENVELOPE. QUALQUER SOM 
EMITIDO POR ELE ACARRETARÁ NA SUA ELIMINAÇÃO DO CERTAME. 

 

RASCUNHO DO GABARITO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1  11  21  31  

2  12  22  32  

3  13  23  33  

4  14  24  34  

5  15  25  35  

6  16  26  36  

7  17  27  37  

8  18  28  38  

9  19  29  39  

10  20  30  40  
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LINGUA PORTUGUESA 

 
Leia o texto a seguir para responder às questões 1, 2, 3 e 4. 

 
Palavras gordas, ideias magras 

Rodrigo Gurgel 
 

“Você precisa florear o seu texto. Um texto precisa ter palavras bonitas.” Era o que eu ouvia na escola 
quando comecei a escrever o que antigamente chamávamos de “composições” — o que hoje todos conhecem 
como “redação”. 

Quantos professores não continuam repetindo a mesmíssima coisa para seus alunos e perpetuando a 
ideia falsa de que todo texto precisa ser, principalmente, enfeitado? Eles, contudo, não o fazem por mal. Repetem 
esses lugares-comuns porque desconhecem o que é literatura e porque aprenderam que escrever é um exercício 
de adiposidade verbal: usar palavras gordas para ideias magras, como dizia Álvaro Lins. E é mais fácil repetir o que 
se aprendeu.  

Sejam quais forem as razões que os levam a fazê-lo, o fato é que, ao repetir o aprendido, propagam uma 
retórica que poderíamos sem exagero chamar de venenosa. Essa retórica, difunde-a o escritor grandiloquente e os 
críticos que o incensam. Difunde-a a professora que escolhe textos palavrosos e cheios de uma adjetivação vazia, 
mostrando-os aos alunos como exemplos de boa literatura. Difunde-a o jornalista com seus chavões e frases de 
efeito em textos ocos e mal escritos. Difundem-na as escolas, os jornais, os portais de notícias da web, de modo 
que, em toda a parte, o que se encontra é só repetição.  

Literários ou não, tais textos não refletem aquilo que o escritor ou autor realmente pensa: não passam de 
macaqueação. Revelam ainda o equívoco de conceber a escrita como o ato de reunir conceitos prontos e 
expressões lidas e/ou ouvidas em algum lugar — e enfiá-los todos num papel (ou numa tela). Mas não há escrita 
sem reflexão. As palavras precisam expressar o que o escritor realmente deseja expressar. Por isso, para se 
desenredar da retórica perniciosa, quem escreve tem de pensar de forma clara e adequar o seu pensamento às 
palavras. 

Essa questão não nos apresenta somente um problema linguístico ou estético, senão também um problema 
ético. Pois no substrato da imprecisão no uso das palavras ou do excesso de palavras vazias, há duas coisas: 
incompetência e insinceridade. Males felizmente remediáveis.  

A incompetência se revolve com o estudo, a leitura de bons autores e a produção consciente de textos. A 
insinceridade, por sua vez, resolve-se com uma mudança de comportamento. É preciso ser sincero consigo mesmo 
e fazer com que suas palavras digam aquilo que de fato você quer dizer. É preciso, enfim, deixar de ser um mero 
repetidor. 

 

Disponível em: https://rodrigogurgel.com.br/palavras-gordas-ideias-magras/ Acesso em abril 2022. 

 

 

1. O título do texto contém uma figura de linguagem 

do tipo 
 

 
(a) hipérbole. 

(b) antítese. 

(c) sinestesia. 

(d) pleonasmo. 

(e) inversão. 

 

 

 

 

2. No 3º parágrafo, o pronome utilizado junto ao verbo 

difundir, em todos os casos, retoma o termo 
 
 
(a) retórica. 

(b) literatura. 

(c) professora. 

(d) razões. 

(e) venenosa. 
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3. A ideia central do texto indica que 

 
(a) escrever um bom texto não é necessariamente 

fazê-lo pomposo, tomado de palavras bonitas ou 
difíceis, mas tecê-lo com clareza, precisão e, 
acima de tudo, originalidade e sinceridade. 

(b) para um texto ser considerado bom, deve-se 
eliminar de sua estrutura todo e qualquer tipo de 
adjetivação excessiva, já que ela induz à mera 
repetição de ideias. 

(c) os professores são os grandes responsáveis pelo 
insucesso dos alunos na produção de seus textos. 

(d) é válido repetir ideias consagradas, especialmente 
quando já escritas por autores aclamados pela 
crítica. 

(e) é necessário haver um equilíbrio entre o 
aproveitamento de ideias consagradas, as quais 
devem ser retomadas, e a originalidade típica do 
bom escritor. 

 

 

 

 

4. Avalie as proposições a seguir como verdadeiras 

(V) ou falsas (F).  

 

(  ) No 1º parágrafo, os verbos ser, ouvir e começar 
aparecem todos flexionados na 1ª pessoa do singular, 
no pretérito perfeito do indicativo. 

(   ) Os termos incensam (3º parágrafo) e perniciosa 
(4º parágrafo) poderiam ser substituídos por acendem 
e danosa, respectivamente, sem prejuízo ao sentido 
do texto. 

(   ) No 2º parágrafo, as formas nominais repetindo e 
perpetuando ajudam a reforçar a ideia de 
continuidade de uma ação, o que é característico do 
gerúndio. 

(   ) As palavras chamávamos, desconhecem, excesso 
e consciente apresentam diferentes tipos de dígrafos. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, está 
descrita na alternativa:  
 
(a) V – F – V – F  

(b) F – F – V – V  

(c) V – V – F – F  

(d) F – V – F – F  

(e) V – F – V – V  

 

 
Leia o texto a seguir para responder às questões 5 a 8. 

 
Teoria Geral do Quase 

Carlos Heitor Cony 
 
Ao terminar meu nono romance (Pilatos), há mais de vinte anos, prometi a mim mesmo que, acontecesse o 

que acontecesse, aquele seria o último. Nada mais teria a dizer – se é que cheguei a dizer alguma coisa. 
Daí a repugnância em considerar este Quase memória como romance. Falta-lhe, entre outras coisas, a 

linguagem. Ela oscila, desgovernada, entre a crônica, a reportagem e, até mesmo, a ficção. 
Prefiro classificá-lo como “quase-romance” – que de fato o é. Além da linguagem, os personagens reais e 

irreais se misturam, improvavelmente, e, para piorar, alguns deles com os próprios nomes do registro civil. Uns e 
outros são fictícios. Repetindo o anti-herói da história, não existem coincidências, logo, as semelhanças, por serem 
coincidências, também não existem. 

No quase-quase de um quase-romance de uma quase-memória, adoto um dos lemas do personagem 
central deste livro, embora às avessas: amanhã não farei mais essas coisas. 

C.H.C 

 

Referência: CONY, Carlos Heitor. Quase memória: quase-romance. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
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5. Analise as afirmativas abaixo e considere se, de 

acordo com o que foi lido, são verdadeiras (V) ou 
falsas (F).  

 

(  ) Pode-se concluir que C.H.C. é o personagem 
central do livro. 

(   ) A partícula lhe no 2º parágrafo remete à palavra 
“repugnância”. 

(   ) Os travessões no 1º e 3º parágrafos poderiam ser 
substituídos por vírgulas.  

(  ) A expressão até mesmo no 2º parágrafo traz a 
ideia de inclusão. 

(  ) A palavra logo no 3º parágrafo pode ser substi-
tuída, mantendo o sentido, por “à vista disso”. 

 

A sequência que preenche respectiva e 
corretamente os parênteses é:  

 

 F- V- V- F- V 

 F- F- V- V- V 

 V- V- F- V- F 

 F- F- F- F- V 

 V- F- V- F- F 

 

6.  No texto há diversos elementos gramaticais que 

permitem que seja coeso e coerente. Na frase do 3º 
parágrafo, “Prefiro classificá-lo como “quase-
romance” – que de fato o é.”, é correto afirmar que 
as partículas “lo” e “o” remetem, 
respectivamente, a 

 

(a) romance e “quase-romance”. 

(b) Quase memória e ficção. 

(c) Quase memória e “quase-romance”.  

(d) Pilatos e último. 

(e) “quase-romance” e personagem. 

 

7. Considerando as informações que constam do 

Prólogo do livro Quase memória: quase-romance, é 
INCOERENTE afirmar que 

 
(a) ao escrever o prólogo, C.H.C. adota o contrário do 

lema de um personagem. 

(b) o autor não tem certeza de que tenha conseguido 
dizer coisas relevantes em sua obra. 

(c) no livro há personagens reais com seus 
verdadeiros nomes. 

(d) a crônica, a reportagem e a ficção são tipos de 
romances literários. 

(e) a linguagem é primordial para definir que uma 
obra seja um romance. 

 

8. A leitura de Teoria geral do quase permite afirmar 

que sua ideia central é a de que  
 

(a) o livro é a décima publicação do autor, que 
escreve desde os vinte anos. 

(b) a linguagem jornalística é a mais usada em Quase 
memória: quase-romance. 

(c) após vinte anos, C.H.C. volta a escrever algo 
consistente como Pilatos. 

(d) para o autor, a obra em pauta não pode ser um 
romance. 

(e) para o escritor, há um anti-herói em todo romance. 

  

Leia o texto a seguir para responder à questão 9. 
 

'Os Lusíadas': a obra que 'fundou' a língua portuguesa há 450 anos 
Edison Veiga 

"As armas e os barões assinalados,/ Que da ocidental praia Lusitana,/ Por mares nunca de antes 
navegados,/ Passaram ainda além da Taprobana,/ Em perigos e guerras esforçados, / Mais do que prometia 
a força humana, / E entre gente remota edificaram/ Novo reino, que tanto sublimaram." 
 

Assim começa a obra que pode ser considerada a certidão de nascimento da língua portuguesa. Publicada 
em 12 de março de 1572, há 450 anos, a célebre criação do poeta Luís Vaz de Camões (nascido provavelmente no 
ano de 1524 e morto provavelmente em 1580) é formada por dez cantos, 1.102 estrofes e 8.816 versos, todos em 
oitavas decassilábicas, sempre arranjados em um esquema rítmico fixo. 



UFPel – Concurso Edital 002/2022. Enfermeiro  (Aplicação: 22/05/2022) 6 / 16 

Trata-se do poema épico Os Lusíadas, que narra a descoberta, pelo navegador português Vasco da Gama 
(1469-1524), da rota marítima para a Índia — um marco nas relações comerciais e exploratórias do século 15 e, de 
certa forma, a consolidação de um momento historicamente relevante para Portugal. (...) 

Mas a grandeza de Os Lusíadas não se resume ao engenhoso e esmerado formato adotado por Camões, 
nem pelo grande número de versos, tampouco pelas próprias histórias de heroísmo ali narradas. 

Os Lusíadas se tornou um marco pelo uso da língua portuguesa — na época chamada apenas de 
"linguagem", quase como de modo pejorativo quando comparada ao jeito culto de se expressar por escrito, ou seja, 
o latim. 

E, protagonista e fruto de um momento histórico de valorização de tais identidades, a obra é reconhecida 
como uma espécie de literatura fundadora do idioma hoje oficialmente praticado em Portugal e em outros oito países, 
inclusive o Brasil. 

Professora livre-docente da Universidade de São Paulo (...), a linguista Marcia Maria de Arruda Franco 
contextualiza a obra como parte de um momento de "dignificação da língua portuguesa como língua de cultura". 
"Até o século 16, era muito raro que um autor em Portugal escrevesse em português. E mesmo ao longo do século 
16, as línguas de cultura preferidas dos letrados, tanto os humanistas puros que usavam o latim, como os impuros 
que usavam as línguas vulgares, era o castelhano ou o latim em vez do português", esclarece ela. (...) 

Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-60711413 Acesso em abril 2022.  

9. Às informações explícitas no texto é INCOERENTE relacionar o pressuposto 

 
(a) de que Vasco da Gama tenha descoberto terras para Portugal. 

(b) de que a linguista citada veja Os Lusíadas como um marco na literatura. 

(c) de que Camões tenha conhecido outras línguas. 

(d) de que a obra tenha inaugurado o gênero poético ocidental. 

(e) de que antes de Os Lusíadas tenha havido poucas obras em português. 

 

Leia o texto a seguir para responder à questão 10. 
 

Canto VII 

Dante Alighieri 

Na guarda do quarto círculo, mais um demônio, Plutão, reage com linguagem ininteligível à entrada de 
Dante, mas é silenciado por Virgílio, que faz valer o apoio divino que os assiste. Aqui os avaros e os pródigos, 
divididos em dois grupos opostos e empurrando com os peitos nus grandes pesos, perfazem cada qual meia volta 
do círculo em sentidos opostos até se embaterem, retomando em seguida o caminho em sentido inverso, para 
chocarem-se de novo no ponto oposto do círculo. 

 Depois de uma argumentação de Virgílio sobre a vaidade da Fortuna, os poetas passam para o quinto 
círculo, onde nas águas escuras e lamacentas do Estige estão os iracundos: na superfície, os raivosos violentos 
a se esmurrar, e, completamente submersos, os tristes rancorosos se lamentando. 

Referência: ALIGHIERI, Dante. A Divina Comédia – Inferno. São Paulo: Editora 34, 2019. 

 

10. Analise as seguintes proposições: 

 
I. Em relação ao texto, não resta dúvida de que os 

personagens estavam reencontrando Plutão, o que 
fica evidente na passagem “mais um demônio”.  

II. Os termos aqui, até e onde são classificados 
gramaticalmente como advérbios, mas apenas dois 
deles foram empregados no texto com essa função. 

III. O termo argumentação, presente no 2º parágrafo, 
poderia ser substituído por exposição, sem que 
houvesse prejuízo ao sentido original do texto.  

IV. Os termos iracundos, raivosos e rancorosos 
pertencem ao mesmo campo semântico; 
semelhante tipo de aproximação, porém, não é 
coerente entre os vocábulos opostos, embaterem e 
inverso. 

 
Estão corretas 
(a) III e IV apenas. 
(b) II, III e IV apenas. 
(c) I e IV apenas. 
(d) I, II e III apenas. 
(e) II e III apenas. 
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LEGISLAÇÃO 

11. Conforme determina o art. 37 da Constituição 

Federal brasileira de 1988, a administração pública 
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  
Neste contexto, segundo a Constituição Federal, é 
possível afirmar, quanto à administração pública, 
que 

 
(a) é garantido, tanto ao servidor público civil quanto 

ao militar, o direito à livre associação sindical. 

(b) o prazo de validade do concurso público será de 
até três anos, prorrogável uma vez, por igual 
período. 

(c) a investidura em cargo ou emprego público 
depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, de 
acordo com a natureza e a complexidade do cargo 
ou emprego, na forma prevista em lei, 
ressalvadas as nomeações para cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração. 

(d) os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros, desde que natos, que 
preencham os requisitos estabelecidos em lei.  

(e) é proibida a contratação por tempo determinado 
para atender a necessidade temporária.  

 

12. A Constituição Federal brasileira garante, em seu 

art. 41, a estabilidade dos servidores nomeados para 
cargo de provimento efetivo em virtude de concurso 
público.  
Quanto à perda da referida estabilidade, a Carta 
Magna aponta que o servidor público estável 
perderá o cargo 

 
(a) por sentença judicial, ainda que passível de 

recurso. 

(b) por decisão definitiva e unilateral da autoridade 
pela qual o servidor esteja subordinado.  

(c) mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, na forma de lei complementar, 
assegurado o sigilo do processo com relação ao 
servidor avaliado.  

(d) quando extinto o cargo do servidor ou declarada 
a sua desnecessidade.  

(e) mediante processo administrativo, devendo ser 
assegurada a ampla defesa. 

 

13. O art. 5 da Constituição Federal brasileira refere 

que "todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade".  
É possível apontar como um direito 
expressamente garantido neste dispositivo que  
 

 ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei. 

 é livre a expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, mediante 
licença prévia. 

 é livre a manifestação do pensamento, permitido 
o anonimato. 

 é permitida a criação de associações e, na forma 
da lei, a de cooperativas, necessitando, em 
ambos os casos, de autorização, e mediante a 
interferência estatal. 

 a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém 
nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, salvo por determinação judicial, a 
qualquer hora do dia ou da noite. 

 

14. Dispõe a Lei nº 11.091/2005 que "o 

desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á, 
exclusivamente, pela mudança de nível de 
capacitação e de padrão de vencimento mediante, 
respectivamente, Progressão por Capacitação 
Profissional ou Progressão por Mérito Profissional".  
No que se refere às formas de desenvolvimento na 
carreira previstas pela mencionada legislação, 
pode-se dizer que 
 

(a) será instituído Incentivo à Qualificação ao servidor 
que possuir educação formal superior ao exigido 
para o cargo de que é titular, na forma de 
regulamento. 

(b) Progressão por Capacitação Profissional é a 
mudança para o padrão de vencimento 
imediatamente subsequente, a cada 3 (três) anos 
de efetivo exercício, desde que o servidor 
apresente resultado fixado em programa de 
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avaliação de desempenho, observado o 
respectivo nível de capacitação. 

(c) a mudança de nível de capacitação e de padrão 
de vencimento acarretará mudança de nível de 
classificação.  

(d) a liberação do servidor para a realização de 
cursos de Mestrado e Doutorado não está 
condicionada ao resultado favorável na avaliação 
de desempenho. 

(e) nível de classificação deve ser compreendido 
como posição do servidor na Matriz Hierárquica 
dos Padrões de Vencimento em decorrência da 
capacitação profissional para o exercício das 
atividades do cargo ocupado, realizada após o 
ingresso.  

 

15. O processo disciplinar é o instrumento destinado 

a apurar responsabilidade de servidor por infração 
praticada no exercício de suas atribuições, ou que 
tenha relação com as atribuições do cargo em que se 
encontre investido.  
Quanto ao processo administrativo disciplinar 
previsto no regime jurídico dos servidores 
públicos civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais, é possível afirmar 
que 
 

(a) sempre que o ilícito praticado pelo servidor 
ensejar a imposição de penalidade de suspensão 
por mais de 15 (quinze) dias, será obrigatória a 
instauração de processo disciplinar. 

(b) como medida cautelar, e a fim de que o servidor 
não venha a influir na apuração da irregularidade, 
a autoridade instauradora do processo disciplinar 
deverá determinar o seu afastamento do exercício 
do cargo, pelo prazo de até 30 (trinta) dias. 

(c) da sindicância poderá resultar a instauração de 
processo disciplinar. 

(d) a instauração do processo disciplinar ocorre após 
a realização do inquérito administrativo.  

(e) quando o relatório da comissão contrariar as 
provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, 
motivadamente, agravar a penalidade proposta e 
abrandá-la, sendo vedado, porém, que isente o 
servidor de responsabilidade. 

 

16. A Lei nº 8.027/90 dispõe sobre normas de conduta 

dos servidores públicos civis da União, das Autarquias 
e das Fundações Públicas, e dá outras providências. 

Segundo a referida legislação, é falta 
administrativa, punível com a pena de suspensão 
por até 90 (noventa) dias, cumulada, se couber, 
com a destituição do cargo em comissão 
 
(a) utilizar pessoal ou recursos materiais da 

repartição em serviços ou atividades particulares. 

(b) recusar fé a documentos públicos. 

(c) delegar a pessoa estranha à repartição, exceto 
nos casos previstos em lei, atribuição que seja de 
sua competência e responsabilidade ou de seus 
subordinados. 

(d) exercer comércio ou participar de sociedade 
comercial, exceto como acionista, cotista ou 
comanditário. 

(e) opor resistência ao andamento de documento, 
processo ou à execução de serviço. 

 

17. Com base na Lei Federal nº 12.527 de 18 de 

novembro de 2011, a informação em poder dos 
órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e 
em razão de sua imprescindibilidade à segurança da 
sociedade ou do Estado, poderá ser classificada 
como 
 
(a) ultrassecreta, secreta ou restrita. 

(b) sigilosa, secreta ou limitada. 

(c) sigilosa, restrita ou reservada. 

(d) ultrassecreta, sigilosa ou reservada.  

(e) ultrassecreta, secreta ou reservada. 

 

 

18. Com base na Lei Federal nº 12.527 de 18 de 

novembro de 2011, é correto afirmar que se considera 
 
(a) informação pessoal: aquela relacionada à pessoa 

natural ou jurídica identificada ou identificável. 

(b) documento: unidade de registro de informações, 
qualquer que seja o suporte ou formato. 

(c) informação sigilosa: aquela submetida tempora-
riamente à restrição de acesso público em razão 
de sua prescindibilidade para a segurança da 
sociedade e do Estado. 
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(d) indisponibilidade: qualidade da informação que 
pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, 
equipamentos ou sistemas autorizados.  

(e) informação: dados, exclusivamente processados, 
que podem ser utilizados para produção e 
transmissão de conhecimento, contidos 
unicamente em meio físico. 

 

19. Em consonância com a Lei Federal nº 9.784/1999, 

que regula o processo administrativo em âmbito 
federal, é correto afirmar que 

 

(a) podem ser objeto de delegação as matérias de 
competência exclusiva do órgão ou autoridade. 

(b) a competência é irrenunciável e se exerce pelos 
órgãos administrativos a que foi atribuída como 
própria, sem qualquer ressalva. 

(c) os atos do processo administrativo dependem de 
forma determinada, exceto quando a lei 
expressamente o dispensar. 

(d) é impedido de atuar em processo administrativo o 
servidor ou autoridade que esteja litigando judicial 
ou administrativamente com o interessado ou 
respectivo cônjuge ou companheiro. 

(e) os órgãos e entidades administrativas não poderão 
elaborar modelos ou formulários padronizados 
para assuntos que importem pretensões 
equivalentes.  

 

 

 

 

20. Nos termos do Decreto n.º 6.029, de 1.º de 

fevereiro de 2007, que institui o Sistema de Gestão da 
Ética do Poder Executivo Federal, e dá outras 
providências, é correto afirmar que 

 

(a) concluída a instrução processual, as Comissões 
de Ética proferirão decisão conclusiva e 
fundamentada no prazo de dez dias. 

(b) o processo de apuração de prática de ato em 
desrespeito ao preceituado no Código de Conduta 
da Alta Administração Federal e no Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal será instaurado, de ofício 
ou em razão de denúncia fundamentada, 
respeitando-se, sempre, as garantias do 
contraditório e da ampla defesa, pela Comissão de 
Ética Pública ou Comissões de Ética de que tratam 
o incisos II e III do art. 2º, conforme o caso, que 
notificará o investigado para manifestar-se, por 
escrito, no prazo de dez dias. 

(c) as Comissões de Ética poderão requisitar os 
documentos que entenderem necessários à 
instrução probatória e, também, promover 
diligências e solicitar parecer de especialista às 
expensas do investigado. 

(d) na hipótese de serem juntados aos autos da 
investigação, após a manifestação do investigado, 
novos elementos de prova, este será notificado 
para nova manifestação, no prazo de vinte dias.  

(e) o investigado poderá produzir prova documental 
necessária à sua defesa, desde que autorizado 
pela Comissão. 

 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

21. Ao exame físico do idoso, são achados comuns decorrentes de perdas fisiológicas: 
 

(a) Hipotonia com flacidez de membros, arritmia sinusal ou respiratória, hipertermia e cianose. 

(b) As perdas fisiológicas dos idosos não produzem alterações detectáveis ao exame físico. 

(c) Presbiopia, presbiacusia, diminuição da elasticidade da pele, hipertrofia das células de pigmentação e declínio 

do equilíbrio funcional. 

(d) Coluna vertebral alinhada, respiração Cheyne-stokes, hiperperistaltismo e retrações ou tiragens nas regiões 

intercostais. 

(e) P.A>140 X 80, hemangiomas, arco senil, leitos ungueais escurecidos e quelite. 
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22. O cateterismo vesical consiste em um 
procedimento de enfermagem comumente realizado 
na prática clínica e envolve a inserção de um cateter 
até a bexiga com o propósito de drenar a urina 
produzida. Com relação ao cateterismo vesical, 
coloque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para 
as falsas:  
 
(     ) A realização do procedimento apresenta risco de 
trauma na uretra e de infecção no trato urinário. 
 
(    ) O cateterismo intermitente limpo consiste em uma 
das principais intervenções adotadas para as 
disfunções urinárias que causam dificuldade de 
esvaziamento vesical. 
 
(    ) O cateterismo intermitente limpo consiste em um 
procedimento hospitalar que pode resultar em 
complicações vesicais como o trauma uretral. 
 
(   ) O cateterismo vesical de demora está sujeito à 
análise prévia, sendo averiguados fatores como a 
micção não espontânea, instabilidade hemodinâmica, 
monitorização do débito urinário e presença de lesão 
por pressão. 

 
A sequência, de cima para baixo, que completa os 
parênteses corretamente está na alternativa: 
 

(a) V-V-V-V 

(b) V-V-F-F 

(c) V-V-V-F 

(d) V-V-F-V 

(e) V-F-F-V 

 
 

23. A queda na pessoa idosa possui alta incidência e 

é considerada um grande problema para o sistema de 
saúde, pois pode levar a grandes complicações que 
muitas vezes necessitam de cuidados especializados 
e que oneram tal sistema. Portanto, é de fundamental 
importância implementar estratégias de prevenção 
contra quedas. Frente ao exposto, assinale a 
alternativa correta: 
 
(a) As causas de quedas são unifatoriais, envolvendo 

fatores intrínsecos como mudanças no ambiente, 
má iluminação, doença física e alterações 
sensoriais. 

 
(b) As quedas têm origem multifatorial e suas causas 

podem ser diagnosticadas e prevenidas com 
medidas relativamente simples, como a colocação 
de barras de segurança próximas ao vaso 

sanitário, retirada de tapetes do domicílio e 
iluminação adequada dos ambientes. 

 
(c) As quedas em idosos resultam todas as vezes em 

fraturas que levam a incapacidades cognitivas, 
físicas e psicológicas. 

 
(d) Quadros de alterações nos níveis pressóricos, 

como a hipertensão, levam a um aumento 
excessivo da Pressão Arterial (PA), gerando 
sintomas como: turvamento, sensação de 
desfalecimento, tontura, confusão ou 
escurecimento da visão, que podem causar 
episódios de quedas na pessoa idosa. 

 
(e) Os fatores extrínsecos relacionados à queda na 

pessoa idosa envolvem alterações neurológicas, 
efeitos adversos de medicamentos e dificuldades 
de mobilidade. 

 
 

24. A Cetoacidose Diabética (CD) é uma 

complicação grave que pode ocorrer durante a 

evolução do Diabetes Mellitus e o prognóstico 

depende da situação de base do paciente. Idosos, 

gestantes e pessoas com doenças crônicas são mais 

suscetíveis a desenvolverem CD.  Assim, é imperativo 

que pacientes neste estado sejam tratados por 

profissionais habilitados, dentre eles o enfermeiro. 

Nesse sentido, nas questões abaixo, coloque (V) para 

verdadeiro e (F) para falso: 

 
(  ) A Cetoacidose Diabética é a redução na 
concentração efetiva de insulina circulante associada 
à liberação excessiva de hormônios 
contrarreguladores, dentre eles: o glucagon, as 
catecolaminas, o cortisol e o hormônio de 
crescimento. 
 
(     ) O quadro clínico de Cetoacidose Diabética tem 
uma evolução lenta e progressiva dos sinais e 
sintomas do Diabetes Mellitus descompensado. Entre 
os sinais e sintomas, citam-se poliúria, polidipsia e 
perda de peso. Outros sintomas possíveis são: 
náuseas, vômitos, sonolência, torpor e coma. 
 
(     ) No tratamento da Cetoacidose Diabética devem-
se  observar sinais de hiper-hidratação e fazer sua 
correção; avaliar a presença de distúrbios eletrolíticos 
e acidobásicos, bem como aumentar a hipoglicemia e 
reduzir a osmolalidade. 
 
(  ) A hiperfosfatemia é um achado comum e 
geralmente assintomático que ocorre durante a 
Cetoacidose Diabética. 
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 A  sequência, de cima para baixo, que completa 
os parênteses corretamente está na alternativa:  
 

(a) V-F-F-V 

(b) V-V-V-V 

(c) F-F-V-V 

(d) V-V-F-F 

(e) V-V-V-F 

 

25. Um bebê de seis meses sofre engasgo durante a 

amamentação e é levado para a Unidade de Pronto 
Atendimento, na qual evolui para uma parada 
cardiorrespiratória.  Frente à situação de emergência, 
assinale a opção correta: 
 
(a) No procedimento da ressuscitação cardio-

pulmonar, deve-se comprimir com força maior e 
igual 1/3 do diâmetro torácico, realizando essas 
compressões de 100 a 120 por minuto e 
aguardando retorno total do tórax. 

 
(b) Com via aérea avançada, devem-se administrar 

compressões intermitentes e uma ventilação a 
cada dois a três segundos. 

 
(c) Deve-se iniciar a ressuscitação cardiopulmonar 

colocando primeiramente o monitor, 
posteriormente a ventilação com bolsa-máscara, 
e, por fim, fornecer oxigênio. 

 
(d) Deve-se utilizar o desfibrilador nos ritmos 

chocáveis: fibrilação ventricular e taquicardia 
ventricular com pulso.  

 
(e) Ao realizar a ressuscitação cardiopulmonar, 

devem-se alternar os responsáveis pelas 
compressões a cada dois minutos ou antes em 
caso de cansaço.  Quando não há via aérea 
avançada, a relação compressão-ventilação é de 
30:2. 

 
 
 

26. A ética profissional pode ser definida como a 

aplicação dos princípios comuns da moralidade que 
regem a atividade laboriosa do indivíduo. Assinale 
verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida, escolha 
a alternativa correta (de cima para baixo). 
 
(   ) É dever do profissional da área de saúde respeitar 
a dignidade de cada um, sua intimidade, seus valores 
culturais e religiosos. 

(    ) A consciência moral tem como base o dever de 
fazer o bem e evitar o mal. 
(    ) O profissional de enfermagem no cumprimento 
de seus direitos deve cooperar para o aborto e a 
eutanásia, se isso for aliviar o sofrimento do cliente. 
 
(a) V-V-V 

(b) F-F-F 

(c) V-V-F 

(d) V-F-F 

(e) F-V-F  

 

27. Os quadros de saúde que exigem intervenção 

imediata, acidentes e violência têm forte impacto 
sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) e a sociedade 
brasileira. Por este motivo, a área de Urgência e 
Emergência constitui-se em um importante 
componente da assistência em saúde. Sobre a 
Política Nacional de Atenção às Urgências no Brasil, 
é correto afirmar que:  
 
(a) A implantação de redes regionalizadas e 

hierarquizadas de atendimento às urgências e 
emergências é necessária para permitir uma 
melhor organização da assistência, articulação 
dos serviços de saúde e definição de fluxos. Com 
isso, os Sistemas Estaduais de Urgência e 
Emergência devem envolver toda a rede 
assistencial, desde a rede pré-hospitalar até a rede 
hospitalar de alta complexidade. 

(b) A assistência às urgências se dá predomi-
nantemente nos prontos-socorros, que no sistema 
de saúde deve funcionar também como “porta-de-
entrada” para outros pacientes que não tenham 
queixas urgentes. Embora diferentes demandas 
misturem-se nas unidades de urgência, a 
qualidade da assistência prestada à população 
não é prejudicada, pois o modelo assistencial já é 
preparado para dar conta dessas demandas. 

(c) As unidades de atendimento pré-hospitalar móvel, 
como o SAMU, não necessitam estar vinculadas a 
uma Central de Regulação de Urgências e 
Emergências, cuja regulação é feita pelos 
enfermeiros do plantão. 

(d) Unidades Básicas de Saúde, Estratégia de Saúde 
da Família (ESF), ambulatórios especializados, 
serviços de diagnóstico e unidades não 
hospitalares são serviços que não estão previstos 
como equipamentos constituintes da rede de 
atenção às urgências e emergências. 
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(e) Quanto aos papéis e responsabilidades dos 
gestores na regulação dos atendimentos às 
urgências, é atribuição dos estados e municípios 
executar a atenção pré-hospitalar móvel. As 
centrais municipais não podem atuar como 
centrais regionais. 

 

28. A respeito da assistência de enfermagem à 

criança, é fundamental que o profissional saiba 
identificar sinais de perigo à saúde e condutas básicas 
para o cuidado qualificado e humanizado. Neste 
contexto, assinale a alternativa correta: 
 
(a) Ao exame físico do bebê menor de 2 meses, 

umbigo com hiperemia estendida à pele da parede 
abdominal, secreção amarelada purulenta ou 
pústulas na pele são sinais frequentes e 
esperados. Com isso, o enfermeiro deve orientar a 
família a realizar a correta higiene das lesões 
cutâneas, utilizando álcool 70%. 

(b) A primeira consulta do recém-nascido deve ocorrer 
em sua primeira semana de vida e em serviços da 
Atenção Básica. Esta consulta deve ser realizada 
por profissional médico ou de enfermagem e não 
pode ser realizada no âmbito de visitas 
domiciliares. O principal objetivo é orientar sobre a 
importância do aleitamento materno exclusivo até 
6 meses e oferecer orientações sobre o cuidado 
com o recém-nascido. 

(c) Todos os dados antropométricos da criança entre 
2 e 10 anos devem ser aferidos, plotados e 
registrados em prontuário. 

(d) As vacinas complementares são indicadas por 
doença ou condição especial da criança ou do 
recém-nascido. No caso dos prematuros, as 
vacinas contra varicela, influenza e hepatite A 
devem ser administradas. 

(e) Crianças menores de 2 meses podem adoecer e 
morrer em um curto espaço de tempo por 
infecções bacterianas. Alguns dos sinais que 
indicam necessidade de encaminhamento da 
criança para serviço de urgência e emergência 
são: febre (37,5ºC ou mais); hipotermia (menos do 
que 35,5ºC); respiração rápida (acima de 60 
movimentos por minuto); tiragem subcostal; 
batimentos de asas do nariz e fontanela abaulada. 

 

29. Como integrante da equipe de saúde, cabe ao 

enfermeiro prestar cuidados de enfermagem à 
gestante, à parturiente e à puérpera. No âmbito da 
assistência ao pré-natal de baixo risco na Atenção 
Básica, assinale a alternativa correta:  

(a) Orientar as mulheres e suas famílias sobre a 
importância do pré-natal, da amamentação e da 
vacinação e realizar o cadastramento da gestante 
no SisPreNatal são atribuições exclusivas do 
enfermeiro. 

(b) De acordo com o Ministério de Saúde, o 
enfermeiro não pode acompanhar inteiramente o 
pré-natal de baixo risco na rede básica de saúde. 

(c) São fatores de risco que podem indicar 
encaminhamento ao pré-natal de alto risco: idade 
menor do que 15 e maior do que 35 anos; altura 
menor do que 1,45m; história reprodutiva anterior 
de macrossomia fetal. 

(d) Caso o enfermeiro identifique na gestante sinais de 
alarme como febre, calafrios, corrimento com mau 
cheiro, perda de sangue, palidez, contrações 
uterinas frequentes, ausência de movimentos 
fetais, mamas endurecidas, vermelhas e quentes e 
dor ao urinar, ele deve encaminhá-la para consulta 
médica ou a um serviço de referência. 

(e) Durante o pré-natal, o enfermeiro deve rastrear e 
orientar sobre o uso de álcool, drogas e também 
de psicotrópicos feito pela gestante. No caso do 
álcool e do tabaco, a melhor recomendação é que 
o uso seja reduzido após o primeiro trimestre, pois 
após esse período há evidências de efeitos 
teratogênicos ao feto. 

 

30. O Programa Nacional de Imunizações (PNI)  

prevê como ferramentas de qualificação e 
instrumentalização um leque de normas e orientações 
pertinentes às atividades de imunização no Brasil. De 
acordo com o atual Manual de Normas Técnicas e 
Procedimentos para Vacinação, assinale verdadeiro 
(V) ou falso (F).  

(   ) As equipes de Estratégia de Saúde da Família 
devem verificar a caderneta e a situação vacinal da 
população e, na necessidade, encaminhar para 
iniciar ou completar o esquema vacinal, conforme 
os calendários de vacinação. 
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(  ) Procedimentos de manuseio, conservação, 
preparo e administração, registro e descarte dos 
resíduos de vacinação são desenvolvidos por 
equipes de enfermagem, sendo o enfermeiro o 
responsável pela supervisão do trabalho na sala 
de vacinação e pelo processo de educação 
permanente da equipe. 

(  ) A Rede de Frio, no âmbito da PNI, refere-se à 
estrutura técnico-administrativa direcionada para a 
manutenção adequada da Cadeia de Frio. A sala 
de vacinação é a instância final da Rede de Frio, 
onde os procedimentos de vacinação 
propriamente ditos são executados mediante 
ações de rotina, campanhas e outras estratégias. 

(   ) O estoque de imunobiológicos no serviço de saúde 
não deve ser maior do que a quantidade prevista 
para o consumo de um mês e devem ser 
armazenados em equipamentos de refrigeração, 
com temperaturas entre +2ºC e +8ºC, sendo o 
ideal +5ºC. 

( ) As seguintes vias podem ser utilizadas para 
administração de imunobiológicos: oral; 
intradérmica; subcutânea; intramuscular e 
endovenosa. 

A  sequência, de cima para baixo, que completa os 
parênteses corretamente está na alternativa:  
 

(a) V-V-F-V-F 

(b) V-V-V-V-V 

(c) V-V-V-V-F 

(d) F-F-V-F-F 

(e) V-V-F-V-V 

 
 

31. Leia as seguintes afirmações: 

 
I- A Sistematização da Assistência de Enfermagem 

Perioperatório (SAESP) envolve todas as fases 
cirúrgicas do indivíduo. 

 
II- A determinação da resposta do cliente à cirurgia 

deve ser avaliada no período intraoperatório.  
 
III- A qualidade da assistência de enfermagem no 

período perioperatório está relacionada à adoção 
de modelo de assistência diretivo. 

 

IV- O cálculo dos efeitos de perdas e ganhos de 
líquidos consiste em uma etapa da assistência de 
enfermagem intraoperatória. 

 
Estão corretas as afirmações: 
 
(a) I, II e III apenas. 

(b) I, II e IV apenas. 

(c) II, III e IV apenas. 

(d) I e IV apenas. 

(e) I, III e IV apenas. 

 

32. A insuficiência renal consiste em uma afecção 

sistêmica e pode ser via final de outras doenças. 
Consiste na ineficiência renal em remover os produtos 
de degradação metabólicos ou na desestabilização 
das funções reguladoras exercidas pelos rins. Essa 
ineficiência renal promove o acúmulo de substâncias 
nos líquidos corporais que normalmente são 
eliminados na urina e podem causar alterações como:  
 

 
(a) Acúmulo de excretas no sistema nervoso central 

que levam a cefaleia, contrações musculares, 
sensação de alerta, delirium, pés frios e flapping 
negativo. 

 
(b) Retenção de sódio e água com risco à hipotensão 

e à insuficiência respiratória. 
 
(c) Acidose mista em virtude de alterações dos 

túbulos renais ao excretar amônia (NH3-) e 
variação na reabsorção do bicarbonato.  

 
(d) Hipopotassemia, catabolismo excessivo e 

produção diminuída de eritropoietina. 
 
(e) Respostas inapropriadas quanto às alterações no 

aporte diário de água e eletrólitos. 
 
 

33. A nutrição parenteral é um método terapêutico 

que viabiliza o fornecimento de nutrientes para o 
corpo por via intravenosa. Esses nutrientes 
compreendem fórmulas terapêuticas estéreis 
compostas por proteínas, carboidratos, lipídeos, 
eletrólitos, vitaminas, minerais e água. Sobre a 
nutrição parenteral, julgue as afirmativas: 
 
I- A nutrição parenteral pode fornecer calorias e 

proteínas suficientes para manter as necessidades 
corporais diárias por um tempo.  
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II- A administração da dextrose concentrada satisfaz 

as necessidades calóricas e promove a utilização 
de aminoácidos para síntese proteica.  

 
III- Soluções hipertônicas com lipídeos de tampão 

podem ser administradas por meio da nutrição 
parenteral periférica (NPP) e permanecer por até 
cinco dias.  

 
IV- A administração da nutrição parenteral é indicada 

em situações de instabilidade hemodinâmica, 
distúrbios metabólicos e prolongamento da vida. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
(a) I e II apenas. 

(b) II, III e IV apenas. 

(c) I, II e III apenas. 

(d) I e III apenas. 

(e) I, II e IV apenas. 

 

34. As lesões tegumentares por queimadura são 

classificadas como lesões traumáticas e possuem 
evolução clínica dependente da agressão inicial, 
fatores ambientais e tratamento subsequente. A ferida 
por queimadura não é homogênea, efetivamente 
ocorre __________________ no centro da lesão 
intitulado “zona de coagulação”, com regiões de 
exequibilidade tecidual periférica, abarcando células 
lesionadas e continuidade do fluxo sanguíneo 
denominada “zona de estase”. Também é possível 
averiguar o local com lesão mínima propenso à 
completa recuperação nomeado de “zona de 
hiperemia”. A profundidade da lesão depende do 
_________________ e _______________. Após uma 
queimadura, o evento sistêmico inicial envolve a 
instabilidade _________________ que resulta do 
deslocamento de líquido, sódio, proteínas do espaço 
intravascular para o espaço intersticial, provocando 
choque hipovolêmico, depressão cardíaca e 
_________________.  
 
A alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas é:  
 
(a) hiperemia, agente físico, agente químico, 

hemodinâmica, hipovolemia. 

(b) necrose tecidual, agente físico, duração do 

contato, capilar, hipovolemia. 

(c)  necrose tecidual, agente etiológico, duração do 

contato, hemodinâmica, hipovolemia. 

(d) hiperemia, agente físico, duração do contato, 

capilar, hipovolemia. 

(e) hiperemia, agente etiológico, agente químico, 

hemodinâmica, hipovolemia. 

 

35. O Processo de Enfermagem (PE) configura-se 

como uma das atividades que possibilita autonomia e 
visibilidade para o enfermeiro. É descrito como um 
conjunto de ações que se executam mediante um 
determinado modo de fazer e segundo um 
determinado modo de pensar, em face à necessidade 
da pessoa, da família ou da comunidade. Com relação 
ao Processo de Enfermagem, coloque (V) para as 
afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas: 
 
(    )  O Processo de Enfermagem organiza-se em 
cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e 
recorrentes. 
 
(     )  O Processo de Enfermagem deve ser realizado 
de modo interativo, aleatório e sistemático. 
 
( ) As etapas do Processo de Enfermagem 
correspondem sequencialmente à coleta de dados de 
enfermagem; ao diagnóstico de enfermagem; à 
implementação e à avaliação de enfermagem. 
 
(     )  No Processo de Enfermagem a etapa de coleta 
de dados envolve o exame físico, que pode ser 
realizado antes, no decorrer ou depois da história de 
saúde, dependendo do estado emocional e físico do 
paciente. Tem por finalidade identificar os aspectos 
dos estados físico, psicológico e emocional do 
paciente, que indicarão as necessidades a serem 
consideradas para os cuidados de enfermagem. 
 
A  sequência, de cima para baixo, que completa os 
parênteses corretamente está na alternativa:  
 
(a) V-F-V-F 

(b) V-F-F-V 

(c) V-V-F-V 

(d) F-V-V-V 

(e) F-F-V-V 
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36. A Classificação de Intervenções de Enfermagem 

(NIC) é uma linguagem abrangente padronizada das 
intervenções realizadas por enfermeiros e é 
caracterizada como útil para o planejamento do 
cuidado. De acordo com a NIC, coloque (V) para 
Verdadeiro e (F) para Falso. 

 
(   )  As intervenções de enfermagem envolvem a 
assistência direta e indireta; as assistências voltadas 
para indivíduos, famílias e comunidade; bem como a 
assistência prestada em tratamentos iniciados pelo 
enfermeiro, médico e outro prestador/profissional da 
saúde. 
 
(     ) A   seleção de uma intervenção de enfermagem 
para um paciente é parte da tomada de decisão clínica 
do enfermeiro. 
 
(  ) Ao se escolher uma intervenção, devem, ser 
considerados quatro fatores: resultados desejados 
dos pacientes; características do diagnóstico de 
enfermagem; aceitabilidade do paciente e capacidade 
do enfermeiro.  
 
(   ) Para que o enfermeiro seja competente para 
implementar uma intervenção, ele deve: ter 
conhecimento da fundamentação científica para a 
intervenção; possuir as competências psicomotoras e 
interpessoais e ser capaz de articular-se no ambiente 
específico para usar efetivamente os recursos de 
cuidados de saúde. 

 
A sequência, de cima para baixo que completa os 
parênteses corretamente é a alternativa: 
 
(a) F-V-F-V 

(b) F-V-V-F 

(c) V-F-V-F 

(d) V-V-F-V 

(e) V-V-V-V  

 

37. O Enfermeiro deve prestar cuidado integral à 

pessoa em sofrimento psíquico, considerando 
aspectos biopsicossociais e espirituais no âmbito da 
Rede de Atenção Psicossocial e do trabalho em 
equipe. Assinale a alternativa correta em que 
constam as atividades de núcleo dos saberes e 
práticas da enfermagem exercidas no âmbito dos 
Centros de Atenção Psicossocial: 

 
(a) Ser um profissional de referência, assumindo o 

compromisso de monitorar junto com o usuário seu 

Projeto Terapêutico Singular, bem como avaliar 
periodicamente as metas traçadas. 

(b) Realizar administração de medicamentos por via 
intramuscular e via endovenosa; treinamento da 
equipe de enfermagem; consultas de enfermagem. 

(c) Coordenar oficinas terapêuticas e providenciar 
encaminhamentos para outros serviços, quando 
necessário. 

(d) Realizar atividades burocráticas; a observação dos 
usuários não inseridos em atividades; 
acolhimento; a condução de grupos terapêuticos; 
as visitas domiciliares; a participação em 
atividades de lazer e socialização. 

(e) Participar como membro da equipe multidisciplinar 
e realizar a organização de reuniões e 
assembleias do serviço. 

 

38. Em setembro de 2017, foi publicada a Política de 

Atenção Básica (PNAB) através da Portaria nº 2.436, 
que revisa as diretrizes para organização da Atenção 
Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde do 
Brasil. Em conformidade com a política 
supracitada, é correto afirmar que:  
 
(a) Veio em direção às reivindicações de orga-

nizações sociais que propõem modelos de atenção 
e gestão do trabalho em saúde no SUS, pois 
ratificou a Estratégia Saúde da Família (ESF) 
como principal ordenadora da Atenção Básica, não 
reconhecendo outras estratégias como recursos 
para Atenção Primária em Saúde.  

(b) A PNAB prevê como recurso de infraestrutura e 
funcionamento o Núcleo Ampliado de Saúde da 
Família e Atenção Básica (Nasf-AB), que consiste 
em uma equipe multiprofissional e interdisciplinar 
de profissionais da saúde que complementam as 
ações da Atenção Básica através de discussão de 
casos e processo de trabalho, construção conjunta 
de projetos terapêuticos, educação permanente, 
intervenções individuais e coletivas no território a 
todos os ciclos de vida, ações intersetoriais, de 
prevenção e promoção da saúde (entre outras 
competências). 

(c) O financiamento tripartite da Atenção Básica passa 
a ser bipartite, contemplando a União e os Estados 
da federação. 
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(d) As ações e serviços da Atenção Básica devem 
seguir padrões essenciais e ampliados. Ambos 
devem ser garantidos igualmente para todo o 
território brasileiro. 

(e) O número de agente comunitários de saúde por 
equipe de ESF deverá ser de, no mínimo, 5 (cinco), 
podendo ser ampliado de acordo com base a 
populacional (critérios demográficos, 
epidemiológicos e socioeconômicos). 

 

39. Conforme a lei Nº 7.498/86, que dispõe sobre a 

regulamentação do exercício da enfermagem, são 
atribuições privativas do enfermeiro:  

(a) Dirigir o órgão de enfermagem integrante de 
instituição de saúde; observar, reconhecer e 
descrever sinais e sintomas do paciente; integrar a 
equipe de saúde. 

(b) Dar consultoria, auditoria e emitir parecer sobre 
matéria de enfermagem; dar consulta de 
enfermagem; prescrever assistência de 
enfermagem; prestar cuidados diretos de 
enfermagem a pacientes graves com risco de vida; 
realizar cuidados de enfermagem de maior 
complexidade técnica e que exijam conhecimentos 
de base científica e capacidade de tomar decisões 
imediatas. 

(c) Planejar, organizar, coordenar e avaliar serviços 
da assistência de enfermagem; realizar consulta 
de enfermagem obstétrica; reconhecer e 
descrever sinais e sintomas do paciente. 

(d) Organizar e dirigir serviços de enfermagem; 
participar da equipe de saúde; realizar partos 
normais de baixo ou alto risco; executar ações de 
tratamento simples.  

(e) Chefiar o serviço e a unidade de enfermagem; 
prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente; 
executar parto com distocia. 

 

 

 

40. O Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem (CEPE) é um documento que reúne os 
princípios fundamentais para o exercício da 
Enfermagem de acordo com dispositivos ético-legais 
e técnico-científicos, de modo que o profissional seja 
esclarecido sobre seus direitos, deveres, proibições e 
penalidades para os casos em que ocorra alguma 
infração. De acordo com o CEPE, é correto afirmar 
que: 

(a) Prevê e define as competências profissionais em 
Enfermagem. Por este motivo, discrimina as 
condutas éticas reservadas aos enfermeiros, aos 
técnicos/auxiliares de Enfermagem e às 
parteiras/obstretizes. 

(b) São penalidades previstas: advertência verbal, 
multa, transferência, instauração de processo civil 
e cassação do direito ao exercício profissional. 

(c) Caso o enfermeiro observe em sua rotina de 
trabalho alguma situação ou atitude que fira os 
preceitos ético-legais da profissão, ele deve 
informar ao seu Conselho Regional de 
Enfermagem e aos órgãos competentes. 

(d) É facultado ao profissional de Enfermagem 
oferecer informações ao paciente sobre a 
assistência prestada. 

(e) Em situações de “urgência, emergência, epidemia, 
desastre e catástrofe”, o profissional não se 
reserva o direito de negar assistência, mesmo que 
haja risco à sua integridade física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


