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CONCURSO PÚBLICO n° 01/2012

Caderno de Prova
Data de aplicação: 03/02/2013
Nível Médio

Cargo 200: AGENTE ADMINISTRATIVO
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
CHAVE DE SEGURANÇA: ■
A A D 550

1. Confira se seu CADERNO DE PROVA corresponde ao cargo escolhido em sua inscrição. Este caderno contém cinquenta questões
objetivas, corretamente ordenadas de 1 a 50.
2.

Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão
aceitas reclamações posteriores nesse sentido.

3.

O CARTAO-RESPOSTA, que será entregue pelo fiscal durante a prova, é o único documento válido para a correção das questões
objetivas expostas neste caderno.

4.

Quando o CARTAO-RESPOSTA estiver em suas mãos, confira-o para saber se está em ordem e se corresponde ao seu nome. Em
caso de dúvidas, solicite orientação ao fiscal.

5.

No CARTAO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondente às suas respostas deve ser feita com caneta esferográfica azul ou
preta. O preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade.

6.

Não danifique o CARTAO-RESPOSTA, pois em hipótese alguma haverá substituição por erro do candidato.

7.

Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras: A, B, C, D e E, havendo apenas
uma que responde ao quesito proposto. O candidato deve assinalar uma resposta. Marcação rasurada, emendada, com campo
de marcação não preenchido ou com marcação dupla não será considerada.

8. A duração total da prova objetiva é de 4 horas, incluindo o tempo destinado à identificação - que será feita no decorrer da prova
- e ao preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
9.

Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para preencher o CARTÃO-RESPOSTA. Não será concedido tempo adicional para o
preenchimento.

10. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, 1 hora após o início das provas e poderá levar este caderno
somente no decurso dos últimos 60 minutos anteriores ao horário determinado para o seu término.
11. E terminantemente proibido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no CARTAO-RESPOSTA da prova objetiva.
12. Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem a autorização do fiscal de sala.
13. Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe o CARTÃO-RESPOSTA e deixe o local de prova.

INFORMAÇÕES

Para uso do Instituto QUADRIX

• 04/02/2013 - A partir das 15h (horário de Brasília) - Divulgação do Gabarito Preliminar das provas objetivas.
• Não serão conhecidos os recursos em desacordo com o estabelecido em edital norm ativo.
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• É permitida a reprodução deste m aterial apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

• A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou
no CARTAO-RESPOSTA poderá implicar a anulação da sua prova.
0^0

Instituto ■
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 2

Para responder às questões de 1 a 10, leia o texto abaixo.

Em "segundo dados da IMS Health compilados pela
Associação Brasileira dos Distribuidores de Laboratórios
Nacionais
pode-se afirmar que:

Venda de medicamento cresce 7,6% em outubro

I.
II.

11 de dezembro de 2012

GABRIELA FORLIN - Agência Estado
A venda de medicamento fechou o mês de
outubro com crescimento de 7,6% em relação a setembro e
de 18,07% em relação ao mesmo período de 2011, para
229.9 milhões de unidades de dose, segundo dados da IMS
Health compilados pela Associação Brasileira dos
Distribuidores de Laboratórios Nacionais (Abradilan).
Os
medicamentos
genéricos
tiveram
um
crescimento menor em relação ao mês imediatamente
anterior (+7,3%), mas apresentam um aumento de 21,29%
em comparação com igual período do ano passado, para
60.9 milhões de unidades de dose.
Para o diretor executivo da Abradilan, Geraldo
Monteiro, o crescimento nas vendas dos medicamentos
genéricos é visível. "O medicamento genérico ganhou a
confiança da população, que passou a cuidar melhor da
saúde sem ter de abrir mão de outras prioridades, como
alimentação, educação, moradia", comentou o executivo,
em nota. "Tanto é verdade que, de acordo com dados do
IMS Health, já representam 26,5% do total das unidades de
medicamentos vendidos no Brasil", acrescentou.
De acordo com a entidade, os associados
regionais, que representam 22% na participação da
distribuição dos genéricos, sentiram o impacto positivo da
movimentação nas vendas devido à grande fatia que
atendem nas farmácias e drogarias em todas as regiões do
País.
Hoje, os associados da Abradilan distribuem
medicamentos em 82% das cidades do Brasil, com visitação
a 77% das 71 mil farmácias e drogarias, sendo 82% na
região Sudeste, 75% na região Sul, 80% no Nordeste, 83%
no Centro-Oeste e 34% no Norte do País.
(Disponível em www.estadao.com .br)

QUESTÃO 1
Em "A vendo de medicamento fechou o mês de outubro
com crescimento de 7,6% em relação a setembro", o
sujeito:
(A) É indeterminado.
(B) É composto e seus núcleos são "venda" e
"medicamento".
(C) É elíptico e só pode ser deduzido por meio do contexto.
(D) É explícito e possui apenas um núcleo.
(E) É inexistente, ou seja, trata-se de uma oração sem
sujeito.

CHAVE DE SEGURANÇA: A A D 5 5 0

I

Ocorre voz reflexiva do verbo.
Há um termo que funciona como agente da passiva
("pela Associação Brasileira de Distribuidores de
Laboratórios Nacionais").
III. É possível interpretar a presença elíptica da forma
verbal "foram" antes do particípio, compondo com ele
uma locução verbal.
IV. Não há preposições.
É correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1,11, III e IV.
somente II.
somente II e III.
somente I, II e IV.
somente I e II.

QUESTÃO 3
Sobre o gênero do texto lido e suas características gerais,
pode-se afirmar que se trata de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Uma crônica reflexiva.
Um texto exclusivamente narrativo.
Um texto exclusivamente descritivo.
Uma espécie de poesia em prosa, já que a musicalidade
e a rima se manifestam claramente.
(E) Um texto de caráter denotativo, primordialmente.

QUESTÃO 4
Releia o segundo parágrafo do texto:
"Os medicamentos genéricos tiveram um crescimento
menor em relação ao mês imediatamente anterior (+7,3%),
mas apresentam um aumento de 21,29% em comparação
com igual período do ano passado, para 60,9 milhões de
unidades de dose."
Sobre ele, assinale a alternativa correta.
(A) Apresenta uma conjunção adversativa (mas).
(B) É composto por uma oração apenas.
(C) Não apresenta dados quantitativos, apenas avaliações
qualitativas.
(D) É um período misto, com orações coordenadas
assindéticas e subordinadas substantivas.
(E) É absolutamente incoerente.
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QUESTÃO 5

QUESTÃO 9

Em "o crescimento nas vendas dos
genéricos é visível", a palavra "visível" é:

medicamentos

(A) Um adjetivo que funciona como complemento verbal
(objeto direto).
(B) Um adjetivo que funciona como predicativo do sujeito.
(C) Um substantivo que participa de um predicado verbal.
(D) Um substantivo que exerce função sintática
indeterminada na oração.
(E) Uma forma verbal substantivada.

QUESTÃO 6
Sobre o trecho "O medicomento genérico ganhou a
confiança da população", afirma-se que:
I.
II.

A forma verbal "ganhou" possui complemento direto.
A expressão "da população" funciona como adjunto
adnominal.
III. O sujeito é simples.
Pode-se afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente I e II são corretas.
somente I e III são corretas.
somente II e III são corretas.
todas são incorretas.
todas são corretas.

A palavra "genéricos", que aparece no texto, é acentuada
pelo mesmo motivo de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cárie.
Orixá.
Hélice.
Rabicó.
Carência.

QUESTÃO 10
Sobre o acento indicativo de crase presente no trecho
"sentiram o impacto positivo da movimentação nas vendas
devido à grande fatia que atendem nas farmácias e
drogarias em todas as regiões do País", pode-se afirmar
corretamente que:
(A) Deve-se à necessidade de o substantivo "grande" ser
precedido de artigo definido.
(B) Deve-se, em parte, ao fato de a palavra "devido" ser
precedida implicitamente pela expressão "à moda de".
(C) Participa de uma locução adverbial feminina de lugar.
(D) Relaciona-se diretamente com a presença da palavra
"fatia".
(E) Leva o problema grave de concordância verbal no
trecho em que aparece.
Para responder às questões de 11 a 15, observe o anúncio
abaixo.

Nossa família cresceu.
Chegou
T
rim
ed
9 D&F.
paracetamol 7SÚmg

QUESTÃO 7
Qual é a classificação morfológica da palavra em destaque
em "O medicamento genérico ganhou a confiança da
população, que passou a cuidar melhor da saúde sem ter de
abrir mão de outras prioridades, como alimentação,
educação, moradia"?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

dd

febre

Trim edal
D& F
V/' éà

DOU r rifíx t

Pronome Relativo.
Conjunção Integrante.
Preposição.
Conjunção Subordinativa Adverbial.
Interjeição.

i■
íj 2&:z! a n o z m
r/ , "
ti* J / -

wr u j d c j /
íM

djs-rrrz* -

(Disponível em http://www3.propm ork.com .br/)

QUESTÃO 11
QUESTÃO 8
Ainda sobre a palavra "que" em destaque no trecho citado
na questão anterior, assinale a alternativa que apresenta o
mecanismo de coesão que ela ajuda a construir.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Coesão
Coesão
Coesão
Coesão
Coesão

Referencial Endofórica Catafórica.
Referencial Endofórica Anafórica.
Referencial Exofórica.
Sequencial.
Externa e Indireta.

CHAVE DE SEGURANÇA: A A D 5 5 0

i

Sobre a forma verbal "cresceu" em "Nossa família cresceu",
são feitas as seguintes afirmações:
I.
II.
III.

Está no presente.
É intransitiva.
Está no modo Subjuntivo.

Pode-se afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente I e II são corretas.
somente I e III são corretas.
somente II é correta.
todas são incorretas.
todas são corretas.
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QUESTÃO 12
Em "Nossa família cresceu", a palavra "nossa":
I.
II.
III.

Exerce função sintática de adjunto adnominal.
É um pronome possessivo.
Refere-se a uma terceira pessoa do singular.

Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente I e II.
somente I e III.
somente II e III.
I, II e III.
nenhuma.

QUESTÃO 13
Em "Chegou Trimedal D&F", pode-se afirmar corretamente
que:
(A) A concordância verbal se faz de maneira incorreta.
(B) A concordância verbal se faz de maneira correta: a
forma verbal "chegou" concorda com o sujeito.
(C) A concordância verbal se faz de maneira correta: a
forma verbal "chegou" concorda com o complemento
verbal.
(D) Há um problema grave de concordância nominal.
(E) Há dois problemas de coesão, sendo um deles
semântico e o outro sintático.

QUESTÃO 14
No trecho "Deixe a nossa família cuidar da família dos seus
clientes", a forma verbal "deixe":
(A) Está no Pretérito do Modo Subjuntivo.
(B) Está no Modo Indicativo, como é comum em
propagandas.
(C) Está flexionada de maneira equivocada.
(D) Está no Modo Imperativo, como é comum na
linguagem publicitária.
(E) Deveria ser acentuada.

QUESTÃO 15
Ainda sobre o trecho "Deixe a nossa família cuidar da
família dos seus clientes", marque V (verdadeiro) ou F
(falso) e, em seguida, assinale a alternativa que contém a
ordem correta.
( ) Dirige-se a pessoas que estão doentes.
( ) O texto não verbal ajuda a compreendê-lo em sua
totalidade.
( ) Está com problemas de pontuação, pois deveria haver
uma vírgula após a palavra "cuidar".
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V-V-F
V-V-V
V-F-V
F-F-F
F-V-F

CHAVE DE SEGURANÇA: A A D 5 5 0

As questões de 16 a 20 referem-se ao trecho do poema a
seguir.
Canção
(Camões)
Já a roxa manhã clara
do Oriente as portas vem abrindo,
dos montes descobrindo
a negra escuridão da luz avara.
O Sol, que nunca para,
de sua alegre vista saudoso,
trás ela, pressuroso,
nos cavalos cansados do trabalho, que respiram nas ervas
fresco orvalho,
se estende, claro, alegre e luminoso.
Os pássaros, voando
de raminho em raminho modulando,
com uma suave e doce melodia
o claro dia estão manifestando.
A manhã bela e amena,
seu rosto descobrindo, a espessura
se cobre de verdura,
branda, suave, angélica, serena.
Ó deleitosa pena,
ó efeito de Amor tão preeminente
que permite e consente
que onde quer que me ache, e onde esteja,
o seráfico gesto sempre veja,
por quem de viver triste sou contente!
Mas tu, Aurora pura,
de tanto bem dá graças à ventura,
pois as foi pôr em ti tão diferentes,
que representes tanta formosura.
A luz suave e leda
a meus olhos me mostra por quem mouro,
e os cabelos de ouro
não igual' aos que vi, mas arremeda:
esta é a luz que arreda
a negra escuridão do sentimento
ao doce pensamento;
o orvalho das flores delicadas
são nos meus olhos lágrimas cansadas,
que eu choro co prazer de meu tormento;
os pássaros que cantam
os meus espíritos são, que a voz levantam,
manifestando o gesto peregrino
com tão divino som que o mundo espantam.
Assim como acontece
a quem a cara vida está perdendo,
que, enquanto vai morrendo,
alguma visão santa lhe aparece;
a mim, em quem falece
a vida, que sois vós, minha Senhora, a
esta alma que em vós mora
(enquanto da prisão se está apartando)
vos estais juntamente apresentando
em forma da formosa e roxa Aurora.
Ó ditosa partida!
Ó glória soberana, alta e subida!
Se mo não impedir o meu desejo;
porque o que vejo, enfim, me torna a vida.
( ...)

(Disponível em www.dominiopublico.gov.br)

I
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QUESTÃO 16

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa que contém os dois primeiros versos
escritos em ordem direta e na voz ativa.

A palavra "cara" em "Assim como acontece/a quem a cara
vida está perdendo" significa:

(A) Já a roxa manhã clara do Oriente as portas vem
abrindo.
(B) A roxa manhã clara do Oriente já vem abrindo as
portas.
(C) As portas já vêm sendo abertas pela roxa manhã clara
do oriente.
(D) Já vem as portas abrir a roxa manhã Oriental
claríssima.
(E) Manhã roxa e clara do oriente as portas vem já
abrindo.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Rosto.
Tez.
Dispendiosa.
Perdida.
Estimada.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 21
Considerando o Libre Office Writer, versão 3.6, assinale a
alternativa correta.

QUESTÃO 17
Releia o seguinte trecho:
"O Sol, que nunca para,
de suo olegre visto soudoso,
trás elo, pressuroso,
nos covolos consodos do trabalho, que respiram nos ervos
fresco orvalho,
se estende, cloro, olegre e luminoso."
A oração em destaque pode ser classificada como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Subordinada Adjetiva Explicativa.
Subordinada Adverbial Causal.
Subordinada Substantiva Subjetiva.
Coordenada Assindética.
Coordenada Sindética Aditiva.

QUESTÃO 18
Sobre o poema
corretamente que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

como

um

todo,

pode-se

afirmar

(A) Os arquivos criados pelo Writer são gravados por
padrão no formato ODF, com a extensão .odt, e não
podem ser gravados no formato XML do MS Office,
com a extensão .docx.
(B) Uma quebra de página pode ser inserida por meio do
diálogo Inserir Quebra, aberto a partir da opção
Quebra Manual... presente no menu Inserir.
(C) As margens do documento podem ser configuradas na
aba/guia Margens do diálogo que se abre ao clicar em
Formatar e, em seguida, em Página....
(D) A quantidade de colunas do documento é definida por
meio do diálogo aberto, ao se clicar em Ferramentas e
em seguida em Colunas....
(E) Por padrão, o atalho de teclado para se inserir uma
tabela no documento é ALT+F12.

QUESTÃO 22
Considerando o Libre Office Impress, versão 3.6, assinale
abaixo a alternativa correta.

Não possui rimas.
Não é dividido em estrofes.
Não é dividido em versos.
Há preocupação com a sonoridade.
Foi escrito com o objetivo principal de fazer críticas à
política de sua época.

QUESTÃO 19
Releia o seguinte trecho do poema:
"o orvalho dos flores delicadas
são nos meus olhos lágrimas cansadas,
que eu choro co prazer de meu tormento"

(A) Para iniciar uma apresentação a partir do slide atual,
usa-se o atalho de teclado CTRL+F6.
(B) Para realizar a verificação ortográfica da apresentação,
pode-se clicar na opção Ortografia e Gramática... do
menu Formatar.
(C) Para exibir e editar o Slide Mestre da apresentação,
clica-se na opção Mestre do menu Exibir e em seguida
na opção Slide Mestre.
(D) A animação personalizada dos elementos de um slide
pode ser configurada no Painel de Slides.
(E) A transição entre os slides é configurada clicando na
opção Transição de Slides... do menu Formatar.

Pelo contexto, pode-se compreender que a palavra "co"
poderia ser substituída mais adequadamente por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

[e] coro.
contra.
com o.
como a.
conforme.

CHAVE DE SEGURANÇA: A A D 5 5 0
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 25

Considere seus conhecimentos sobre o sistema operacional
MS Windows 7 Ultimate e assinale a alternativa errada.

Considere seus conhecimentos básicos de hardware,
softwares e redes, e assinale a alternativa correta.

(A) O botão de energia pode ter sua ação padrão
configurada por meio do diálogo Propriedades da
Barra de Tarefas e do Menu Iniciar.
(B) O Snap, o Shake e o Peek são alguns dos recursos de
área de trabalho que ajudam a organizar as janelas
abertas.
(C) O acessório Lupa permite ampliar momentaneamente
uma parte da tela de forma a facilitar a leitura de
textos e a visualização da região ampliada.
(D) O gerenciador padrão de e-mails instalado com o MS
Windows 7 é o MS Outlook Express.
(E) O navegador padrão de internet instalado com o
Windows 7 é o MS Internet Explorer.

(A) Os Desktops (computadores de mesa) e os Notebooks
necessitam
de
sistemas
operacionais
para
funcionarem, o que não ocorre com os Tablets.
(B) Os Tablets são dispositivos de armazenamento
providos de tela touch, de forma que é possível
visualizar os dados ali armazenados.
(C) As redes de computadores podem conectar Desktops,
Notebooks, Tablets e dispositivos, como Impressoras.
(D) Pendrives são dispositivos de armazenamento que não
disseminam arquivos infectados por vírus.
(E) Um HD externo pode ser utilizado apenas para o
armazenamento de fotos digitais, músicas e vídeos
digitais, não servindo para ser utilizado em backups.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
QUESTÃO 26

QUESTÃO 24

Assinale a única alternativa incorreta a respeito do COFEN Conselho Federal de Enfermagem e dos CORENs Conselhos Regionais de Enfermagem.
Bem-vindo ao Facebook- acesse, cad ast.,

#

©

©r

I-----1

©r

■Í§ Biblioteca

[J

ABEG

Na imagem vemos parte da janela do navegador Firefox,
em sua versão mais recente, acessando a página inicial de
uma conhecida rede social. São feitas as seguintes
afirmações:
I.

A barra de Favoritos está ligada e está sendo exibida
imediatamente abaixo da barra de Navegação.
II. A navegação Privativa não salva os sites visitados
durante a seção, as entradas de pesquisa e formulários,
as senhas, as listas de downloads, os cookies e os
arquivos em cache.
III. A navegação Privativa é ativada quando se aciona o
atalho de teclado padrão CTRL+ALT +P.
IV. O diálogo Limpar Dados de Navegação pode ser
exibido por meio do atalho de teclado CTRL+H.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente uma das afirmações.
somente duas das afirmações.
somente três das afirmações.
I, II, III e IV.
nenhuma afirmação.

CHAVE DE SEGURANÇA: A A D 5 5 0
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(A) O COFEN - Conselho Federal de Enfermagem foi criado
na década de 1970, por meio da Lei n9 5.905/73, bem
como os CORENs - Conselhos Regionais de
Enfermagem.
(B) O COFEN e os CORENs são constituídos, em seu
conjunto, como uma autarquia vinculada ao Ministério
da Saúde.
(C) O COFEN e os CORENs são órgãos disciplinadores do
exercício da profissão de Enfermeiro e das demais
profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem
do Brasil.
(D) O COFEN - Conselho Federal de Enfermagem terá
jurisdição em todo o território nacional e terá sede na
Capital da República.
(E) Haverá um COREN em cada Estado e Território, com
sede na respectiva capital, e no Distrito Federal.

QUESTÃO 27
Assinale a alternativa correta a respeito das competências
do COFEN - Conselho Federal de Enfermagem.
(A) Aprovar e elaborar o regimento interno do COFEN e
CORENs.
(B) Instalar os Conselhos Regionais de Enfermagem, um
em cada unidade da Federação com mais de 10.000
habitantes.
(C) Elaborar o Código de Deontologia de Enfermagem e
alterá-lo, quando necessário, ouvidos os Conselhos
Regionais.
(D) Baixar Decretos e expedir Resoluções,
para
uniformidade de procedimento e bom funcionamento
do Conselho Federal de Enfermagem.
(E) Dirimir as dúvidas por escrito suscitadas pelo Conselho
Federal à população em geral sobre a atuação do
COFEN e dos CORENs.

Concurso Público n° 01 /2012 - COREN-DF | CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO______________________________________________ | Instituto QUADRIX

QUESTÃO 28

QUESTÃO 31

Assinale a alternativa em que não consta uma das receitas
do COFEN - Conselho Federal de Enfermagem, conforme a
Lei n9. 5.905/93.

Leia as seguintes afirmações a respeito das atribuições do
Técnico de Enfermagem, conforme dispõe a Lei n9 7.498/86.
I.

(A) Um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos
Regionais de Enfermagem - CORENs.
(B) A totalidade das taxas de expedição das carteiras
profissionais pelo COFEN - Conselho Federal de
Enfermagem.
(C) Um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos
Regionais de Enfermagem - CORENs.
(D) Doações e legados
(E) Subvenções oficiais.

II.
III.

O Técnico de Enfermagem exerce atividades de nível
médio, envolvendo orientação e acompanhamento do
trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participação
no planejamento da assistência de Enfermagem.
Participar da programação da assistência de Enfermagem
é uma das atribuições do Técnico em Enfermagem.
É considerada uma das atribuições do Técnico em
Enfermagem
executar
ações
assistenciais
de
Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro,
observado o disposto no Parágrafo Único do art. 11 da Lei
n9 7.498/86.

Está correto o que se afirma em:

QUESTÃO 29
A respeito das penalidades aplicáveis aos infratores do
Código de Deontologia de Enfermagem, de acordo com a
Lei n9 5.905/73, é considerada uma penalidade:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Advertência verbal.
Advertência por escrito e multa.
Censura Pública e multa de 1% ao dia.
Suspensão do exercício profissional por 30 dias.
Cassação do direito ao exercício profissional, de alçada
do COREN - Conselho Regional de Enfermagem.

QUESTÃO 30
Conforme dispõe a Lei n9 7.498/86, o Enfermeiro exerce
todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe
privativamente, exceto:
(A) Direção do órgão de Enfermagem, integrante da
estrutura básica da instituição de saúde, pública ou
privada, e chefia de serviço e de unidade de
Enfermagem.
(B) Organização e direção dos serviços de Enfermagem e
de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas
prestadoras desses serviços.
(C) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre
matéria de Enfermagem.
(D) Cuidados indiretos de Enfermagem a pacientes graves
com risco de vida, sob assistência regulamentar de
Médico.
(E) Cuidados de Enfermagem de maior complexidade
técnica e que exijam conhecimentos de base científica
e capacidade de tomar decisões imediatas.

CHAVE DE SEGURANÇA: A A D 5 5 0

I

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente I.
somente II.
somente III.
I, II e III.
nenhuma.

QUESTÃO 32
O Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de nível médio,
de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de
Enfermagem, sob supervisão, bem como a participação em
nível de execução simples, em processos de tratamento,
cabendo-lhe especialmente, exceto:
(A) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas.
(B) Executar ações de tratamento simples.
(C) Realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de
anestesia local, quando necessária.
(D) Participar da equipe de saúde.
(E) Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente.

QUESTÃO 33
De acordo com o disposto na Resolução COFEN n° 370/2010,
constituem o sistema de apuração e decisão das infrações
ético-disciplinares como órgão de julgamento em primeira
instância, exceto:
(A) O Plenário dos Conselhos Regionais de Enfermagem.
(B) O Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, quando
se tratar de Conselheiro e Suplente, Federal ou Regional,
na forma do art. 69, ou seja, a competência pela
prerrogativa de função é do Plenário do Conselho Federal,
quando se tratar de Conselheiro e Suplente, Federal ou
Regional, enquanto durar o mandato.
(C) O Plenário do Conselho Federal, no impedimento e/ou
suspeição da maioria absoluta dos Conselheiros efetivos e
suplentes do Conselho Regional.
(D) O Plenário do Conselho Federal, nos processos em que o
Plenário do Conselho Regional indicara pena de cassação.
(E) A Assembleia Geral dos Delegados Regionais, referente
aos recursos das decisões do Plenário do Conselho
Federal.
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 37

Pode ser arguida a suspeição de profissional indicado para
realizar averiguação prévia, de membro do Plenário ou da
Comissão de Instrução que, exceto:

A respeito dos requisitos formais de citação previstos no
Código de Ética de Enfermagem, assinale a alternativa
correta.

(A) Seja amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das
partes.
(B) Esteja ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente
respondendo a processo por fato análogo.
(C) Ele próprio, seu cônjuge, parente consanguíneo ou
afim até o quarto grau, seja litigante em processo
criminal.
(D) Tenha aconselhado qualquer das partes, ou seja,
credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das
partes.
(E) Seja sócio, acionista ou administrador de pessoa
jurídica envolvida ou interessada no processo.

(A) Nome do denunciante e do denunciado, conforme
certidão de nascimento, nos procedimentos éticodisciplinares iniciados de ofício.
(B) Nome do denunciante e do Conselho, nos
procedimentos
ético-disciplinares
iniciados
por
denúncia.
(C) Endereço
residencial
do denunciado,
quando
conhecido, e endereço do local de trabalho do
denunciado, quando não conhecido o residencial.
(D) O fim para que é feita a citação e a indicação do prazo
de 45 dias para defesa prévia, com advertência dos
efeitos da revelia e assinatura das partes envolvidas.
(E) Assinatura do Presidente do Conselho Federal de
Enfermagem e de todas as partes envolvidas.

QUESTÃO 35
Assinale a alternativa em que não se encontra uma das
previsões legais a respeito do impedimento em relação ao
profissional de Enfermagem.
(A) O impedimento poderá ser arguido e reconhecido em
qualquer fase do processo.
(B) A suspeição deverá ser alegada na defesa prévia ou, se
superveniente, na primeira oportunidade que a parte
tiver para manifestar nos autos.
(C) Se a suspeição não for alegada nos casos previstos em
lei, sofrerá o requerente a pena de preclusão.
(D) Arguido o impedimento ou suspeição pela parte, o
membro arguido deve se manifestar no prazo de 30
dias sobre sua defesa.
(E) Reconhecido pelo membro arguido o impedimento ou
a suspeição, o Presidente do Conselho, no prazo de 5
dias, nomeará membro substituto.

QUESTÃO 36
Analisando-se a legislação a respeito do processo éticodisciplinar da profissão de Enfermagem, é possível afirmar,
exceto, que:
(A) O procedimento ético-disciplinar inicia-se de ofício ou
por denúncia.
(B) Inicia-se por denúncia quando o Presidente do
Conselho vier a saber, por meio de auto de infração, ou
por qualquer meio, de fato que tenha característica de
infração ética ou disciplinar.
(C) Denúncia é ato pelo qual se atribui a alguém a prática
de infração ética ou disciplinar.
(D) A denúncia será apresentada por escrito ou, quando
verbal, reduzida a termo pelo servidor ou Conselheiro.
(E) A denúncia contém requisitos expressos na legislação,
não cabendo alteração dos requisitos por se tratar de
uma hipótese taxativa e não exemplificativa.

CHAVE DE SEGURANÇA: A A D 5 5 0

I

QUESTÃO 38
A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de
dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado,
devendo declarar seu nome, idade, estado civil, residência,
profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e
em que grau, de alguma das partes, quais suas relações
com qualquer delas; e relatar o que souber, explicando
sempre as razões de sua ciência, ou as circunstâncias pelas
quais a Comissão possa avaliar sua credibilidade. A respeito
das testemunhas no processo ético, é correto afirmar que:
(A) Não se deferirá o compromisso a que alude a legislação
pertinente às testemunhas aos doentes e deficientes
mentais e aos menores de 18 anos, a não ser que
esteja representado por procurador legalmente
constituído.
(B) O depoimento será prestado por escrito, não sendo,
entretanto, vedada à testemunha breve consulta a
apontamentos.
(C) A testemunha, quando profissional de Enfermagem,
não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderá,
entretanto, recusar-se a fazê-lo se for ascendente ou
descendente, ou afim em linha reta; cônjuge, ainda
que separado; irmão, pai, mãe ou filho do denunciado,
salvo quando não for possível, por outro modo, obterse ou integrar-se a prova do fato de suas
circunstâncias.
(D) O Presidente da Comissão de Instrução não poderá
ouvir outras testemunhas além das indicadas pelas
partes, sob nenhuma hipótese.
(E) Se o Presidente da Comissão de Instrução reconhecer
que alguma testemunha, quando profissional de
Enfermagem, fez afirmação falsa, calou ou negou a
verdade, remeterá cópia do depoimento ao Poder
Judiciário e ao Ministério Público.
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QUESTÃO 39

QUESTÃO 42

Assinale a alternativa correta a respeito das incumbências
do Presidente da Comissão de Instrução, previstas no
processo ético.

São princípios fundamentais da profissão de Enfermagem,
exceto:

(A) Determinar ao Vice-Presidente a convocação
reuniões da Comissão e presidi-las.
(B) Determinar a citação do denunciado e a intimação
partes, seus procuradores e testemunhas.
(C) Designar, por vontade das partes, as datas
audiências, desde que em comum acordo.
(D) Tomar depoimentos e realizar perícias, provas
diligências necessárias pessoalmente.
(E) Estar presente aos atos da Comissão ou, se não
possível, nomear substituto para a assinatura
termos, relatórios e documentos elaborados.

das
das
das
ou
for
de

QUESTÃO 40
Assinale a alternativa incorreta a respeito do interrogatório
em processo ético, sabendo-se que ele é dividido em duas
partes: sobre a pessoa do denunciado e sobre os fatos. Na
primeira parte, ao interrogado será perguntado, exceto:
(A) Sobre residência, profissão, lugar onde exerce suas
atividades, informações familiares e sociais e sobre a
veracidade ou não da acusação que lhe é feita.
(B) Sobre vida pregressa.
(C) Sobre se responde a algum processo judicial ligado ao
caso.
(D) Sobre as imputações de infração ético-disciplinar
apuradas.
(E) Sobre se já processado judicialmente sobre essas
questões, qual o juízo do processo, se houve suspensão
condicional ou condenação, qual a pena imposta e se a
cumpriu.

QUESTÃO 41
Assinale a alternativa incorreta a respeito do julgamento
em primeira instância do processo ético.
(A) Recebido o processo da comissão de instrução, o
Presidente do Conselho, no prazo de 5 dias, designará
um Conselheiro Relator para a emissão de parecer
conclusivo.
(B) O Relator emitirá parecer conclusivo no prazo de 20
dias, entregando-os, com os autos do processo, ao
Presidente do Conselho.
(C) O Relator poderá, no prazo de 5 dias, a contar da data
de recebimento do processo, devolvê-lo à Comissão de
Instrução, especificando as diligências que julgar
necessárias e fixando prazo para seu cumprimento.
(D) Cumpridas as diligências especificadas na legislação, o
Presidente da Comissão de Instrução concederá vista
às partes, pelo prazo de 5 dias, para se manifestarem.
(E) O Presidente da Comissão de Instrução poderá, por
apenas duas vezes, solicitar ao Conselheiro Relator a
prorrogação do prazo para cumprimento das
diligências que lhe forem determinadas.

CHAVE DE SEGURANÇA: A A D 5 5 0

I

(A) A Enfermagem é uma profissão comprometida com a
saúde e qualidade de vida da pessoa, família e
coletividade.
(B) O profissional de Enfermagem atua na promoção,
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com
autonomia e em consonância com os preceitos éticos e
legais.
(C) O profissional de Enfermagem atua como chefe da
equipe de saúde, das ações que visem satisfazer as
necessidades de saúde da população da defesa dos
princípios das políticas públicas de saúde e ambientais,
que garantam a universalidade de acesso aos serviços
de saúde, integralidade da assistência, resolutividade,
preservação da autonomia das pessoas, participação
da comunidade, hierarquização e descentralização
político-administrativa dos serviços de saúde.
(D) O profissional de Enfermagem respeita a vida, a
dignidade e os direitos humanos, em todas as suas
dimensões.
(E) O profissional de Enfermagem exerce suas atividades
com competência para a promoção do ser humano na
sua integralidade, de acordo com os princípios da ética
e da bioética.

QUESTÃO 43
São direitos expressos da profissão de Enfermagem, exceto:
(A) Exercer a Enfermagem com liberdade, excetuados os
casos em que a atuação de outros profissionais seja
imprescindível.
(B) Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e
culturais que dão sustentação a sua prática
profissional.
(C) Ser tratado segundo os pressupostos e princípios
legais, éticos e dos direitos humanos.
(D) Exercer a Enfermagem com autonomia e apoiar as
iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e
à defesa dos direitos e interesses da categoria e da
sociedade.
(E) Obter desagravo público por ofensa que atinja a
profissão, por meio do Conselho Regional de
Enfermagem.
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QUESTÃO 44

QUESTÃO 46

A respeito das relações com a pessoa, família e
coletividade, é correto afirmar que são deveres do
profissional de Enfermagem, conforme a legislação em
vigor:

São responsabilidades e deveres do profissional de
Enfermagem, em relação às organizações da categoria,
exceto:

(A) Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência
gratuita de Enfermagem livre de danos decorrentes de
imperícia, negligência e imprudência, excetuados os
casos de força maior.
(B) Avaliar criteriosamente sua competência técnica,
científica e legal e somente aceitar encargos ou
atribuições quando capaz de desempenho seguro para
si e para outrem.
(C) Prestar assistência de Enfermagem sem discriminação
de qualquer natureza, salvo motivo devidamente
justificado.
(D) Garantir a continuidade da assistência de Enfermagem
em condições que ofereçam segurança, mesmo em
caso de suspensão das atividades profissionais
decorrentes de movimentos reivindicatórios da
categoria, exceto em caso de guerra declarada.
(E) Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser
humano, em todo seu ciclo vital, exceto nas situações
de morte e pós-morte emergenciais e urgentes.

(A) Comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem fatos
que firam preceitos do Código de Ética e da legislação
pertinente ao exercício profissional de Enfermagem.
(B) Comunicar formalmente ao Conselho Regional de
Enfermagem fatos que envolvam recusa ou demissão
de cargo, função ou emprego, motivado pela
necessidade do profissional em cumprir o Código de
Ética e a legislação do exercício profissional.
(C) Colaborar com a fiscalização de exercício profissional.
(D) Manter seus dados cadastrais atualizados e
regularizadas as suas obrigações financeiras com o
Conselho Regional de Enfermagem.
(E) Participar e incentivar a participação dos profissionais
de Enfermagem no desempenho de atividades nas
organizações da categoria, bem como participar de
forma ativa das eleições para Presidência do Conselho
Regional de Enfermagem.

QUESTÃO 47
A legislação pertinente ao exercício da profissão de
Enfermagem prevê determinadas proibições. Assinale a
afirmativa falsa em relação a essas proibições.

QUESTÃO 45
São responsabilidades e deveres do profissional
Enfermagem,
em
relação
aos trabalhadores
Enfermagem, Saúde e outros, exceto:

de
de

(A) Responsabilizar-se por falta cometida em suas
atividades profissionais, independentemente de ter
sido praticada individualmente ou em equipe.
(B) Participar da orientação sobre benefícios, riscos e
consequências decorrentes de exames e de outros
procedimentos, na condição de membro da equipe de
saúde.
(C) Posicionar-se contra falta cometida durante o exercício
profissional, seja por imperícia, imprudência ou
negligência.
(D) Prestar informações, escritas e verbais, completas e
fidedignas necessárias para assegurar a continuidade
da assistência.
(E) Assinar laudos técnicos elaborados por colegas de
equipe em razão de solicitação da família dos pacientes
ou de qualquer pessoa interessada no caso, desde que
devidamente fundamentados.

CHAVE DE SEGURANÇA: A A D 5 5 0

I

(A) Fundamentar suas relações no direito, na prudência,
no respeito, na solidariedade e na diversidade de
opinião e posição ideológica.
(B) Executar e determinar a execução de atos contrários
ao Código de Ética e às demais normas que regulam o
exercício da Enfermagem.
(C) Aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência
de fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo,
função ou emprego motivado pela necessidade do
profissional em cumprir o Código de Ética e a legislação
do exercício profissional.
(D) Realizar ou facilitar ações que causem prejuízo ao
patrimônio.
(E) Realizar ou facilitar ações que comprometam a
finalidade para a qual foram instituídas as organizações
da categoria.
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QUESTÃO 48
Acerca do ensino, da pesquisa e da produção técnicocientífica, de acordo com a legislação vigente, são
consideradas proibições expressas ao profissional de
Enfermagem as descritas a seguir, exceto:
(A) Realizar ou participar de atividades de ensino e
pesquisa, em que o direito inalienável da pessoa,
família ou coletividade seja desrespeitado ou ofereça
qualquer tipo de risco ou danos aos envolvidos.
(B) Eximir-se
da
responsabilidade
por
atividades
executadas por alunos ou estagiários, na condição de
docente, Enfermeiro responsável ou supervisor.
(C) Sobrepor o interesse da ciência ao interesse e
segurança da pessoa, família ou coletividade, exceto
nos casos em que as pessoas assinem termos de
compromisso expressos abrindo mão desses direitos
em benefício da ciência.
(D) Falsificar ou manipular resultados de pesquisa, bem
como usá-los para fins diferentes dos prédeterminados.
(E) Apropriar-se de ou utilizar produções técnicocientíficas, das quais tenha participado como autor ou
não, implantadas em serviços ou instituições sob
concordância ou concessão do autor.

QUESTÃO 49
O princípio da publicidade está presente no Código de Ética
da profissão de Enfermagem. Assinale a alternativa em que
não consta uma das proibições do profissional de
Enfermagem em relação à publicidade.
(A) Divulgar informação inverídica sobre assunto de sua
área profissional.
(B) Inserir imagens ou informações que possam identificar
pessoas e instituições sem sua prévia autorização.
(C) Anunciar título ou qualificação que não possa
comprovar.
(D) Omitir, em proveito próprio, referência a pessoas ou
instituições.
(E) Suspensão e cassação do exercício profissional.

QUESTÃO 50
São consideradas circunstâncias atenuantes das infrações
disciplinares previstas no Código de Ética do Profissional de
Enfermagem, exceto:
(A) Ter bons antecedentes criminais.
(B) Ter o infrator procurado, logo após a infração, por sua
livre e espontânea vontade e com eficiência, evitar ou
minorar as consequências do seu ato.
(C) Ter bons antecedentes profissionais.
(D) Realizar atos sob coação e/ou intimidação.
(E) Realizar ato sob emprego real de força física.

CHAVE DE SEGURANÇA: A A D 5 5 0
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