
 

IFS 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
CLASSE: D 

 

CADERNO DE QUESTÕES  

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 

1)  Ao receber este caderno de provas, verifique se contém um total de 70 questões, assim distribuídas: 

DISCIPLINA QUESTÕES DISCIPLINA QUESTÕES 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 
1 a 10 NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO 16 a 25 

NOÇÕES DE 

INFORMÁTICA 
11 a 15 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 26 a 70 

Caso contrário, solicite imediatamente ao fiscal da sala outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores. 

2) Confira seus dados impressos no CARTÃO RESPOSTA antes de preenchê-lo, qualquer divergência informe ao fiscal de sala, 

imediatamente. 

3) Cada questão consistirá de 4 (quatro) alternativas de múltipla escolha e uma única resposta correta. 

4) Após certificar-se de que a resposta é definitiva, faça a marcação no CARTÃO RESPOSTA. 

5) Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, conforme o modelo:  

6) Não serão permitidas rasuras no CARTÃO RESPOSTA. 

7) Não é permitida qualquer espécie de consulta. O candidato que usar de meios fraudulentos será excluído do Concurso. 

8) Você terá 4 horas e 30 minutos para responder a todas as questões incluindo a marcação no CARTÃO RESPOSTA. 

9) A correção das provas será efetuada levando-se em conta EXCLUSIVAMENTE o conteúdo do CARTÃO RESPOSTA. 

10) Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver todo o material da prova. 

11) Certifique-se de que está levando todos os seus pertences. 

12) O candidato só poderá deixar o recinto após 1h do início da prova.  

13) O candidato só poderá sair levando seu caderno de questões faltando 1 hora para o término previsto das provas. Em nenhuma 

outra hipótese será entregue o caderno de questões. 

14) Os 3 (três) últimos candidatos só poderão deixar o local de provas juntos. 

 

ASSINATURA DO CANDIDATO: ____________________________________________________________
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Texto 1 

 

Há alguns dias o furacão Matthew vem causando um verdadeiro 

estrago no Haiti, mas para a nossa surpresa ou espanto, sei lá, 

não rolou hashtag relacionada à isso, ao contrário do 

que ocorreu no ano passado pelo atendado em Paris 

#PrayForParis. 

 

Mas por que o Haiti não aparece na mídia? 

Claro que existem inúmeras respostas, mas uma delas nos faz 

pensar em como muitas vezes somos hipócritas e como 

precisamos ter cuidado para não endurecer. 

É claro que as vidas tiradas em Paris eram importantes, claro 

que isso causou dor, mas colocar na sua timeline a tal # parece 

que acrescenta um valor social à sua vida, pare pra pensar. 

As vítimas do Haiti, pobrezinhas, já estão acostumadas com o 

perrengue diário, desde 2010 quando um terremoto atingiu 

duramente cerca de 3 milhões de pessoas e antes mesmo disso, 

pela condição econômica precária do país. 

 

É aí que começam as questões: 

Parece que um pedacinho de nós, que mora lá no subconsciente, 

se atreve a pensar “os haitianos já estão acostumados com a 

dor” e para nisso. 

Para porque nos permitimos endurecer. Endurecemos por medo 

de sofrer, por preguiça de ajudar, por falta de refletir. 

 

Endurecemos sem perceber e quando nos damos conta, 

passamos sem notar a dor do outro. 

Passamos e não enxergamos o mendigo, passamos e não vimos 

o choro, passamos e não vimos a vida que se foi. Passamos, 

apenas! 

Hoje te convidamos a refletir à quantas anda a sua empatia, a 

sua disposição em ajudar, a sua fé na vida e no amor. 

 

Te convidamos a ser mais humano, a ser mais generoso, a 

ser mais perceptivo e ativo. Te convidamos a (re)agir. 

Que os haitianos recebam todas as nossas boas vibrações, pra 

poderem passar por mais essa batalha e se você quiser ser mais 

ativo, também pode colaborar com a campanha da UNICEF que 

visa ajudar as crianças, principalmente. 

Que nosso coração não se endureça e que o mundo seja um só, 

unido pela esperança de dias melhores. 

 

(Por que o Haiti não aparece na mídia? Texto retirado do site 

#sitepsico.online. In:  http://psico.online/blog/por-que-o-haiti-

nao-aparece-na-midia/) 

1. De acordo com a leitura do texto 1, pode-se afirmar: 

a) Trata-se de uma denúncia contra a xenofobia. 

b) Percebe-se uma revolta contra a humanidade que fecha os 

olhos para o povo haitiano. 

c) É um convite para refletir sobre a pobreza e sobre as 

catástrofes em países pobres. 

d) É uma justificativa diante da invisibilidade do sofrimento dos 

haitianos.  

 

2. Em qual das alternativas nâo ocorre deslize gramatical? 

a) “Te convidamos a ser mais humano, a ser mais generoso” 

b) “não rolou hashtag relacionada à isso” 

c) “Hoje te convidamos a refletir à quantas anda a sua empatia” 

d) “As vítimas do Haiti, pobrezinhas, já estão acostumadas com 

o perrengue diário...” 

 

3. O texto 1 está fortemente marcado por: 

a) Uma ideologia comunista. De um lado o favorecimento aos 

parisienses, pessoas ricas; de outro lado, o esquecimento 

dos haitianos, pessoas pobres. 

b) Um apelo para a solidariedade aos que sofrem. Tentativa de 

que as pessoas colaborem principalmente com as crianças. 

c) Um tom propagandístico de que o Haiti é tão importante 

quanto a França. 

d) Uma vertente religiosa que prega a paz entre todos.  

 

4. Sobre a frase “passamos e não vimos o choro” é CORRETO 

afirmar: 

a) Os verbos são transitivos diretos. 

b) O sujeito do verbo passar é inexistente. 

c) “o choro” é objeto direto do verbo ver. 

d) O verbo passar tem complemento verbal: o choro. 

 

5. Observe os períodos: “Que nosso coração não se endureça e 

que o mundo seja um só...” e “Passamos e não enxergamos 

o mendigo”. 

Sobre eles é INCORRETO dizer: 

a) Considerando as orações, há nos dois períodos somente 

predicado verbal. 

b) A conjunção e, empregada em ambos os períodos, possui 

sentidos diferentes. 

c) O uso da primeira pessoa do plural, tanto no primeiro quanto 

no segundo período, concede ao texto uma postura mais 

enfática e emotiva. 

d) O primeiro período emprega uma linguagem mais conotativa 

e o segundo, mais denotativa  

Texto 2 

Seu doutor me dê licença pra minha história contar. 

Hoje eu tô na terra estranha, é bem triste o meu penar 

Mas já fui muito feliz vivendo no meu lugar. 

Eu tinha cavalo bom e gostava de campear. 

E todo dia aboiava na porteira do curral. 

Ê ê ê ê la a a a a ê ê ê ê Vaca Estrela, 

ô ô ô ô Boi Fubá. 

Eu sou filho do Nordeste , não nego meu naturá 

Mas uma seca medonha me tangeu de lá pra cá 

Lá eu tinha o meu gadinho, num é bom nem imaginar, 

Minha linda Vaca Estrela e o meu belo Boi Fubá 

Quando era de tardezinha eu começava a aboiar 

Ê ê ê ê la a a a a ê ê ê ê Vaca Estrela, 

ô ô ô ô Boi Fubá. 

Aquela seca medonha fez tudo se atrapalhar, 

Não nasceu capim no campo para o gado sustentar 

O sertão esturricou, fez os açude secar 

Morreu minha Vaca Estrela, já acabou meu Boi Fubá 

Perdi tudo quanto tinha, nunca mais pude aboiar 

Ê ê ê ê la a a a a ê ê ê ê Vaca Estrela, 

ô ô ô ô Boi Fubá. 

Hoje nas terra do sul, longe do torrão natá 

Quando eu vejo em minha frente uma boiada passar, 

https://www.unicefusa.org/donate/hurricane-matthew-relief-efforts/31007?utm_campaign=2016_misc&utm_medium=social&utm_source=20161003_SMGuide-unicefusa&utm_content=na&ms=social_soc_2016_misc_20161003_SMGuide-unicefusa&initialms=social_soc_2016_misc_20161003_SMGuide-unicefusa
http://psico.online/blog/por-que-o-haiti-nao-aparece-na-midia/
http://psico.online/blog/por-que-o-haiti-nao-aparece-na-midia/
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As água corre dos olho, começo logo a chorá 

Lembro a minha Vaca Estrela e o meu lindo Boi Fubá 

Com saudade do Nordeste, dá vontade de aboiar 

Ê ê ê ê la a a a a ê ê ê ê Vaca Estrela, 

ô ô ô ô Boi Fubá."   

 

(Vaca Estrela e boi Fubá – Patativa do Assaré) 

 

6. A partir da leitura do texto 2, é possível entender que: 

a) A linguagem é uma das manifestações identitárias de uma 

comunidade. 

b) A linguagem usada por Patativa Assaré representa o modo 

de falar exclusivo do povo nordestino. 

c) Os desvios gramaticais favorecem os equívocos quanto ao 

sentido e ao entendimento transmitidos pelo texto.  

d) A representação linguística é clara para quem é da região 

nordeste, mas completamente obscura para os que habitam 

em outra região brasileira. 

 

7. Segundo o texto, o êxodo rural deve-se: 

a) Aos desmandos administrativos dos gestores do poder 

executivo brasileiro que privilegia uma região em detrimento 

de outra. 

b) À seca que não permitiu que as plantas crescessem, que o 

gado permanecesse vivo, situação ainda presente em 

diversos lugarejos nordestinos. 

c) Ao desejo de desbravar outros lugares, estilo que marca o 

nordestino desde o Brasil colonial. 

d) À mania nordestina de reclamar das derrotas sem nada fazer 

para evitá-las.  

 

8. Há nas frases abaixo expressões tipicamente regionais, 

EXCETO em: 

a) “O sertão esturricou...” 

b) “longe do torrão natá” 

c) “As água corre dos olho, começo logo a chorá” 

d) “Com saudade do Nordeste, dá vontade de aboiar” 

 

9. Sobre o verso: “Hoje eu tô na terra estranha, é bem triste o 

meu penar“: 

a) Há exatamente dois adjuntos adverbiais. 

b) O meu penar é predicativo do sujeito. 

c) A primeira oração tem predicado verbal. 

d) O período é marcado por uma oração principal e outra 

subordinada. 

 

10. Considere as frases: “Morreu minha Vaca Estrela”, “Perdi 

tudo quanto tinha” e “Eu sou filho do Nordeste”. 

Sobre elas, é CORRETO afirmar: 

a) Os verbos destacados são acompanhados de objeto direto. 

b) Somente em duas das frases, o sujeito é facilmente 

identificado. 

c) Em todas as frases ocorre sujeito desinencial. 

d) Em apenas uma das frases ocorre predicativo do sujeito. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

11. Para as instituições modernas, as ferramentas tradicionais de 

comunicação interna podem não ser suficientes. Uma 

organização gera tantos dados diariamente que um mural e 

uma intranet podem não suportá-los. E, em uma sociedade 

altamente conectada, é fundamental estar bem informado. 

Com a evolução da internet e a forte adesão das corporações 

à Web, algumas soluções têm se destacado por sua 

praticidade e alta conectividade – entre elas, as redes sociais 

corporativas. 

http://www.culturacolaborativa.com/rede-social-corporativa  

I. Enquetes podem ser utilizadas para medir a aceitação de 

uma nova funcionalidade ou característica de um produto, por 

exemplo. 

II. Integrar escritórios em diferentes cidades e países. 

III. Reduzir a necessidade de reuniões presenciais. 

IV. Diminuir o volume de e-mails circulares e a congestão das redes. 

V. Facilitar a vida de quem precisa trabalhar de casa. 

Sabemos que existem vários benefícios na rede social 

corporativa, dentre os citados, marque o item que o (s) identifica: 

a) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

b) As afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 

c) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras. 

d) As afirmativas III e V são falsas. 

 

12. O modelo de armazenamento em nuvem possui vantagens 

diante dos robustos servidores empresariais. A economia de 

recursos, softwares, hardwares e em alguns casos 

profissionais – dependendo do modelo escolhido – são 

atrativos ao serviço. Além disso, há a vantagem do acesso 

em qualquer local ou plataforma independente do sistema 

operacional ou das licenças de programas. Todas as 

afirmações são verdadeiras, EXCETO: 

 

a) A nuvem privada simplifica a administração de desktops, 

controla os aplicativos acessados, reduz os custos com taxas 

de licenciamentos desnecessárias, entre outras vantagens. 

b) A nuvem pública é executada por terceiros e sua 

infraestrutura pertence a um provedor externo que armazena 

e mantém seus dados. 

c) A nuvem híbrida ou comunidade é uma combinação de 

nuvem pública e privada. 

d) Existem modelos específicos a serem implantados nos 

ambientes, conforme a necessidade e o tipo de aplicação de 

cada organização. 

 

13. O Windows 10 ganhou muitas novidades que foram 

apresentadas aos consumidores e à imprensa e detalhou 

algumas delas, dentre as inovações do Windows 10 

dispostas abaixo, indique qual delas não diz respeito a este 

Sistema Operacional. 

 

a) Plataforma unificada, softwares produzidos para um tipo de 

aparelho poderão ser facilmente importado para outros, tendo 

ainda mais facilidade na atualização e na distribuição. 

b) No Windows 10 torna-se presente o recurso de múltiplos 

desktops, algo já presente em outros SOs há algum tempo. 

c) Todas as tarefas em execução nos computadores poderão 

ser acessadas de um novo método chamado “TaskView”. 

d) Quando existem atualizações do sistema, além de serem 

grátis e rápidas para acontecer o sistema não pede que você 
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reinicie o computador a toda a hora para completar a 

atualização. 

 

14. Sobre a nova versão do Microsoft Office não podemos 

afirmar: 

 

a) O Office 2016 traz versão para Mac. 

b) Um recurso no Excel 2016 é a criação de planilhas para 

prever tendência de dados, acompanhando as informações 

dadas ao Excel. 

c) O pacote Office tem integração com o OneDrive. 

d) Lançamento do recurso Power Query 

 

15. A tecnologia avançada na área de hardware possibilita um 

avanço desenfreado nos processadores, o que faz o usuário 

ficar cada vez mais perdido em meio a tantas opções e 

novidades. Marque a afirmativa INCORRETA: 

 

a) As arquiteturas Kaby Lake, da Intel, representarão a sétima 

geração dos processadores Core i. 

b) A nova arquitetura da AMD chamada Zen promete levantar a 

empresa. 

c) O processador de seis núcleos da AMD, fruto da arquitetura 

Piledriver equivalerá ao Core i7 da Intel. 

d) A arquitetura Broadwell-E, novo Core i7 da Intel é o primeiro 

com 10 núcleos voltado para gamers 

NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO 

16. Nos termos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 

responda qual das seguintes alternativas não representa um 

dos requisitos básicos para investidura em cargo público: 

 

a) Estar em gozo dos direitos políticos. 

b) Ter o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 

c) Ser brasileiro nato. 

d) Estar quite com as obrigações militares e eleitorais. 

 

17. De acordo com o regime jurídico dos servidores públicos civis 

da União, são formas de provimento de cargo público, 

EXCETO: 

 

a) Aproveitamento. 

b) Transferência. 

c) Reversão. 

d) Recondução. 

 

18. Com relação à posse e ao exercício de cargo público civil da 

União, é CORRETO afirmar que: 

 

a) Durante o estágio probatório, o servidor nomeado para cargo 

de provimento efetivo terá avaliada a sua aptidão e 

capacidade para o desempenho do cargo, observados, 

dentre outros fatores, a sua responsabilidade, a sua 

produtividade e a sua capacidade de iniciativa. 

b) A posse ocorrerá no prazo de quinze dias contados da 

publicação do ato de provimento. 

c) Durante o estágio probatório é vedado o afastamento para 

participar de curso de formação decorrente de aprovação em 

concurso para outro cargo na Administração Pública Federal. 

d) A posse em cargo público dispensa prévia inspeção médica 

oficial, a qual poderá ser realizada durante o estágio 

probatório. 

 

19. Quanto à reintegração, prevista na Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, é CORRETO afirmar que: 

 

a) É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente 

ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório 

relativo a outro cargo. 

b) Encontrando-se provido o cargo a ser ocupado pelo servidor 

reintegrado, o seu eventual ocupante será reconduzido ao 

cargo de origem, com direito à indenização, sendo vedada a 

colocação em disponibilidade. 

c) O retorno à atividade de servidor far-se-á mediante 

aproveitamento em cargo de atribuições compatíveis com o 

anteriormente ocupado, independentemente da 

compatibilidade de seus vencimentos. 

d) Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em 

disponibilidade, podendo, posteriormente, ser aproveitado em 

vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da 

administração pública federal. 

 

20. Com relação às gratificações e adicionais previstos no 

estatuto dos servidores públicos civis da União, pode-se 

afirmar que: 

 

a) A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da 

remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, 

por mês de exercício no respectivo ano, sendo que qualquer 

fração em dias será considerada como mês integral. 

b) A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso é devida 

ao servidor que, em caráter eventual, atuar como instrutor em 

curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento 

regularmente instituído no âmbito da administração pública 

federal. 

c) Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais 

insalubres, ou em contato permanente com substâncias 

tóxicas, radioativas, ou com risco de vida, fazem jus a 

adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, pode-se 

cumular os adicionais de insalubridade e de periculosidade 

nestas circunstâncias. 

d) O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 

22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia 

seguinte, terá o valor-hora acrescido de 20% (vinte por 

cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois 

minutos e trinta segundos. 

 

21. De acordo com os conceitos expressos na Lei nº 11.091, de 

12 de janeiro de 2005, é INCORRETO dizer que: 

 

a) Padrão de vencimento é a posição do servidor na escala de 

vencimento da carreira em função do nível de capacitação, 

cargo e nível de classificação. 

b) Nível de classificação é o conjunto de princípios, diretrizes e 

normas que regulam o desenvolvimento profissional dos 

servidores titulares de cargos que integram determinada 

carreira, constituindo-se em instrumento de gestão do órgão 

ou entidade. 

c) Cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades 

previstas na estrutura organizacional que são cometidas a um 

servidor. 

d) Nível de capacitação é a 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. 

 

http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/06/novo-core-i7-da-intel-e-o-primeiro-com-10-nucleos-voltado-para-gamers.html
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/06/novo-core-i7-da-intel-e-o-primeiro-com-10-nucleos-voltado-para-gamers.html
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/06/novo-core-i7-da-intel-e-o-primeiro-com-10-nucleos-voltado-para-gamers.html


 

4 
 

22. Sobre a organização do quadro de pessoal na Lei nº 11.091, 

de 12 de janeiro de 2005, pode-se dizer que: 

 

a) A gestão dos cargos do Plano de Carreira observará sempre 

o reconhecimento do saber formalmente instituído, por meio 

de diplomas e certificações, e não apenas resultante da 

atuação profissional na dinâmica de ensino, de pesquisa e de 

extensão. 

b) A avaliação do desempenho funcional dos servidores, como 

processo pedagógico, deve ser realizada mediante critérios 

subjetivos e decorrentes das metas estabelecidas pelo seu 

superior imediato, referenciada nas expectativas da chefia e 

dos usuários. 

c) Caberá ao Ministério da Educação avaliar anualmente a 

adequação do quadro de pessoal da Instituição Federal de 

Ensino às suas necessidades, propondo à Presidência da 

República, se for o caso, o seu redimensionamento. 

d) Deve ser oportunizado o acesso às atividades de direção, 

assessoramento, chefia, coordenação e assistência, 

respeitadas as normas específicas. 

 

23. Sobre o ingresso no cargo e as formas de desenvolvimento 

na carreira, de acordo com a Lei nº 11.091, de 12 de janeiro 

de 2005, é INCORRETO afirmar que: 

 

a) O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á pela 

mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento 

mediante, respectivamente, Progressão por Capacitação 

Profissional ou Progressão por Mérito Profissional, ou por 

outras formas de progressão que venham a ser 

implementadas pela Instituição Federal de Ensino em que se 

encontrar lotado. 

b) O servidor que fizer jus à Progressão por Capacitação 

Profissional será posicionado no nível de capacitação 

subsequente, no mesmo nível de classificação, em padrão de 

vencimento na mesma posição relativa a que ocupava 

anteriormente, mantida a distância entre o padrão que 

ocupava e o padrão inicial do novo nível de capacitação. 

c) A mudança de nível de capacitação e de padrão de 

vencimento não acarretará mudança de nível de 

classificação. 

d) O Incentivo à Qualificação somente integrará os proventos de 

aposentadorias e as pensões quando os certificados 

considerados para a sua concessão tiverem sido obtidos até 

a data em que se deu a aposentadoria ou a instituição da 

pensão. 

 

24. Constituem objetivos dos Institutos Federais, previstos na Lei 

nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. as seguintes 

assertivas, EXCETO: 

 

a) Ministrar em nível de educação superior cursos de pós-

graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que 

contribuam para promover o estabelecimento de bases 

sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas no 

processo de geração e inovação tecnológica. 

b) Ministrar em nível de educação superior cursos superiores de 

tecnologia visando à formação de profissionais para os 

diferentes setores da economia. 

c) Ministrar cursos de formação inicial e continuada de 

trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, 

a especialização e a atualização de profissionais, em todos 

os níveis de escolaridade, independentemente das áreas do 

conhecimento. 

d) Ministrar educação profissional técnica de nível médio, 

prioritariamente na forma de cursos integrados, para os 

concluintes do ensino fundamental e para o público da 

educação de jovens e adultos. 

 

25. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor 

Público Civil do Poder Executivo Federal, é INCORRETO 

afirmar que: 

 

a) É vedado ao servidor público facilitar a fiscalização de todos 

os atos ou serviços por quem de direito. 

b) É dever fundamental de o servidor público comunicar 

imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato 

contrário ao interesse público, exigindo as providências 

cabíveis. 

c) Constitui-se vedação ao servidor público deixar de utilizar os 

avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu 

conhecimento para atendimento do seu mister. 

d) É dever de o servidor público participar dos movimentos e 

estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de 

suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

26. De acordo com a Lei 7498/86, que dispõe sobre a 

regulamentação do exercício da Enfermagem, o Técnico de 

Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo 

orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem 

em grau auxiliar e participação no planejamento da 

assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente. 

 

a) Participar da programação da assistência de enfermagem. 

b) Planejamento, organização, coordenação, execução e 

avaliação dos serviços da assistência de enfermagem. 

c) Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com 

risco de vida. 

d) Organização e direção dos serviços de enfermagem e de 

suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas 

prestadoras desses serviços. 

 

27. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 

órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 

municipais, da Administração direta e indireta e das 

fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema 

Único de Saúde (SUS). São objetivos/atribuições do SUS: 

 

a) Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 

determinantes da doença. 

b) Formulação de política de saúde nos campos social, político 

e cultural.  

c) Assistência às pessoas por intermédio de ações curativas, 

com a realização integrada das ações assistenciais. 

d) Assistência às pessoas por intermédio de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 

realização integrada das ações assistenciais e das atividades 

preventivas.  

28. Sobre as vias de administração parenteral, é CORRETO 

afirmar que: 

 

a) A absorção do medicamento via subcutânea é mais rápida 

que na via intramuscular. 
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b) A via intramuscular proporciona uma absorção mais rápida do 

medicamento que a subcutânea, devido à menor 

vascularização do músculo. 

c)  Na via intramuscular, o perigo de causar lesão aos tecidos é 

maior quando os medicamentos penetram profundamente o 

músculo. 

d) Na via intradérmica, a droga é injetada na derme, onde o 

suprimento sanguíneo é reduzido e a absorção acontece 

lentamente. 

29. O ritmo respiratório irregular, caracterizado por períodos 

alternados de apnéia e hiperventilação é denominado: 

a) Taquipnéia 

b) Bradipnéia 

c) Respiração de Cheyne- Stokes 

d) Respiração de Kussmaul 

30. Com base no Guia de Recomendações Para Registro de 

Enfermagem no Prontuário do Paciente e Outros 

Documentos de Enfermagem (COFEN), entende-se por 

dados brutos elaborados pela equipe de enfermagem com 

dados pontuais e registro de uma observação referente a um 

momento: 

a) Evolução de enfermagem. 

b) Anotação de enfermagem. 

c) Prescrição de Enfermagem. 

d) Coleta de dados de enfermagem. 

31. Doenças transmissíveis são provocadas por um agente 

patogênico específico ou por seus produtos metabólicos, que 

desencadeiam um processo infeccioso no organismo do 

hospedeiro. Sendo assim, varicela, tuberculose e malária, 

são transmitidas respectivamente por:  

a) Vírus, bactérias e protozoários. 

b) Bactérias, fungos e vírus. 

c) Fungos, vírus e bactérias. 

d) Vírus, protozoários e bactérias. 

32. Seguindo o Programa Nacional de Imunização (PNI), a 

vacina Tríplice Viral deve ser aplicada por injeção via 

subcutânea. Qual das vacinas abaixo apresenta a mesma via 

de administração recomendada? 

a) Febre Amarela 

b) Hepatite B 

c) BCG 

d) HPV 

33. Um médico de pronto-atendimento prescreveu a um paciente 

500 ml de soro glicosado a 5% a ser infundido num período 

de 6 horas. Assim, qual deverá ser aproximadamente o 

gotejamento por minuto (gts/min)? 

a) 25  gts/min 

b) 28 gts/min 

c) 16 gts/min 

d) 20  gts/min 

34. O técnico de enfermagem tem papel fundamental no controle 

da pressão arterial, com o objetivo de reduzir diversas 

complicações cardiovasculares, dentre elas: 

a) Doença arterial coronariana; insuficiência cardíaca; diabetes 

mellitus. 

b) Doença renal crônica; arritmia cardíaca; doença arterial 

coronariana. 

c) Insuficiência cardíaca; cardiopatia congênita; diabetes 

mellitus. 

d) Doença cérebro-vascular; doença arterial-periférica; doença 

renal crônica. 

35. T.B.S., 66 anos, admitido com fortes dores abdominais, 

náusea e cefaléia; sinais vitais: FR 23 bpm, PA 190/130 

mmHg, Sat O2 90%, T 36,0 graus, FC 125 bpm. Ao passar o 

plantão para o técnico, é CORRETO dizer que: 

a) Em relação aos SSVV, o paciente está eupnéico, 

normotenso, afebril e normocárdico. 

b) Em relação aos SSVV, o paciente está taquipnéico, 

hipertenso, afebril e taquicárdico. 

c) Em relação aos SSVV, o paciente está taquipnéico, 

hipotenso, hipotérmicoe normocárdico. 

d) Em relação aos SSVV, o paciente está normopnéico, 

hipertenso, hipotérmico e taquicárdico. 

36. O Protocolo Clínico e Diretrizes de Infecções Sexualmente 

Transmissíveis, do Ministério da Saúde, descreve como 

manifestações clínicas comuns na Doença Inflamatória 

Pélvica (DIP), EXCETO: 

a) Dispareunia 

b) Dor à palpação abdominal 

c) Aumento dos linfonodos inguinais 

d) Temperatura maior que 37,5 graus 

37. Dentre as vacinas preconizadas às crianças aos dois meses 

de vida no calendário nacional de vacinação, estão:  

a) Rotavírus, hepatite B e pentavalente. 

b) Pentavalente, poliomielite e meningogóccica C.  

c) Poliomielite, pneumocócica 10 V e pentavalente. 

d) Hepatite B, febre amarela e pneumocócica 10 V. 

38.  A deiscência é uma complicação que ocorre quando uma 

lesão não cicatriza adequadamente, ocorrendo separação 

das camadas de pele e tecidos. Desse modo, é CORRETO 

afirmar que: 

a) Acontece geralmente após a formação do colágeno. 

b) É marcada pelo aumento de drenagem serossanguínea. 

c) Pacientes desnutridos estão entre os mais arriscados a sofrer 

esta complicação. 

d) Ocorre mais frequentemente em feridas cirúrgicas torácicas. 

39. São fatores de risco para o HPV, EXCETO: 

a) Tabagimo 

b) História prévia de DST’s 

c) Multiparidade 

d) Hipertensão 

40. Quando o agente etiológico (Treponema Pallidum), presente 

na corrente sanguínea da gestante, atravessa a barreira 

placentária atingindo o feto, denomina-se: 

a) Transmissão vertical do HIV.  

b) Transmissão vertical da Sífilis. 
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c) Transmissão vertical do HPV. 

d) Transmissão vertical da Hepatite B. 

41.  Diante da ampla legislação sobre o registro e anotações das 

atividades de enfermagem, ocorrências e intercorrências, os 

referidos registros se fazem necessários em qualquer área da 

assistência de enfermagem. Pode-se AFIRMAR que: 

a) Os registros dos atendimentos e/ou cuidados de enfermagem 

devem ser realizados no livro de relatório de enfermagem, 

acessível e privativo da equipe de enfermagem. 

b) É um direito dos profissionais de enfermagem registrar, no 

prontuário do paciente e em outros documentos próprios da 

área, exclusivamente em meio de suporte tradicional (papel), 

as informações inerentes ao processo de cuidar e ao 

gerenciamento de processos de trabalho, necessários para 

assegurar a continuidade e a qualidade da assistência. 

c) O profissional de enfermagem deve apor o número e 

categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem 

em assinatura, quando no exercício profissional. 

d) O uso do carimbo nos registros de enfermagem é obrigatório, 

por racionalizar a finalização da anotação de enfermagem. 

42. O transtorno alimentar caracterizado por vômitos frequentes, 

uso excessivo de laxantes e enemas, é denominado: 

a) Bulimia. 

b) Dislipidemia. 

c) Anorexia. 

d) Anemia. 

43. A posição indicada para um paciente idoso e dispnéico 

internado por insuficiência respiratória que necessita de um 

atendimento rápido e eficaz é: 

a) Decúbito dorsal 

b) Tredenlemburg 

c) Sims 

d) Fowler 

44. Tendo em vista a humanização como eixo norteador das 

práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS, 

assinale a alternativa incorreta quanto aos princípios 

norteadores da Política Nacional de Humanização: 

a) Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, 

estimulando a transdisciplinaridade e a grupalidade. 

b) Utilização da informação, da comunicação, da educação 

permanente e dos espaços da gestão na construção de 

autonomia e protagonismo de sujeitos e coletivos. 

c) Valorização da dimensão clara e objetiva em todas as 

práticas de atenção e gestão, fortalecendo processos 

integradores e promotores de compromissos e 

responsabilização. 

d) Estímulo a processos comprometidos com a produção de 

saúde e com a produção de sujeitos. 

45. Em relação à assistência de enfermagem em saúde mental, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Assistência deve ser baseada na vigilância, práticas de 

higiene e execução de tratamentos prescritos. 

b) Promoção do autocuidado como forma de responsabilizar o 

sujeito pela sua saúde. 

c) Considerar a individualidade do ser humano, o contexto de 

saúde e doença em que ele está inserido. 

d) Considerar o relacionamento interpessoal, permeando a co-

participação no processo da reabilitação. 

46.  De acordo com o Programa Nacional de Imunização (PNI), 

ao nascer, o recém-nascido deve tomar dose única da vacina 

BCG e a primeira dose da vacina: 

a) Rotavírus 

b) Hepatite B 

c) Meningocócica C 

d) Pentavalente 

47.  A escala de Braden foi criada com a finalidade de 

individualizar o cuidado, fornecendo escores quantitativos 

para uma avaliação mais fidedigna. De acordo com essa 

escala, quanto mais baixa for a pontuação: 

a) Menor será o potencial para o desenvolvimento de uma 

infecção 

b) Maior será o potencial para o desenvolvimento de uma úlcera 

por pressão. 

c) Menor será o potencial para o desenvolvimento de uma 

úlcera por pressão 

d) Maior será o potencia para o desenvolvimento de uma 

infecção. 

48. A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma 

enfermidade respiratória prevenível e tratável, que se 

caracteriza pela presença de obstrução crônica do fluxo 

aéreo. Em relação aos fatores de risco para essa doença, 

assinale a alternativa CORRETA.  

a) Tabagismo ativo, poluição do ar ambiente, sedentarismo e 

história familiar.  

b) Alcoolismo, poluição do ar ambiente, exposição excessiva ao 

sol e história familiar.  

c) Tabagismo ativo, tabagismo passivo, poluição do ar ambiente 

e história familiar. 

d) Tabagismo passivo, alcoolismo, sedentarismo e história 

familiar 

49. Após a administração de medicamento via intramuscular, o 

profissional de enfermagem deve realizar o descarte 

adequadamente do material pérfuro-cortante. Em relação aos 

cuidados com o descarte, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

a) É necessário descartar o material perfuro - cortante em 

recipientes de paredes rígidas e resistentes. 

b) Esvaziar o recipiente quando este atingir 2/3 da sua 

capacidade. 

c) O recipiente de descarte deve estar localizado próximo da 

área de uso de material pérfuro-cortante. 

d) Desconectar as agulhas da seringa antes de descartá-las em 

recipiente adequado. 

50. Os fatores de risco para a saúde e segurança dos 

trabalhadores que decorrem da organização e gestão do 

trabalho, como por exemplo: locais adaptados com más 

condições de iluminação, são denominados: 

a) Mecânicos. 

b) Ergonômicos. 

c) Biológicos. 

d) Físicos. 
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51. A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) é um 

documento emitido para reconhecer tanto um acidente de 

trabalho ou de trajeto bem como uma doença ocupacional. 

Sobre a sua emissão, é CORRETO afirmar: 

a) Poderá ser emitida, mesmo fora do prazo, pelo médico, pelo 

familiar, por um dependente do segurado, pelo sindicato ou 

por uma autoridade pública. 

b) Deverá ser emitida quando houver necessidade de 

afastamento do trabalhador por mais de quinze dias. 

c) Deverá ser emitida em um prazo de até três dias úteis após a 

ocorrência, e em caso de morte, de imediato, à autoridade 

competente. 

d) Deverá ser realizada em duas vias, sendo uma via destinada 

à empresa e outra via, ao empregado. 

52. Os seguintes sistemas e bases de dados do Ministério da 

Saúde que devem incorporar informações de interesse à 

Saúde do Trabalhador são, EXCETO:  

a) Sistema de Informações de Mortalidade (SIM). 

b) Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC). 

c) Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN). 

d) Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB). 

53. O Sistema Único de Saúde (SUS) é regido pelos princípios 

da universalidade, equidade e integralidade. Quanto ao 

princípio da equidade, é CORRETO afirmar: 

a) Todo indivíduo deve ser atendido de forma integral, ou seja, 

deve ser visto pelos profissionais de saúde como um todo, 

sendo também assistido em todos os níveis de atenção. 

b) Todo indivíduo tem direito ao atendimento, independente de 

cor, raça, religião, local de moradia, situação de emprego ou 

renda. 

c) Todo cidadão é igual perante o Sistema Único de Saúde e 

será atendido conforme as suas necessidades, sem 

preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

d) Todo indivíduo tem direito a atendimentos ambulatoriais e 

hospitalares no Sistema Único de Saúde (SUS). 

54. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a doenças e 

agravos de notificação compulsória: 

a) Esquistossomose. 

b) Eventos adversos pós-vacinação. 

c) Hantavirose. 

d) Toxoplasmose. 

 

55. O Aedes aegypti é menor do que os mosquitos comuns; é 

preto, com listras brancas no tronco, na cabeça e nas pernas; 

suas asas são translúcidas e o ruído que produzem é 

praticamente inaudível ao ser humano.As doenças 

transmitidas por esse mosquito são provocadas por: 

a) Helmintos 

b) Protozários 

c) Vírus 

d) Bactérias 

56.  Infecção viral primária, aguda, altamente contagiosa, 

caracterizada por surgimento de exantema de aspecto 

máculo-papular e distribuição centrípeta que, após algumas 

horas, adquire aspecto vesicular, evolui rapidamente para 

pústulas e, posteriormente, forma crostas, em 3 a 4 dias. 

Apresenta como principal característica clínica o polimorfismo 

das lesões cutâneas, que variam nas diversas formas 

evolutivas, acompanhadas de prurido.  A descrição refere-se 

a uma doença infecciosa denominada: 

 

a) Sarampo. 

b) Varicela. 

c) Coqueluche. 

d) Rubéola. 

 

57. Seguindo a Norma Regulamentadora NR 6, “[...] considera-se 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) todo dispositivo ou 

produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, 

destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a 

segurança e a saúde no trabalho”.  Em relação aos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) pode-se afirmar, 

EXCETO: 

a) Os EPI´s devem ser aprovados por órgão competente do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e devem ser de 

fornecimento gratuito e obrigatório aos empregados que dele 

necessitarem.  

b) Os EPI ́s são utilizados para prevenir o usuário de adquirir 

doenças em virtude do contato profissional-paciente e contra 

riscos de acidentes de trabalho visando à conservação da 

sua própria saúde. 

c) A adesão ao uso dos EPI`s traz consigo benefícios à saúde 

do paciente, sendo eles: maior produtividade, diminuição do 

número de licenças saúde e redução dos gastos hospitalares 

com equipamentos e materiais. 

d) Cabe ao profissional responsabilizar-se pela guarda e 

conservação dos EPI´s. 

58.  A oxigenoterapia corresponde à administração de oxigênio 

ao paciente que apresenta uma deficiência de oxigenação 

dos tecidos. Dentre os objetivos dessa técnica é correto 

afirmar, EXCETO: 

a) Aumento da tolerância ao exercício. 

b) Aumento da pressão da artéria pulmonar e resistência 

vascular. 

c) Diminuição da dispnéia. 

d) Melhoria do desenvolvimento psicomotor. 

59. A aplicação local de frio e calor a uma parte lesada do corpo 

pode proporcionar benefícios terapêuticos ao paciente. 

Quanto aos efeitos terapêuticos da aplicação de calor, 

assinale a alternativa CORRETA: 

a) Aumento da viscosidade sanguínea. 

b) Aumento da tensão muscular. 

c) Aumento da permeabilidade capilar. 

d) Redução do metabolismo tecidual. 

60. Em relação aos cuidados de enfermagem na aplicação de 

faixas e bandagens, é INCORRETO afirmar: 

a) Posicionar a parte do corpo a ser enfaixada em uma posição 

confortável de alinhamento anatômico normal. 

b) Ao enfaixar as extremidades, colocar a faixa primeiro na 

extremidade proximal, progredindo no sentido da 

extremidade. 

c) Colocar as faixas firmemente, com igual tensão exercida 

sobre cada volta. 
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d) Evitar o atrito entre e contra as superfícies de pele aplicando 

gaze ou coxins de algodão. 

61. O tipo de arrumação de leito denominada cama fechada é 

realizada quando: 

a) O leito está vago até que um novo paciente a ocupe. 

b) O leito está ocupado pelo paciente que se locomove ou 

aguarda sua chegada. 

c) O paciente foi encaminhado à cirurgia, aguadando-o retornar 

da cirurgia. 

d) O leito está ocupado pelo paciente impossibilitado de 

locomover-se. 

62. A terapia anti-hipertensiva em acidentes portadores de 

doença renal crônica consiste em, EXCETO: 

a) Reduzir a pressão arterial para níveis abaixo de 130 /85 

mmHg. 

b) Reduzir o risco cardiovascular. 

c) Elevar os níveis de proteinúria. 

d) Reverter a progressão da doença renal. 

63. Ao realizar um curativo, o profissional de enfermagem deve 

ficar atento às seguintes características que servem de 

parâmetro para identificar a qualidade de um curativo, 

EXCETO:  

a) Dar viabilidade às trocas gasosas. 

b) Auxiliar na hemostasia. 

c) Aliviar a dor. 

d) Ser permeável à água e outros fluidos. 

64. Tendo em vista os direitos, deveres e responsabilidades dos 

profissionais de enfermagem, baseados nos princípios 

fundamentais do Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem, assinale a alternativa CORRETA: 

a) É responsabilidade do profissional de enfermagem avaliar 

criteriosamente a sua competência técnica e legal e somente 

aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de 

desempenho seguro para si e para a clientela. 

b) É permitido ao profissional de enfermagem sobrepor o 

interesse da ciência ao interesse e segurança da pessoa 

humana. 

c) É proibido ao profissional de enfermagem recusar-se a 

desenvolver atividades profissionais na falta de material ou 

equipamentos de proteção individual e coletiva definidos na 

legislação específica. 

d) É dever do profissional de enfermagem manter-se atualizado, 

ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e 

culturais, em benefício da clientela, coletividade e do 

desenvolvimento da profissão. 

65. Um dos cuidados de enfermagem ao paciente diabético 

consiste na orientação quanto à autoadministração da 

insulina. Assim, é INCORRETO afirmar que: 

a) É necessário limpar o local de aplicação com álcool. 

b) Não é necessário puxar o êmbolo para verificar a presença 

de sangue. 

c) É importante mudar sistematicamente o local de aplicação de 

insulina de modo a manter uma distância mínima de 1,5 cm 

entre cada injeção. 

d) O frasco de insulina deve ser rolado entre as mãos para 

misturá-la, antes de aspirar seu conteúdo. 

66. Para obter o valor diagnóstico necessário, a pressão arterial 

(PA) deve ser medida com técnica adequada, utilizando-se 

aparelhos confiáveis e devidamente calibrados, respeitando-

se as recomendações para este procedimento. Marque a 

alternativa que não corresponde a um procedimento 

padronizado para a medida da pressão arterial. 

a) Explicar o procedimento ao paciente, orientando que não fale 

e descanse por 5-10 minutos em ambiente calmo, com 

temperatura agradável. 

b) Utilizar manguito de tamanho adequado ao braço do 

paciente, cerca de 2 a 3 cm acima da fossa antecubital, 

centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial. 

c) Palpar o pulso radial e inflar o manguito até seu 

desaparecimento, para a estimativa do nível da pressão 

diastólica. 

d) Posicionar a campânula do estetoscópio suavemente sobre a 

artéria braquial, na fossa antecubital, evitando compressão 

excessiva. 

67. Em relação às infrações e penalidades éticas previstas no 

Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a 

afirmativa INCORRETA: 

a) Considera-se infração ética a ação, omissão ou conivência 

que implique desobediência e/ou inobservância às 

disposições do Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem.  

b) As penalidades de advertência verbal, multa, censura e 

suspensão do exercício profissional são de competência do 

Conselho Federal de Enfermagem. 

c) A gravidade da infração é caracterizada através da análise 

dos fatos e causas do dano, suas consequências e dos 

antecedentes do infrator 

d) A infração é apurada em processo instaurado e conduzido 

nos termos do Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem. 

68.  Foi prescrito para um paciente a administração de 200 mg de 

Ampicilina, por via endovenosa. A apresentação deste 

medicamento é de 500 mg diluído em 5ml em um frasco 

ampola. Quantos ml deverão ser administrados? 

a) 2,5 ml.   

b) 3,0 ml. 

c) 4,0 ml. 

d) 5,0 ml. 

69. A Hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, 

causada por bacilo que tem a capacidade de infectar grande 

número de indivíduos. Sobre a doença, é INCORRETO 

afirmar que: 

a) Atinge pele e nervos periféricos podendo levar a sérias 

incapacidades físicas. 

b) É uma doença de notificação compulsória em todo o território 

nacional e de investigação obrigatória. 

c) Tem como principal agente etiológico o  Mycobacterium 

leprae (M. Leprae) 

d) Apresenta curto período de incubação, em média, de 2 a 7 

semanas. 

70. Quanto à gravidade das infrações previstas no Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem, aquelas que 

provocam perigo de vida, debilidade temporária de membro, 
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sentido ou função em qualquer pessoa, são consideradas 

infrações: 

a) Leves 

b) Moderadas 

c) Graves 

d) Gravíssimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


