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INSTRUÇÕES
- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário,
reclame ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.
VOCÊ DEVE
- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.
- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A
ATENÇÃO
- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE
RESPOSTAS.
- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS, mais de uma letra
assinalada implicará anulação dessa questão.
- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras
feitas pelo candidato.
- Responda a todas as questões.
- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de
livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não
cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso.
- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só
será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 1 hora do início
da mesma.
- Você terá 4 horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE RESPOSTAS.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE
RESPOSTAS.
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Língua Portuguesa

LEIA O TEXTO E A SEGUIR RESPONDA ÀS QUESTÕES

Zygmunt Bauman: "Vivemos o fim do futuro"¹

Em 1963, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman foi censurado e afastado da Universidade
de Varsóvia por causa de suas ideias, consideradas subversivas no comunismo. Hoje, aos 88 anos,
imigrante em Londres, é considerado um dos pensadores mais eminentes do declínio da civilização.
Além de dar aulas, ministra palestras pelo mundo inteiro e publicou quatro dezenas de livros que
viraram best-sellers. Seus 32 títulos lançados no Brasil venderam 350 mil exemplares. O mais
recente é Vigilância líquida. Bauman é autor do conceito de “modernidade líquida”. Com a ideia de
“liquidez”, ele tenta explicar as mudanças profundas que a civilização vem sofrendo com a
globalização e o impacto da tecnologia da informação.
Aqui, o sociólogo fala, de modo breve, porque vivemos o fim do futuro, da política e como
isso mudou nos últimos 20 anos. As instituições políticas perderam representatividade, pois sofrem
com um “deficit perpétuo de poder”. [...] Segundo ele, hoje, é moda, entre os líderes e formadores
de opinião, aceitar todas as manifestações, mas não apoiar nenhuma.
“[...] podemos falar legitimamente do “fim do futuro”. Vivemos o fim do futuro. Durante
toda a era moderna, nossos ancestrais agiram e viveram voltados para a direção do futuro. Eles
avaliaram a virtude de suas realizações pela crescente proximidade de uma linha final, o modelo da
sociedade que queriam estabelecer. A visão do futuro guiava o presente. Nossos contemporâneos
vivem sem esse futuro. Fomos repelidos pelos atalhos do dia de hoje. Estamos mais descuidados,
ignorantes e negligentes quanto ao que virá.”
Para o filósofo, a decadência da política acontece desde o século passado e “é causada e
reforçada pela crise da agenda política. As instituições amarram o poder de resolver os problemas à
política. [...] Nossos antepassados conceberam uma ordem que dependia dos serviços do Estadonação. Mas essa ordem não é mais adequada aos desafios postulados pela contínua globalização de
nossa interdependência. [...] a política investiu nos parlamentos e nos partidos para construir a
democracia como atualmente a compreendemos. Mais e mais pessoas duvidam que os políticos
sejam capazes de cumprir suas promessas. Assim, elas procuram desesperadamente veículos
alternativos de decisão coletiva e ação, apesar de, até agora, isso não ter representado uma alteração
efetiva.”
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“Confio que os jovens possam perseguir e consertar o estrago que os mais velhos fizeram.
Como e se forem capazes de pôr isso em prática, dependerá da imaginação e da determinação deles.
Para que se deem uma oportunidade, os jovens precisam resistir às pressões da fragmentação e
recuperar a consciência da responsabilidade compartilhada para o futuro do planeta e seus
habitantes. Os jovens precisam trocar o mundo virtual pelo real.”
¹ Texto adaptado exclusivamente para essa prova - Luís Antônio Giron Revista Época – consulta em 19/02/2014.

01. O assunto do texto é:
A) A vida e a obra do sociólogo Zygmunt Bauman.
B) A perda de referências políticas e o fim do futuro.
C) Os jovens são a esperança para concertar o estrago que os mais velhos fizeram.
D) A política e a restituição do futuro dependem dos jovens.

02. É moda, entre os líderes e formadores de opinião, aceitar todas as manifestações, mas não apoiar
nenhuma.
Porque
As instituições políticas perderam representatividade e sofrem com um “deficit perpétuo de poder”.
A respeito do exposto na questão acima, assinale a opção correta:
A) As duas são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
B) As duas são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
C) A primeira é uma proposição verdadeira e a segunda, falsa.
D) A primeira é uma proposição falsa, e a segunda, verdadeira.

03. Em relação ao futuro e/ou seu fim, o sociólogo afirma que:
A) Nossos contemporâneos se guiavam pelo presente para prever o futuro.
B) Não temos como nos guiar pelo presente para prever o futuro, porque hoje vivemos outros
tempos e, por isso, impossível fazer o que nossos ancestrais faziam.
C) Estamos mais descuidados, ignorantes e negligentes quanto ao que virá e isso justifica o fim do
futuro.
D) Nossos ancestrais pensavam no futuro guiados pelas suas práticas presentes, visualizando o que
queriam e qual sociedade desejavam, enquanto, hoje, a visão de futuro não é guiada pelo presente.
04. Leia as séries de palavras e assinale a alternativa que todas estão escritas corretamente:
A) necessidade – juízo – assessorar – jeito – excelente – familiar – traz – derepente.
B) necessidade – juízo – acessorar – jeito – excelente – familiar – trás – de repente.
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C) necessidade – juízo – assessorar – jeito – excelente – familiar – traz – de repente.
D) nessecidade – juízo – assessorar – jeito – escelente – familiar – traz – derepente.

05. Assinale a alternativa em que a frase está escrita corretamente de acordo com a concordância:
A) A maioria das pessoas entrou, na sala, a dez minutos, e não haviam cadeiras para sentar.
B) A maioria das pessoas entrou, na sala, há dez minutos, e não havia cadeiras para sentar.
C) A maioria das pessoas entraram, na sala, à dez minutos, e não havia cadeiras para sentar.
D) A maioria das pessoas entraram, na sala, à dez minutos, e não haviam cadeiras para sentar.

06. Na frase a seguir, assinale aquela em que está sublinhado o sujeito:
A) Em 1963, o sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, foi censurado e afastado da Universidade de
Varsóvia.
B) Em 1963, o sociólogo polonês, Zygmunt Bauman foi censurado e afastado da Universidade de
Varsóvia.
C) As instituições políticas perderam representatividade, pois sofrem com um “deficit perpétuo de
poder
D) As instituições políticas perderam representatividade, pois sofrem com um “deficit perpétuo de
poder.

07. Assinale a alternativa na qual o uso da vírgula está correto:
A) As pessoas duvidam dos políticos e, por isso, procuram decisões coletivas.
B) As pessoas, duvidam dos políticos e por isso, procuram decisões coletivas.
C) As pessoas duvidam dos políticos, e por isso procuram, decisões coletivas.
D) As pessoas, duvidam dos políticos e por isso procuram decisões coletivas.

08. Em todas as frases o uso, ou não, da crase está INCORRETO, exceto em:
A) O sociólogo colocou seus livros à venda no Brasil
B) Colocou à venda nos olhos para não ver o que ocorria.
C) As pessoas duvidam que os políticos sejam capazes de cumprir às promessas.
D) A sociedade não é mais tão resistente as mudanças.

09. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente
A) amordaçar – amaldissoar – pesquisar – negligenciar – atravessar.
B) amordaçar – amaldiçoar – pesquizar – negligenciar – atraveçar.
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C) amordassar – amaldiçoar – pesquisar – neglijenciar – atravessar.
D) amordaçar – amaldiçoar – pesquisar – negligenciar – atravessar.

10. Assinale a alternativa que o período seja composto por subordinação:
A) Confio que os jovens possam perseguir e consertar o estrago que os mais velhos fizeram.
B) Bauman dá aulas, ministra palestras e publicou quatro dezenas de livros.
C) A visão do futuro guiava o presente.
D) Nós estamos mais descuidados, ignorantes e negligentes.

Raciocínio Lógico

11. Existem muitas relações matemáticas no dia-a-dia das pessoas que obedecem a uma sequência
lógica tanto numérica (os números são especiais e só podem ser divididos por dois números) quanto
alfabética. Vamos apresentar para você, caro candidato, uma relação que obedece a uma
determinada lei de sequência: 2DC...3hg...5LK...7po...____. O resultado exato que cumpre com
essa sequência lógica é:
A) 8ts.
B) 8TS.
C) 11TS.
D) 9TS.

12. Vamos supor que tenhamos a probabilidade de P(A)= 0,6 de sortearmos uma pessoa e esta ter
idade entre 18 a 24 anos. Obviamente que a probabilidade de essa pessoa sorteada não estar dentro
do intervalo determinado é de P(a)= 0,4. Perguntamos qual a probabilidade percentual de ao
sortearmos duas pessoas aleatoriamente e termos pelo menos uma delas com idade no intervalo de
18 a 24 anos? Veja o diagrama da árvore que irá ajudar na resolução do problema.
A) 36%.
B) 84%.
C) 100%.
D) 48%.
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13. Temos dois triângulos retângulos que formam um outro triângulo retângulo e escaleno MAIOR.
Calcular o semi-perímetro do triângulo MAIOR ABC, começando a resolver o exercício pela figura
menor.
A) 16m.
B) (16 + 40)m.
C) (8+2 5)m.
D) 24m.

14. Em um dia chuvoso criamos um jogo diferente para pura diversão das crianças e, esse jogo
possui fichas que contêm em sua área figuras diversas (não vem ao caso que tipo de figuras). Temos
fichas que possuem 6 figuras e fichas que possuem 8 figuras cada uma. O Paulinho comprou do
“monte” de fichas somente 8 delas e percebeu que tinha em suas mãos um total de 58 figuras.
Queremos saber se você sabe qual é o produto (multiplicação) entre o número de fichas com 6
figuras e o número de fichas com 8 figuras que o Pedrinho possui em suas mãos?
A) 8.
B) 14.
C) 15.
D) 12.
15. Temos uma equação do terceiro grau, apresentada a seguir: f(x)=(x + 1).(x – 1).(x – 2), mas
queremos que você calcule o produto entre as suas três raízes encontradas, podendo ser resolvido
pelo método de Briot Ruffini da álgebra básica.
A) -2.
B) -4.
C) 2.
D) 4.

Conhecimentos gerais

16. Santa Catarina teve um papel importante na Revolução Farroupilha, uma vez que os
catarinenses eram receptivos às ideias republicanas. Um capítulo à parte da Revolução Farroupilha,
teve uma protagonista catarinense, que se tornou uma lenda ao lutar ao lado de Giuseppe Garilbaldi.
De acordo com o exposto, assinale a alternativa correta, que apresenta respectivamente como essa
protagonista ficou conhecida e qual era seu verdadeiro nome:
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A) Anita Garibaldi e Ana Maria de Jesus.
B) Anita Garibaldi e Anita Maria Ribeiro.
C) Ana Garibaldi e Anita Maria Ribeiro.
D) Anita Garibaldi e Ana Maria de Jesus Ribeiro.

17. A criação das Secretarias de Desenvolvimento Regional (SDRs) no estado de Santa Catarina,
objetiva, em especial, a descentralização do poder. No estado de Santa Catarina, atualmente temos
36 (trinta e seis) Secretarias de Desenvolvimento Regional, cujas sedes são nos municípios de:
I. Itapiranga, São Miguel do Oeste e São José do Cedro.
II. Videira, Xanxerê e Chapecó.
III. Dionísio Cerqueira, Concórdia e Blumenau.
IV. Palhoça, Timbó e Palmitos.
V. Maravilha, Lages e Mafra.

Assinale a alternativa correta:
A) As assertivas I, IV e V estão corretas.
B) As assertivas I e IV estão incorretas.
C) As assertivas I, III e V estão incorretas.
D) Todas as assertivas estão corretas.

18. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Maravilha, além da competência complementar
e da competência suplementar, o município ainda possui competências privativas, elencadas no
artigo 16 da já citada lei. Assim sendo, é competência privativa do município:
I. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos.
II. Planejar e controlar o uso e o parcelamento do solo em seu território, especialmente em sua zona
urbana.
III. Estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano, bem
como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu território, observada a lei federal.
IV. Conceder, permitir ou autorizar os serviços de transporte coletivo e de táxis, sem fixar as
respectivas tarifas.
V. Promover os seguintes serviços: mercados, feiras e matadouros; construção e conservação de
estradas, ruas, vias e caminhos do município; transportes coletivos e iluminação pública.
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Assinale a alternativa correta:
A) Todas as assertivas estão corretas.
B) Apenas uma assertiva está correta.
C) Apenas uma assertiva está incorreta.
D) Duas assertivas estão corretas.

19. No que tange ao meio ambiente, o município de Maravilha, por meio de sua Lei Orgânica,
estabelece, no artigo 222, da referida lei que, por meio de lei ordinária será disciplinada a
manutenção, preservação, conservação e manejo do meio ambiente e a regulamentação das sanções,
multas e penas cabíveis aos infratores, em relação a:
I. Reflorestamento de parte de cada lote rural e margens de rios e sangas.
II. Combate à formiga.
III. Retirada de pedra, cascalho e terra.
IV. Destino adequado de lixo, dejetos e animais mortos.
V. Atos predatórios e/ou de vandalismo.

Em relação às assertivas acima, assinale a alternativa correta:
A) Apenas uma assertiva está correta.
B) Apenas três assertivas estão corretas.
C) Apenas a assertivas II e III estão corretas.
D) Todas as assertivas estão corretas.

20. Em 2006, a Petrobrás comprou uma refinaria de petróleo, nos Estados Unidos, no entanto, essa
compra levantou uma série de suspeitas referentes a superfaturamento e evasão de divisas na
negociação. O caso ganhou ainda mais repercussão considerando que a pessoa que presidia o
Conselho de Administração da Estatal, atualmente, ocupa cargo de alto escalão do Poder Executivo.
Em relação ao caso, analise se as assertivas são verdadeiras ou falsas.
( ) Quem presidia o Conselho de Administração da Estatal era a presidente Dilma Roussef.
( ) A refinaria comprada pela Estatal Brasileira foi a Belga Astra Oil, e fica no Texas (EUA).
( ) A refinaria comprada pela Estatal Brasileira foi a de Pasadena, que em 2005 havia sido
adquirida pela refinaria Belga Astra Oil.
( ) Quem presidia o Conselho de Administração da Estatal, na época da compra, alega que somente
autorizou a mesma por desconhecer as cláusulas Put Option e Marlim, existentes no contrato de
compra da refinaria.
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( ) A Petrobrás, diante dos fatos, criou uma comissão para investigar a compra da refinaria.
( ) Paulo Roberto Costa, ex-diretor de Refino e Abastecimento da Petrobrás, foi preso pela Polícia
Federal, por ser apontado como um dos responsáveis por elaborar o polêmico resumo técnico da
operação de compra da refinaria situada nos EUA.

Assinale a alternativa que apresenta a sequencia correta:
A) V, V, V, V, V, V.
B) F, F, V, V, F, F.
C) V, F, V, V, V, F.
D) F, V, F, F, V, F.

Conhecimentos específicos

21. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), através da Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro
de 2011 apresenta a revisão das diretrizes e normas para a organização da atenção primária no
Brasil. No contexto da Estratégia Saúde da Família, considerando a referida portaria são atribuições
específicas do enfermeiro:
I. Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando indicado ou
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.), em todas
as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade.
II. Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou
outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, observadas as disposições legais da profissão, solicitar exames complementares, prescrever
medicações e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços.
III. Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea.
IV. Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os outros
membros da equipe.
V. Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente da equipe de enfermagem e
outros membros da equipe.
VI. Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais,
mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico deles.

Assinale a alternativa que apresenta as assertivas corretas
A) Os itens I, II III e VI estão corretos.
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B) As assertivas corretas são I, III,IV e V.
C) As assertivas corretas são II, V e VI.
D) As assertivas corretas são I, II,III, IV e V.

22. O Código de Ética dos Enfermeiros leva em consideração as necessidades da população e os
direitos ao cuidado de enfermagem, focado na pessoa, família e coletividade, e assume que os
enfermeiros, em conjunto com os pacientes, defendam o cuidado à saúde, livre de riscos preveníveis
e danos, e acessível a toda a população. A partir de Florence Nightingale, a área de Enfermagem
estruturou os principais preceitos que possibilitaram a consolidação da atual compreensão de
segurança do paciente. Pela importância do tema, o Ministério da Saúde, através da Portaria nº 529,
de 1º de abril de 2013, instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) com o
objetivo de qualificar o cuidado em todos os estabelecimentos de saúde no território nacional. De
acordo com o Art. 4º desta portaria, são adotadas as seguintes definições:
I. Segurança do Paciente.

( ) evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou

II. Dano.

resultou, em dano desnecessário ao paciente;

III. Incidente.

( ) comprometimento da estrutura ou função do corpo

IV. Evento adverso.

e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo-se doenças,

V. Cultura de Segurança.

lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção,
podendo, assim, ser físico, social ou psicológico;
(

)

redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano

desnecessário associado ao cuidado de saúde;
(

)

configura-se a partir de cinco características

operacionalizadas

pela

gestão

de

segurança

da

organização.
( ) incidente que resulta em dano ao paciente;

Assinale a alternativa que corresponda a sequência das assertivas corretas numerando a coluna da
direita de acordo com a coluna esquerda.
A) III, II, I, V, IV.
B) III, I, II, IV, V.
C) I, II, IV, III, V.
D) V, I, II, IV, III.
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23. O Decreto federal Nº 7508 de 28/06/2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde,
a assistência à saúde e a articulação interfederativa. O Art. 2º. do referido decreto considera Região
de Saúde como sendo:
I. Acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as
ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de
responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos
financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais
elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.
II. Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a
partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de
transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a
execução de ações e serviços de saúde.
III. Descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde
ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os
investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.
IV. Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a
finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
V. Serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de
situação laboral, necessita de atendimento especial.

Assinale a alternativa correta:
A) A assertiva correta é apenas o item III.
B) A assertiva correta é apenas o item II.
C) As assertivas corretas são os itens I, III, e V.
D) Todas as assertivas estão corretas.

24. A Resolução COFEN-358/2009 dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem
(SAE) e a implementação do Processo de Enfermagem (PE). A Sistematização da Assistência de
Enfermagem organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando
possível a operacionalização do processo de Enfermagem e o Processo de Enfermagem é um
instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de Enfermagem e a documentação da
prática profissional. O Art. 1º menciona que o Processo de Enfermagem deve ser realizado, de
modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o
11
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cuidado profissional de Enfermagem; o Art. 2º relata que o Processo de Enfermagem organiza-se
em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes:
Em relação ao Processo de Enfermagem numere a coluna da direita de acordo com a coluna da
esquerda.
(ou Histórico de Enfermagem) –

I. Coleta de dados de Enfermagem

( )

II. Diagnóstico de Enfermagem

processo deliberado, sistemático e contínuo,

III. Planejamento de Enfermagem

realizado com o auxílio de métodos e

IV. Implementação.

técnicas variadas, que tem por finalidade a

V. Avaliação de Enfermagem.

obtenção de informações sobre a pessoa,
família ou coletividade humana e sobre suas
respostas em um dado momento do processo
saúde e doença.
( ) processo de interpretação e agrupamento
dos dados coletados na primeira etapa, que
culmina com a tomada de decisão sobre os
conceitos diagnósticos de enfermagem que
representam,

com

mais

exatidão,

as

respostas da pessoa, família ou coletividade
humana em um dado momento do processo
saúde e doença; e que constituem a base para
a seleção das ações ou intervenções com as
quais se objetiva alcançar os resultados
esperados.
(

) determinação dos resultados que se

espera alcançar; e das ações ou intervenções
de enfermagem que serão realizadas face às
respostas da pessoa, família ou coletividade
humana em um dado momento do processo
saúde e doença, identificadas na etapa de
Diagnóstico de Enfermagem.
(

) realização das ações ou intervenções

determinadas na etapa de Planejamento de
Enfermagem.
( ) processo deliberado, sistemático e
12
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contínuo de verificação de mudanças nas
respostas da pessoa, família ou coletividade
humana em um dado momento do processo
saúde doença, para determinar se as ações ou
intervenções de enfermagem alcançaram o
resultado esperado; e de verificação da
necessidade de mudanças ou adaptações nas
etapas do Processo de Enfermagem.

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta.
A) I, II, IV, III e V.
B) V, IV, III, II e I.
C) I, II, III, IV e V.
D) IV, III, V, I e II.

25. A Resolução COFEN Nº 311, de 8 de fevereiro de 2007 aprovou a reformulação do Código de
Ética dos profissionais de Enfermagem, o qual leva em consideração a necessidade e o direito de
assistência em Enfermagem da população, os interesses do profissional e de sua organização. Está
centrado na pessoa, família e coletividade e pressupõe que os trabalhadores de Enfermagem estejam
aliados aos usuários na luta por uma assistência sem riscos e danos e acessível a toda a população.
Na SEÇÃO I – das relações com a pessoa, família e coletividade no que se refere às proibições,
avalie as afirmações a seguir.
I. Negar assistência de Enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou
emergência.
II. Executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de morte.
III. Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de
riscos.
IV. Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto nos casos previstos na legislação
vigente e em situação de emergência.
V. Prestar serviços que por sua natureza competem a outro profissional, exceto em caso de
emergência.
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Assinale a alternativa correta:
A) A assertiva correta é apenas a I.
B) As assertivas corretas são apenas os itens I, II e III.
C) As assertivas corretas são apenas os itens I e V.
D) Todas as assertivas estão corretas.

26. A Portaria Nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010 estabelece diretrizes para a organização da
Rede de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A Rede de Atenção
à Saúde é definida como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes
densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de
gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. O objetivo da RAS é promover a integração
sistêmica, de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade,
responsável e humanizada, bem como incrementar o desempenho do Sistema, em termos de acesso,
equidade, eficácia clínica e sanitária; e eficiência econômica. Menciona a Atenção Primária a Saúde
(APS) como primeiro nível de atenção, enfatizando a função resolutiva dos cuidados primários
sobre os problemas mais comuns de saúde e a partir do qual se realiza e coordena o cuidado em
todos os pontos de atenção. Os pontos de atenção à saúde são entendidos como espaços onde se
ofertam determinados serviços de saúde, por meio de uma produção singular. Na referida portaria,
são exemplos de pontos de atenção à saúde:
I. Os domicílios.
II. As unidades básicas de saúde.
III. As unidades ambulatoriais especializadas.
IV. Os serviços de hemoterapia e hematologia.
V. Os centros de apoio psicossocial, as residências terapêuticas, entre outros.
VI. Os hospitais podem abrigar distintos pontos de atenção à saúde: o ambulatório de pronto
atendimento, a unidade de cirurgia ambulatorial, o centro cirúrgico, a maternidade, a unidade de
terapia intensiva, a unidade de hospital/dia, entre outros.

Assinale a alternativa correta:
A) Apenas a I e II estão corretas.
B) Apenas os itens II, III, V e VI estão corretos.
C) Apenas os itens II, III e VI estão corretos.
D) Todas as assertivas estão corretas.
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27. Que Lei dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde?
I. Lei n.º 8080/90.
II. Lei n.º 8142/90.
III. Lei n.º 8028/90.
IV. Lei n.º 141/2012.

Assinale a alternativa correta:
A) A assertiva correta é a do item I.
B) A assertiva correta é a do item II.
C) A assertiva correta é a do item III.
D) A assertiva correta é a do item IV.

28. O Contrato Organizativo de Ação Pública - COAP tem suas bases no Decreto Federal nº 7.508,
de 28 de junho de 2011, onde os entes signatários assumem, conjuntamente, o compromisso de
organizar de maneira compartilhada as ações e os serviços de saúde na Região de Saúde, respeitadas
as autonomias federativas e com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde para
conformar o Sistema Único de Saúde (SUS) com foco no cidadão. Segundo a Resolução Tripartite
nº 03/2012 de Normas e Fluxos do contrato, a parte II do COAP, responsabilidades executivas, terá
como um dos conteúdos os indicadores nos processos de monitoramento e avaliação os quais
permitem acompanhar o alcance das metas, divididos em indicadores Universais; Específicos, e
Complementares. Os indicadores Universais são referências para pactuação das metas comuns e
obrigatórias para todas as regiões de saúde.
I. Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica.
II. Proporção de internações por causas sensíveis à atenção básica.
III. Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada.
IV. Proporção de óbitos nas internações por infarto agudo do miocárdio (IAM).

Assinale a alternativa que apresenta somente os indicadores Universais.
A) A assertiva correta é apenas a I.
B) A assertiva correta é apenas a II.
C) A assertiva correta é apenas a IV.
D) As assertivas corretas são as dos itens I, II e III.
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29. O Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), em 2014,
ampliou o Calendário Nacional de Vacinação com a introdução da vacina papilomavírus humano
(HPV) quadrivalente no Sistema Único de Saúde (SUS). A vacina HPV passou a ser ofertada
gratuitamente para adolescentes de 9 a 13 anos nas unidades básicas de saúde, e em escolas públicas
e privadas a partir de março deste ano. No entanto, a sua implantação será gradativa.
I. Em 2014, a população-alvo da vacinação com a vacina HPV será composta por adolescentes do
sexo feminino na faixa etária de 11 a 13 anos.
II. Em 2015, serão vacinadas as adolescentes do sexo feminino na faixa etária de 9 a 11 anos,
III. A partir de 2016, serão vacinadas as meninas de 9 anos de idade.
IV. Adolescentes de 9 anos podem iniciar esquema da vacina HPV em 2014 por causa da iniciação
sexual precoce.

Assinale a alternativa correta em relação às assertivas:
A) A assertiva correta é apenas a I.
B) A assertiva correta é apenas a II.
C) As assertivas corretas são as dos itens I, II e III.
D) A assertiva correta é apenas a IV.

30. Conforme a Política Nacional de atenção Básica (BRASIL, 2011), os Núcleos de Apoio à Saúde
da Família são equipes multiprofissionais, compostas por profissionais de diferentes profissões ou
especialidades, que devem atuar de maneira integrada e apoiando os profissionais das equipes de
Saúde da Família e das equipes de Atenção Básica para populações específicas (Consultórios na
Rua, equipes ribeirinhas e fluviais), compartilhando práticas e saberes em saúde com as equipes de
referência apoiadas, buscando auxiliá-las no manejo ou resolução de problemas clínicos e
sanitários, bem como agregando práticas, na atenção básica, que ampliem o seu escopo de ofertas.
Pode-se afirmar, então, que o NASF:
I. É uma equipe formada por diferentes profissões e/ou especialidades.
II. Constitui-se como apoio especializado na própria Atenção Básica, mas não é ambulatório de
especialidades ou serviço hospitalar.
III. Recebe a demanda por negociação e discussão compartilhada com as equipes que apoia, e não
por meio de encaminhamentos impessoais.
IV. Deve estar disponível para dar suporte em situações programadas e também imprevistas.
V. Realiza ações compartilhadas com as equipes de Saúde da Família, o que não significa,
necessariamente, estarem juntas no mesmo espaço/tempo em todas as ações.
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Assinale a alternativa correta:
A) A alternativa correta é apenas a I.
B) As alternativas corretas são apenas s dos itens I, II, III, e V.
C) As alternativas corretas são apenas a dos itens II e III e VI.
D) Todas as respostas estão corretas.

31. De acordo com a Legislação do Exercício Profissional da Enfermagem - Decreto nº 94.406/87 e
o Ministério da Saúde, o pré-natal de baixo risco pode ser inteiramente acompanhado pelo
enfermeiro (Brasil, 1987). A Lei nº 7.498 de 25 de julho de 1986, dispõe sobre a regulamentação do
exercício de Enfermagem, e no Art. 11, menciona que o Enfermeiro exerce todas as atividades de
enfermagem, cabendo-lhe:
I. Privativamente: realizar consulta de enfermagem e prescrição da assistência de Enfermagem.
II. Como integrante da equipe de saúde: prescrever medicamentos e solicitar exames de rotina e
complementares, desde que estabelecidos em Programas de Saúde Pública e aprovados pela
instituição de saúde.
III. Como integrante da equipe de saúde: assistência de enfermagem à gestante, parturiente e
puérpera.
IV. Como integrante da equipe de saúde: execução do parto sem distócia.

Assinale a afirmativa correta:
A) A assertiva a do item II não está correta.
B) A assertiva correta é apenas a I.
C) As assertivas corretas são a I e III.
D) Todas as assertivas estão corretas.
32. Qual a lei que altera a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para garantir as parturientes o
direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no
âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS?
A) Lei n.º 8069/1990.
B) Lei n.º 11.108/2005.
C) Lei n.º 8212/1991.
D) Lei n.º 8142/1990.
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33. A Lei nº 11.664, de 29 de abril de 2008 dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que
assegurem a prevenção, a detecção, o tratamento e o seguimento dos cânceres do colo uterino e de
mama, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. O Art. 1º relata que as ações de saúde
previstas no inciso II do caput do art. 7o da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, relativas à
prevenção, detecção, tratamento e controle dos cânceres do colo uterino e de mama são
asseguradas, em todo o território nacional, nos termos desta Lei, e o Art. 2º menciona que, o
Sistema Único de Saúde – SUS, por meio dos seus serviços, próprios, conveniados ou contratados,
deve assegurar dentre outras:
I. A assistência integral à saúde da mulher, incluindo amplo trabalho informativo e educativo sobre
a prevenção, a detecção, o tratamento e controle, ou seguimento pós-tratamento, das doenças a que
se refere o art. 1º desta Lei.
II. A realização de exame citopatológico do colo uterino a todas as mulheres que já tenham iniciado
sua vida sexual, independentemente da idade.
III. A realização de exame mamográfico a todas as mulheres a partir dos 40 (quarenta) anos de
idade.
IV. O encaminhamento a serviços de maior complexidade das mulheres cujos exames
citopatológicos ou mamográficos ou cuja observação clínica indicarem a necessidade de
complementação diagnóstica, tratamento e seguimento pós-tratamento que não puderem ser
realizados na unidade que prestou o atendimento.

Assinale, em relação às assertivas acima, a alternativa correta:
A) A assertiva correta é apenas a I.
B) A assertiva correta é apenas a II.
C) As assertivas corretas são I, II e III.
D) Todas as assertivas estão corretas.

34. O Brasil está mudando muito rapidamente a sua estrutura etária, reduzindo a proporção de
crianças e jovens e aumentando a proporção de idosos e sua expectativa de vida (Figura 1). Tais
transformações trazem desafios para todos os setores, impondo a necessidade de se repensar à
dimensão da oferta de serviços necessários para as próximas décadas. O aumento de idosos na
população acarreta aumento da carga de doenças, em especial as transmissíveis. Apesar do rápido
crescimento das DCNT, seu impacto pode ser revertido por meio de intervenções amplas e efetivas
de promoção de saúde para redução de seus fatores de risco, além de melhoria da atenção à saúde,
detecção precoce e tratamento oportuno. Das 57 milhões de mortes no mundo em 2008, 36 milhões,
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ou 63%, foram em razão das DCNT. Como nos outros países, no Brasil, as doenças crônicas não
transmissíveis também se constituem como o problema de saúde de maior magnitude e atingem
indivíduos de todas as camadas socioeconômicas e, de forma mais intensa, aqueles pertencentes a
grupos vulneráveis, como os idosos e os de baixa escolaridade e renda. No Brasil, as DCNT são
responsáveis por 72% dos óbitos.

As DCNT são, globalmente, as principais causas de mortalidade. As mais comuns são:
I. Doenças do aparelho circulatório.
II. Câncer, Diabetes.
III. AIDS.
IV. Doença respiratória crônica.

Assinale a afirmativa correta:
A) A assertiva correta é apenas a I.
B) A assertiva correta é apenas a II.
C) As assertivas corretas são as dos itens I, II e IV.
D) Todas as assertiva estão corretas.

35. Paciente, J.R.S., sexo masculino, 23 anos, previamente hígido. Há pouco mais de 6 horas,
segundo familiares, foi vítima de agressão a pauladas com perda súbita de consciência no momento
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do traumatismo, seguida de rápida recuperação de nível de consciência. Foi encaminhado por
amigos a pronto-socorro mais próximo, onde foi avaliado e recebeu alta após realização de uma
radiografia simples de crânio. Em sua residência, evoluiu com cefaleia holocraniana, vômitos,
redução progressiva do nível de consciência e um episódio de crise convulsiva. Foi então
encaminhado ao pronto-socorro terciário pelos familiares. Ao exame físico e neurológico de
admissão, apresentava-se inconsciente, com pontuação na escala de coma de Glasgow = 4, postura
de descerebração à direita, pupilas anisocóricas (esquerda maior que a direita), sem reflexo
fotomotor e com hematoma palpebral e subgaleal frontotemporal à esquerda. Sinais vitais:
frequência cardíaca (FC) = 60 bpm; pressão arterial (PA) = 160/100 mmHG; frequência respiratória
(FR) = 12 RPM. Instalado oxímetro de pulso, que demonstrou saturação de O2 = 98% e realizada
monitoração cardíaca. Solicitado material para entubação traqueal. (SILVA,2011).
Enumere a coluna “A”, a qual corresponde aos diagnósticos de enfermagem envolvidos no caso,
com a coluna “B” que corresponde às intervenções de enfermagem pertinentes.
Coluna “A”

Coluna “B”

Diagnósticos de enfermagem
I.

Intervenções de enfermagem

I. Risco para aspiração - Fatores de risco: ( ) Observar presença de náuseas e vômitos;se
nível de consciência reduzido (Glasgow = 4), houver vômitos, lateralizar o paciente em bloco.
presença de sonda endotraqueal, deglutição (
prejudicada,
administração

reflexo
de

de

tosse

diminuído, (

anestésicos

II.

(

Comunicação

verbal

)

Utilizar

técnicas

assépticas

nos

(fentanil, procedimentos invasivos.

etomidato).
II.

) Utilizar palavras simples e frases curtas.

prejudicada

) Manter decúbito elevado a 30°.

-

Características definidoras: desorientação no
tempo/espaço,

não

fala,

dificuldade

para

compreender o padrão usual de comunicação.
Fatores relacionados: diminuição da circulação
cerebral e consequentemente a traumatismo
cranioencefálico por agressão e entubação
endotraqueal.
III.

III. Risco de Infecção - Fatores de risco:
procedimentos

invasivos

(acesso

venoso,

entubação endotraqueal e aspiração de vias
aéreas.
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Assinale a sequência correta:
A) I. II, III, I.
B) I, III, II, II.
C) II, III, I, I.
D) III, I, II, I.

36. As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) são definidas colo aquelas que resultam
de procedimento diagnóstico e/ou tratamento realizado em pacientes ou as infecções adquiridas pelo
profissional de saúde durante a assistência ao paciente em qualquer serviço de saúde. O termo
infecção hospitalar fica restrito às infecções adquiridas no ambiente hospitalar, enquanto as
infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) é mais abrangente, pois as infecções podem
ocorrer em qualquer em qualquer local/área/serviço/unidade onde ocorra a assistência/cuidado ao
paciente, seja em hospitais, clínicas (cirúrgicas, odontológicas, estéticas, etc.), ambulatórios ou
domicílios. Para prevenir e controlar a infecção é necessário que os seis elementos que compõem a
cadeia estejam presentes e intactos: agente infeccioso, fonte, porta de saída, modo de transmissão,
porta de entrada e hospedeiro suscetível. Portanto, para prevenir a transmissão de microorganismos,
é necessário “quebrar” a cadeia em uma ou mais das ligações, atuando nos seguintes elos: fonte,
modo de transmissão e hospedeiro suscetível. Medidas estas relacionadas com as atividades do
Centro de Material e Esterilização (CME).
Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Realizar limpeza, desinfecção e esterilização de materiais, equipamentos e ambiente de acordo
com a classificação crítico, semicrítico ou não crítico.
( ) Realizar a higiene de mãos e usar medidas protetoras de barreiras.
(

) Uso de protetores individuais (EPI) máscara/óculos de proteção, avental,

luvas de

procedimentos de acordo com o modo de transmissão.
(

) Uso de recipientes para coleta de perfuro cortantes somente quando se tem certeza que o

material está contaminado.

Assinale a sequência correta.
A) V, F, V, F.
B) F, V, F, V.
C) V, V, V, F.
D) V, V, F, F.
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37. A assistência de enfermagem ao paciente em período perioperatório objetiva assistir os
pacientes e seus familiares e esclarecer dúvidas que possam surgir antes e após a realização do
procedimento cirúrgico. O enfermeiro deve:
( ) Avaliar o estado de saúde do paciente em todas as fases do tratamento, considerando os aspectos
fisiológicos e psicossociais.
( ) Estabelecer os diagnósticos de enfermagem somente .
( ) Realizar toda assistência de enfermagem organizada com base no processo de enfermagem
(PE).
( ) Aplicar estratégias para tentar diminuir o medo e a ansiedade desencadeados pelo processo
cirúrgico.

Assinale a sequência correta.
A) V, F, V, F.
B) F, V, F, V.
C) V, V, V, F.
D) V, F, V, V.

38. No atendimento ao adolescente e seus familiares, alguns aspectos devem ser observados a fim
de lhes garantir adequada atenção na assistência. Entre eles destacamos:
Enumere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

1. Acolhimento

(

) objetivo de garantir o melhor acesso e a melhor resposta

2. Continuidade

às necessidades de saúde.

3. Escuta ampliada

(

4. Vulnerabilidade

prestados pela equipe seja ao longo do tempo, estabelecendo

5. Privacidade

um vínculo.

6. Confidencialidade

(

) pressupõe que o acompanhamento dos cuidados

) pressupõe reconhecer que cada atendimento com o

adolescente/familiar é único e dinâmico. Requer do
enfermeiro

uma

postura

interior

de

disponibilidade

“curiosa”, no sentido de buscar novos aspectos a serem
desvelados.
(

) é decorrente de fenômenos diversos, com causas e

consequências distintas; está relacionada

ás dimensões

individual, social e institucional específicas dos vários
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segmentos populacionais, bem como às possibilidades de sua
superação ou minimização.
(

) proporcionar ao adolescente a oportunidade de ser

atendido sem a presença de outras pessoas. No entanto, em
alguns momentos, de acordo com a necessidade e avaliação
da equipe, a família ou um responsável deve estar presente.
(

) o adolescente deve ter a garantia de que o q for

discutido no atendimento não será revelado a ninguém,
incluindo seus pais e/ou responsáveis, sem sua autorização.,
salvo em situações que haja risco de morte ou outros (abuso
sexual, suicídio, informação de homicídio entre outros.

Assinale a sequência correta:
A) 1, 3, 2, 6, 4, 5.
B) 1, 2, 3, 4, 5, 6.
C) 3, 2, 1, 4, 6, 5.
D) 2, 3, 1, 5, 4, 6.

39. Referente à Portaria nº 3.161, de 27 de dezembro de 2011 dispõe sobre a administração da
penicilina nas unidades de Atenção Básica à Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS),
analise as afirmativas:
I. A penicilina é o tratamento preconizado para doenças de relevante impacto em saúde pública,
como febre reumática, sífilis, entre outras.
II. As indicações para administração da penicilina na Atenção Básica à Saúde devem estar em
conformidade com a avaliação clínica, os protocolos vigentes e o Formulário Terapêutico
Nacional/Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).
III. A administração da penicilina deve ser realizada pela equipe de enfermagem (auxiliar, técnico
ou enfermeiro), médico ou farmacêutico.
IV. A administração da penicilina deve ser realizada somente pelo ou enfermeiro.
V. Em caso de reações anafiláticas, deve-se proceder de acordo com os protocolos que abordam a
atenção às urgências no âmbito da Atenção Básica à Saúde.

Assinale a afirmativa correta:
A) A assertiva correta é apenas a IV.
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B) As assertivas corretas são II e IV.
C) As assertivas corretas são I, II, III e V.
D) As assertivas corretas são I, II, IV e V.

40. A Política Nacional de Humanização toma o acolhimento como postura prática nas ações de
atenção e gestão das unidades de saúde, o que favorece a construção de uma relação de confiança e
compromisso dos usuários com as equipes e os serviços. O acolhimento da gestante na atenção
básica implica a responsabilização pela integralidade do cuidado a partir da recepção da usuária
com escuta qualificada e a partir do favorecimento do vínculo. Os profissionais devem realizar
ações de atenção integral e de promoção da saúde, prevenção de agravos e escuta qualificada das
necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e
viabilizando o estabelecimento do vínculo. É importante realizar a busca ativa e a notificação de
doenças e agravos.
São atribuições do enfermeiro na equipe de atenção básica no pré-natal entre outras:
I. Realizar o cadastramento da gestante no SisPreNatal e fornecer o Cartão da Gestante devidamente
preenchido (o cartão deve ser verificado e atualizado a cada consulta).
II. Realizar a consulta de pré-natal de gestação de baixo risco intercalada com a presença do (a)
médico (a).
III. Solicitar exames complementares de acordo com o protocolo local de pré-natal.
IV. Prescrever medicamentos padronizados para o programa de pré-natal (sulfato ferroso e ácido
fólico, além de medicamentos padronizados para tratamento das DST, conforme protocolo da
abordagem sindrômica).

Assinale a afirmativa correta:
A) A assertiva correta é apenas a I.
B) As assertivas corretas são I, II e IV.
C) As assertivas corretas são I, II e III.
D) Todas as assertivas estão corretas.
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