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Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da
autorização do fiscal.
Na Folha de Respostas, realize a conferência de seu nome
completo, do número de seu documento e do número de sua
inscrição. As divergências devem ser comunicadas ao fiscal para
as devidas providências.
Após ser autorizado pelo fiscal, verifique se o Caderno de
Questões está completo, sem falhas de impressão e se a
numeração está correta. Não esqueça de conferir se sua prova
corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso note
alguma divergência, comunique ao fiscal imediatamente.
O único documento válido para a correção das provas é a
Folha de Respostas, por isso tenha a máxima atenção no   seu
preenchimento, visto que a marcação da Folha de Respostas é de
sua inteira responsabilidade.
Deverá ser utilizada caneta esferográfica transparente, com tinta
de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas.
Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha
de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo
correto da marcação da Folha de Respostas:
O limite dos campos de marcação da Folha de Respostas deverá
ser respeitado, não podendo essa ser dobrada, amassada ou
rasurada.
Será atribuída nota 0 (zero), na correção da Folha de Respostas,
às questões não assinaladas, que apresentarem mais de uma
alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
A prova deverá ser realizada no prazo de 4h (quatro horas),
incluindo a marcação da Folha de Respostas, é importante
controlar seu tempo. O candidato poderá anotar o gabarito no
verso da capa da prova e levar consigo.
Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após

11.

12.

13.

14.

15.

60 (sessenta) minutos de seu início. Somente será possível levar
o caderno de questões após decorridas 4h (quatro horas) do início
da prova, sendo necessário, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a
Folha de Respostas assinada. As provas estarão disponibilizadas
no site do Instituto AOCP (www.institutoaocp.org.br), a partir da
divulgação do Gabarito Oficial.
A retirada da sala de prova dos 03 (três) últimos candidatos
só ocorrerá conjuntamente e após a conferência de todos os
documentos da sala, além da assinatura do termo de fechamento.
Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta
ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de máquinas
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo,
impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive
códigos e/ou legislação.
Será eliminado do concurso público o candidato que, durante a
realização das provas, for surpreendido utilizando: a) aparelhos
eletrônicos, máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular,
tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle
de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar;   b) livros,
anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação,
impressos que não sejam expressamente permitidos ou qualquer
outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu,
boné, gorro, etc.
Incorrerá, também, na eliminação do candidato, caso, durante a
realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha a
emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope
de guarda de pertences.
Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata
denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas
cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

ATENÇÃO
●

●

O Caderno de Questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA

NÚMERO DE QUESTÕES

Língua Portuguesa

01 a 10

Legislação

11 a 20

Conhecimentos Específicos

21 a 50

Será entregue, pelo fiscal, a Folha de Respostas personalizada, na qual deverão ser transcritas as respostas das questões da prova objetiva.
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4.§ Tais análises não avaliam métodos eficazes que
requerem poucos alunos. Isso porque sua superioridade
não pode ser medida se quem os adota está perdido em
um mundão de escolas tradicionais. A própria definição
de tamanho de sala vai se esfarelando. Imaginemos um
colégio com professores excelentes dando aulas em
salas com sessenta estudantes. Depois, grupos de dez
alunos se reúnem com professores mais jovens para
discutir os assuntos da aula. Além disso, os alunos fazem
duas disciplinas a distância, uma delas com um tutor por
500 alunos e outra, totalmente informatizada (relação
aluno/professor = infinito). Quantos professores por
aluno há nessa escola? Desde que temos Ideb e Enem,
o tema é irrelevante. Se o estudante aprendeu, pouco
importa como funciona a sala de aula. Pois não é que o
nosso Legislativo, com uma pauta atolada de problemas
angustiantes, se mete a legislar sobre o número de
alunos na sala de aula? Pela proposta em discussão, no
ensino médio, não será possível ultrapassar o número
mágico de 35. Deve ser uma cifra que, em sua infinita
magnificência, Deus revelou aos legisladores, pois de
nenhuma pesquisa saiu.

LÍNGUA PORTUGUESA
Os legisladores e o Verbo Divino
Cláudio de Moura e Castro

1.§ Pensemos na seguinte situação. Três pessoas
estão em uma sala, prontas para devorar uma travessa de
comida. E eis que chegam mais três. Será preciso deitar
água no feijão, para dividi-lo entre os comensais. Todos
comem feijão aguado. Os mesmos três estão ouvindo um
cantor, quando irrompem mais três na sala. Mas agora é
diferente, ninguém ouve ou vê menos pela presença dos
outros. Não há do que privar-se, pois ninguém “come”
o som e a imagem dos outros. Se continuar a chegar
gente, acabarão todos se acotovelando e cochichos
atrapalharão o deleite da música. Mas quantos serão, a
ponto de reduzir o prazer da cantoria? Obviamente, isso
dependerá do tamanho da sala, do formato, da acústica,
do volume da voz e se há amplificação, entre outros
fatores. Não há um número mágico.
2.§ Esse experimento abstrato pode ser comparado
a uma sala de aula. Quando chegam mais alunos, não
é como o caso do feijão aguado. Pelo contrário, é
semelhante ao do cantor. Mais gente na sala não prejudica
o aprendizado. E não é preciso muita imaginação para
concluir que aulas maiores custam menos, economizando
recursos, vantagem nada trivial. No primeiro ano de
Harvard, muitas aulas são em anfiteatros, com todos os
400 alunos iniciantes. O curso de introdução à economia,
em Berkeley, tinha 1200. Se essa fórmula fosse tão ruim,
Harvard não seria a melhor universidade do mundo e
Berkeley, a melhor pública. As salas do ensino médio
coreano tinham mais de sessenta alunos. Mesmo assim,
a Coreia já possuía um excelente sistema educativo. No
Brasil, temos o exemplo dos cursinhos, operando com
salas enormes. Para a maioria dos alunos, é o melhor
ensino que jamais experimentarão.
3.§ A realidade é ainda mais turva. Pergunte-se
ao público se prefere ouvir Caetano Veloso em uma
sala com 100 espectadores ou um cantor menor, em
uma sala com 35. Pergunte-se aos alunos se preferem
um grande professor, em uma sala enorme, ou um
medíocre, em uma salinha de 35 lugares. Em ambos os
casos, a resposta é a mesma e óbvia. Para os puristas,
se há muitos alunos, dilui-se a interação deles com o
professor. É um argumento sério, sempre e quando tal
interação for praticada. Mas isso é raríssimo, qualquer
que seja o tamanho da sala. Tais perplexidades atraíram
muitos estudos, na tentativa de determinar o impacto do
tamanho da sala de aula sobre o aprendizado. De fato,
esse é um dos temas mais pesquisados, com medidas
cuidadosas e grupos de controle. São centenas de
pesquisas, tantas que não mais se justifica fazer outras.
E o que nos dizem? Simplesmente, com a única exceção
constituída pelos alunos pobres dos anos iniciais, não há
nenhuma associação entre o tamanho da sala e o nível de
aprendizado. Infere-se que os casos de interação alunoprofessor são raríssimos. Desde que se possa ver e ouvir
o mestre, pôr ou tirar alunos não afeta o rendimento.
É leviano negar o que diz a avalanche de pesquisas.
Entendamos, os resultados descrevem o coletivo das
escolas.

Revista Veja, edição 2.299, p. 28.

QUESTÃO 01
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

De acordo com o texto,
o autor é veementemente contra o argumento dos
puristas, para quem o número excessivo de alunos em
sala compromete a interação aluno/professor.
o problema do número de alunos em sala de aula não
é da alçada do Legislativo, que deve se preocupar
com problemas mais angustiantes.
as inúmeras pesquisas comprovaram que o número
elevado de alunos em sala de aula definitivamente
não compromete o bom rendimento.
o número elevado de pessoas usufruindo de algo em
um mesmo ambiente compromete o seu rendimento,
visto que elas têm de dividir o espaço.
as pesquisas revelaram que há uma falta generalizada
de interação entre aluno-professor, que não é
prejudicada pelo número de alunos em sala de aula.

QUESTÃO 02

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

O título do texto está diretamente relacionado ao
fragmento
“Tais análises não avaliam métodos eficazes...”
“...para dividi-lo entre os comensais.”
“Será preciso deitar água no feijão.”
“Deus revelou aos legisladores”.
“...cochichos atrapalharão o deleite da música.”

QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Em “não será possível ultrapassar o número
mágico de 35.” (4.§), a função sintática da oração
destacada é a mesma encontrada em
“...de determinar o impacto do tamanho da sala de
aula...” (3.§)
“...para devorar uma travessa de comida.” (1.§)
“...que os casos de interação aluno-professor são
raríssimos.” (3.§)
“...a legislar sobre o número de alunos na sala de
aula? (4.§)
“...de reduzir o prazer da cantoria?” (1.§)
Cargo: Enfermeiro

QUESTÃO 04

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

QUESTÃO 09

A expressão “devorar uma travessa de comida”
(1.§) é um exemplo de figura de
palavra denominada metonímia.
pensamento denominada metáfora.
sintaxe denominada hipálage.
palavra denominada antonomásia.
sintaxe denominada anacoluto.

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 05

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

(D)

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que
se afirma a respeito das colocações pronominais
que foram alteradas em relação ao texto original.
Em Se infere (3.§), a próclise não é permitida, pois
jamais se inicia período com pronomes átonos.
Em se há muitos alunos, se dilui (3.§), a ausência de
palavra atrativa após a vírgula exige a ênclise.
Em acabarão todos acotovelando-se  (1.§), o sujeito
explícito antes do verbo provoca próclise ou ênclise.
Em vai se esfarelando (4.§), a ênclise não é permitida,
pois se trata de locução verbal com gerúndio.
Em quem adota-os (4.§), a presença do pronome
relativo permite apenas a próclise do pronome átono.

(E)

QUESTÃO 10

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

QUESTÃO 06

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

O prefixo presente em irrelevante (4.§) apresenta
o mesmo valor semântico do prefixo presente em
desfazer.
despedaçar.
inacessibilidade.
desumano.
acéfalo.

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa cuja expressão em destaque
NÃO possui um referente explícito no texto, ou
seja, estabelece referenciação implícita.
“situação” (1.§)
“comensais” (1.§)
“cantor” (1.§)
“alunos” (2.§)
“fórmula” (2.§)

(A)

(B)

QUESTÃO 08

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

“...Harvard não seria a melhor universidade do
mundo e Berkeley, a melhor pública.” (2.§)
No fragmento acima, temos um exemplo de figura
de
sintaxe denominada zeugma.
pensamento denominada apóstrofe.
sintaxe denominada anacoluto.
palavra denominada catacrese.
sintaxe denominada anáfora.

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 07

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

De acordo com o Novo Acordo Ortográfico, a
palavra que sofreu alteração foi
Coreia, pois paroxítonas terminadas em ditongos ei e
oi não se acentuam mais.
três, pois pertence às palavras monossilábicas
terminadas com a consoante s.
aluno-professor, pois compostos de substantivos
passaram a ser grafados com hífen.
aguado, pois as palavras que possuíam trema
perderam-no, exceto os nomes próprios.
anfiteatros, pois compostos cuja formação se perdeu
pelo uso não tem mais hífen.

Assinale a alternativa correta quanto ao que se
afirma a seguir.
As expressões “desde que” (3.§) e “desde que” (4.§)
estabelecem a mesma relação lógico-semântica.
“Mesmo assim” (2.§) e “qualquer que seja” (3.§) são
expressões que introduzem argumentos contrastivos.
As expressões “eis” (1.§), “mesmos” (1.§) e “tais” (4.§)
são pronomes demonstrativos que conferem ênfase.
Os adjetivos “leviano” (3.§) e “irrelevante” (4.§) são
empregados para menosprezar o ensino brasileiro.
A expressão “raríssimos” (3.§) é um processo
derivacional que resulta na forma superlativa absoluta
analítica.

(C)

(D)

(E)

Assinale a alternativa correta. De acordo com
a Constituição Federal do Brasil, a República
Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado Democrático de
Direito e tem como fundamentos
construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir
o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação.
independência nacional, prevalência dos direitos
humanos, autodeterminação dos povos, nãointervenção, igualdade entre os Estados e defesa da
paz.
solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo
e ao racismo, cooperação entre os povos para o
progresso da humanidade e concessão de asilo
político.
a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa
humana, os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa e o pluralismo político.
solução pacífica dos conflitos e repúdio ao terrorismo.

QUESTÃO 12
Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.
De acordo com a Constituição do Brasil, a lei
considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis
de graça ou anistia a prática da _________ , o
____________, o ____________ e os definidos
como crimes hediondos, por eles respondendo
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Cargo: Enfermeiro

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

os mandantes, os executores e os que, podendo
evitá-los, se omitirem.
improbidade administrativa / tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins / terrorismo.
tortura / racismo / terrorismo.
tortura / tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins /
terrorismo.
tortura / tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins /
racismo.
improbidade administrativa / tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins / racismo.

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

QUESTÃO 15

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 13
Analise as assertivas e assinale a alternativa
correta. De acordo com a atual redação do art. 37,
inciso XVI, da Constituição Federal do Brasil, à
administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios é vedada a acumulação
remunerada de cargos públicos, EXCETO
I.

II.

III.

IV.

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

(D)
(E)

(A)

a de um cargo de professor com outro
técnico ou científico, quando houver
compatibilidade de horários, observado em
qualquer caso o disposto no inciso XI.

(B)
(C)

a de dois cargos privativos de médico,
quando
houver
compatibilidade
de
horários, observado em qualquer caso o
disposto no inciso XI.

(D)
(E)

a de dois cargos ou empregos privativos
de profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas,
quando
houver
compatibilidade de horários, observado em
qualquer caso o disposto no inciso XI.

(A)
(B)

QUESTÃO 14

(C)

Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. De acordo com a Constituição
Federal do Brasil, os atos de improbidade
administrativa importarão

II.

a perda da função pública.

III.

a indisponibilidade dos bens.

IV.

o ressarcimento ao erário.

Com relação à posse e exercício em cargo público,
nos termos da Lei nº 8112, de 11 de dezembro de
1990, que trata do Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Civis da União, assinale a alternativa
correta.
A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados
da publicação do ato de provimento.
A posse não poderá dar-se mediante procuração
específica.
No ato da posse, o servidor estará dispensado de
apresentar a declaração de bens e valores que
constituem seu patrimônio, todavia, ele é obrigado a
apresentar a declaração quanto ao exercício ou não
de outro cargo, emprego ou função pública.
A posse em cargo público independerá de prévia
inspeção médica oficial.
É de 30 (trinta) dias o prazo para o servidor empossado
em cargo público entrar em exercício, contados da
data da posse.

QUESTÃO 17

Apenas I, II e III.
Apenas I, II e IV.
Apenas I e II.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

a suspensão dos direitos políticos.

De acordo com a Lei nº 8112, de 11 de dezembro de
1990, que trata do Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Civis da União, NÃO é considerado
requisito básico para investidura em cargo público
o gozo dos direitos políticos.
a quitação com as obrigações militares e eleitorais.
o nível de escolaridade exigido para o exercício do
cargo.
a idade mínima de 16 (dezesseis) anos.
a aptidão física e mental.

QUESTÃO 16

a de dois cargos de professor, quando
houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no
inciso XI.

I.

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas I e II.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

(D)

(E)
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De acordo com o Decreto nº 7.690, de 2 de março de
2012, que dispôs sobre as atribuições do Instituto
Benjamin Constant (IBC), é INCORRETO afirmar
que ao Instituto Benjamin Constant compete
subsidiar a formulação da Política Nacional de
Educação Especial na área de deficiência visual.
promover e realizar programas de capacitação dos
recursos humanos na área de deficiência visual.
elaborar e produzir material didático-pedagógico para
o ensino de pessoas cegas e de visão reduzida.
apoiar técnica e financeiramente os sistemas de ensino
e as instituições que atuam na área de deficiência
visual.
subsidiar a formulação da Política Nacional de
Educação na área de surdez.

Cargo: Enfermeiro

QUESTÃO 18

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

De acordo com o artigo 3º do Decreto nº 6.949, de
25/8/2009, é INCORRETO afirmar que são princípios
gerais da Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência:
o respeito pela dignidade inerente, a autonomia
individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias
escolhas, e a independência das pessoas e a nãodiscriminação.
promover, proteger e assegurar o exercício pleno e
equitativo de todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais por todas as pessoas com deficiência e
promover o respeito pela sua dignidade inerente.
a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade
e o respeito pela diferença e pela aceitação das
pessoas com deficiência como parte da diversidade
humana e da humanidade.
a igualdade de oportunidades, a acessibilidade e a
igualdade entre o homem e a mulher.
o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das
crianças com deficiência e pelo direito das crianças
com deficiência de preservar sua identidade.

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

QUESTÃO 19
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. De acordo com o Decreto nº
1.171/94 que aprovou o Código de Ética do Servidor
Público Civil do Poder Executivo Federal, é vedado
ao servidor público
I.

o uso do cargo ou função, facilidades,
amizades, tempo, posição e influências,
para obter qualquer favorecimento, para si
ou para outrem.

II.

alterar ou deturpar o teor de documentos
que deva encaminhar para providências.

III.

fazer uso de informações privilegiadas
obtidas no âmbito interno de seu serviço,
em benefício próprio, de parentes, de
amigos ou de terceiros.

IV.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

É dever do Estado assegurar à criança e
ao adolescente atendimento educacional
especializado
aos
portadores
de
deficiência, preferencialmente na rede
regular de ensino.

III.

Ao adolescente portador de deficiência é
assegurado trabalho protegido.

IV.

São linhas de ação da política de atendimento,
as campanhas de estímulo ao acolhimento
sob forma de guarda de crianças e
adolescentes afastados do convívio familiar
e à adoção, especificamente interracial, de
crianças maiores ou de adolescentes, com
necessidades específicas de saúde ou com
deficiências e de grupos de irmãos.

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas I e II.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21

(A)

(B)

(C)
(D)

apresentar-se embriagado no serviço ou
fora dele habitualmente.

(E)

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas I e II.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

Sobre o estatuto da criança e do adolescente, é
correto afirmar que
considera-se criança, para os efeitos desta Lei,
a pessoa até doze anos de idade incompletos e
adolescente aquela entre doze e quatorze anos de
idade.
os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão
proporcionar condições para a permanência em tempo
integral de ambos os pais ou responsável, nos casos
de internação de criança ou adolescente.
são penalmente inimputáveis os menores de vinte e
um anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei.
o poder público, as instituições e os empregadores
propiciarão condições adequadas ao aleitamento
materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a
medida privativa de liberdade.
é facultativo a comunicação ao Conselho Tutelar
da respectiva localidade, os casos de suspeita
ou confirmação de maus-tratos contra criança ou
adolescente, sem prejuízo de outras providências
legais.

QUESTÃO 22

QUESTÃO 20
De acordo com a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas.
I.

II.

(A)

(B)

A criança e o adolescente portadores
de deficiência receberão atendimento
especializado.
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Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a
alternativa correta.
O SUS foi criado pela Constituição Federal de 1998 e
regulamentado pelas Leis n.º 8080/80 e nº 10.216/02
e pelas Leis Orgânicas da Saúde.
O SUS foi criado com a finalidade de alterar a situação
de desigualdade na assistência à Saúde da população,
tornando facultativo o atendimento público a qualquer
cidadão, sendo proibidas cobranças de dinheiro sob
Cargo: Enfermeiro

(C)

(D)

(E)

qualquer pretexto.
Através do SUS, todos os cidadãos têm direito a
consultas, exames, internações e tratamentos nas
Unidades de Saúde vinculadas ao SUS da esfera
municipal, estadual e federal, sejam públicas ou
privadas, contratadas pelo gestor público de saúde.
O SUS é destinado a todos os cidadãos e é financiado
com recursos arrecadados pelo Ministério Público
provenientes do governo federal, estadual e municipal.
O setor privado participa do SUS de forma
complementar, por meio de contratos e convênios de
prestação de serviço ao Estado quando as unidades
públicas de assistência à saúde se recusam a garantir
o atendimento a toda população de uma determinada
região.

(E)

QUESTÃO 25

(A)

QUESTÃO 23
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Sobre o estatuto do idoso, é correto afirmar que
é obrigação da família, da comunidade, da sociedade
e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta
prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao
lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade
e à convivência familiar e comunitária.
é obrigação da família, garantir à pessoa idosa a
proteção à vida e à saúde, mediante efetivação
de políticas sociais públicas que permitam um
envelhecimento saudável e em condições de
dignidade.
se o idoso ou seus familiares não possuírem condições
econômicas de prover o seu sustento, impõe-se as
Unidades Básicas de Saúde esse provimento, no
âmbito da assistência à saúde.
ao idoso internado ou em observação é assegurado o
direito a acompanhante, devendo o Ministério Público
proporcionar as condições adequadas para a sua
permanência em tempo parcial, segundo o critério
médico.
ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades
mentais é assegurado o direito aos seus familiares
de optar pelo tratamento de saúde que lhes forem
reputados mais favoráveis.

(B)

(C)
(D)

(E)

(B)

(C)

(D)

Sobre a Lei n. 7.498/86, que dispõe sobre a
regulamentação do exercício da Enfermagem,
assinale a alternativa correta.
A Enfermagem e suas atividades Auxiliares somente
podem ser exercidas por pessoas legalmente
habilitadas e inscritas no Conselho Regional de
Enfermagem que possui jurisdição em todo o território
brasileiro.
O planejamento e a programação das instituições
e serviços de saúde incluem planejamento e
programação de Enfermagem, exceto a prescrição de
enfermagem.
É privativo do enfermeiro prestar cuidados de higiene
e conforto ao paciente.
O Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de
nível médio cabendo-lhe, por exemplo, observar,
reconhecer e descrever sinais e sintomas.
É função do Técnico de Enfermagem realizar
planejamento, organização, coordenação, execução e
avaliação dos serviços da assistência de enfermagem.

QUESTÃO 26

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

QUESTÃO 24

(A)

avaliar criteriosamente sua competência técnica,
científica, ética e legal e somente aceitar encargos
ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro
para si e para outrem.
Constitui em direito dos profissionais de enfermagem
negar assistência de Enfermagem em qualquer
situação que se caracterize como urgência ou
emergência.

“Criar espaços saudáveis, acolhedores e
confortáveis, que respeitem a privacidade,
propiciem mudanças no processo de trabalho
e sejam lugares de encontro entre as pessoas”.
O enunciado refere-se a qual dos princípios da
Politica Nacional de Humanização (PNH)?
Cogestão.
Gestão Participativa.
Acolhimento.
Clínica ampliada.
Ambiência.

Sobre o código de Ética dos profissionais de
Enfermagem, assinale a alternativa INCORRETA.
Constitui em responsabilidade e dever do profissional
de Enfermagem comunicar ao COREN e aos órgãos
competentes, fatos que infrinjam dispositivos legais e
que possam prejudicar o exercício profissional.
É proibido aos profissionais da enfermagem promover
e ser conivente com a injúria calúnia e difamação de
membro da equipe de enfermagem, equipe de saúde
e de trabalhadores de outras áreas, de organizações
da categoria ou instituições.
Constitui em direito dos profissionais de enfermagem
recusar-se a executar atividades que não sejam
de sua competência técnica, científica, ética e legal
ou que não ofereçam segurança ao profissional, à
pessoa, família e coletividade.
É de responsabilidade dos profissionais de Enfermagem
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QUESTÃO 27

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Sobre o
Dimensionamento do Quadro de
Profissionais de Enfermagem nas Unidades
Assistenciais das Instituições de Saúde, é correto
afirmar que
o dimensionamento e a adequação quanti-qualitativa
do quadro de profissionais de Enfermagem devem
basear-se em características relativas a instituição,
ao serviço de enfermagem e as características dos
profissionais de enfermagem.
o quantitativo de profissionais estabelecido deverá ser
acrescido de um índice de segurança técnica (IST)
não superior a 15% do total.
a distribuição percentual do total de profissionais de
Enfermagem segundo o SCP para a assistência semiintensiva deve observar as seguintes proporções:
42 a 46% são Enfermeiros e os demais, Técnicos e
Auxiliares de Enfermagem.
a distribuição percentual do total de profissionais de
Enfermagem segundo o sistema de classificação
de pacientes (SCP) para assistência intensiva deve
observar as seguintes proporções: de 33 a 37% são
Enfermeiros (mínimo de seis) e os demais, Auxiliares
e/ ou Técnicos de Enfermagem.
para berçário e unidade de internação em pediatria,
caso não tenha acompanhante, a criança menor de
seis anos e o recém nascido devem ser classificados
como necessidades de cuidados mínimos.

(D)

(E)

QUESTÃO 30

(A)

(B)

QUESTÃO 28

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

(C)

Sobre o dimensionamento, preencha a lacuna e
assinale a alternativa correta.
“O responsável técnico de enfermagem deve
dispor de ______________ do quadro geral de
profissionais de enfermagem para cobertura de
situações relacionadas à rotatividade de pessoal
e participação de programas de educação
continuada”.
5 a 10%
3 a 5%
1 a 3%
2 a 4%
4 a 6%

(D)

(E)

QUESTÃO 29

(A)

(B)

(C)

recorrentes: 1-Coleta de dados de Enfermagem,
2-Histórico
de
Enfermagem,
3-Consulta
de
Enfermagem, 4-Prescrição de Enfermagem e
5-Evolução de Enfermagem.
Quando o processo de enfermagem é realizado em
instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de
saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias,
entre outros, ele corresponde ao usualmente
denominado nesses ambientes de Consulta de Rotina.
Fica sob responsabilidade do Técnico de Enfermagem
juntamente com o enfermeiro, a liderança na execução
e avaliação do Processo de Enfermagem, de modo a
alcançar os resultados de enfermagem esperados.
Em termos gerais, os indicadores são medidassíntese que contêm informação relevante sobre
determinados atributos e dimensões do estado de
saúde, bem como do desempenho do sistema de
Saúde. Sobre os indicadores de saúde, assinale a
alternativa INCORRETA.
A qualidade de um indicador depende das propriedades
dos componentes utilizados em sua formulação
(frequência de casos, tamanho da população em
risco) e da precisão dos sistemas de informação
empregados (registro, coleta, transmissão dos dados).
O grau de excelência de um indicador deve ser
definido por sua validade (capacidade de medir o que
se pretende) e confiabilidade (reproduzir os mesmos
resultados quando aplicado em condições similares).
Em geral, a validade de um indicador é determinada
por sua sensibilidade (capacidade de detectar somente
o fenômeno analisado) e especificidade (capacidade
de detectar o fenômeno analisado).
A construção de um indicador é um processo cuja
complexidade pode variar desde a simples contagem
direta de casos de determinada doença, até o
cálculo de proporções, razões, taxas ou índices mais
sofisticados, como a esperança de vida ao nascer.
A disponibilidade de um conjunto básico de indicadores
tende a facilitar o monitoramento de objetivos e metas
em saúde, estimular o fortalecimento da capacidade
analítica das equipes e promover o desenvolvimento
de sistemas de informação intercomunicados.

QUESTÃO 31

Sobre a Sistematização da Assistência de
Enfermagem, assinale a alternativa correta.
O Processo de Enfermagem deve estar baseado
num suporte teórico que oriente a coleta de dados,
o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem
e o planejamento das ações ou intervenções de
enfermagem; e que forneça a base para a avaliação
dos resultados de enfermagem alcançados.
A coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de
Enfermagem) é um processo deliberado, sistemático
e contínuo de verificação de mudanças nas respostas
da pessoa, família ou coletividade humana em um
dado momento do processo saúde doença.
O processo de Enfermagem organiza-se em cinco
etapas
interrelacionadas,
interdependentes
e

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

Qual o indicador que calcula o número médio de
filhos nascidos vivos, tidos por uma mulher ao
final do seu período reprodutivo, na população
residente em determinado espaço geográfico, no
ano considerado?
Taxa específica de fecundidade.
Taxa de fecundidade total.
Taxa bruta de natalidade.
Mortalidade proporcional por idade.
Taxa bruta de mortalidade.

QUESTÃO 32

(A)
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Sobre a interpretação da taxa de mortalidade
infantil, assinale a alternativa correta.
Reflete, de maneira geral, as condições de
Cargo: Enfermeiro

(B)
(C)

(D)

(E)

desenvolvimento socioeconômico e infra-estrutura
ambiental, bem como o acesso e a qualidade dos
recursos disponíveis para atenção à saúde materna e
da população infantil.
Estima o risco de morte dos nascidos vivos entre o
primeiro e o segundo ano de vida.
Estima o risco de morte por causas externas e
dimensiona a sua magnitude como problema de saúde
pública.
Estima o risco de morte por doenças do aparelho
circulatório e dimensiona a sua magnitude como
problema de saúde pública.
Estima o risco de morte dos nascidos vivos durante os
cinco primeiros anos de vida.

(E)

QUESTÃO 35

(A)

(B)
(C)

QUESTÃO 33

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Sobre a gestão nos serviços de saúde, é correto
afirmar que
o Sistema Único de Saúde tem como um de seus
princípios deﬁnidos na Constituição Federal a
participação profissional, que resulta em maior
democracia no espaço da gestão da saúde.
a gestão do SUS é realizada pelos estados e
municípios, e utiliza como estratégia organizativa,
a centralização para atingir os cidadãos em seu
cotidiano.
para operacionalizar a participação social, a
Constituição de 1988 orienta sobre a formação dos
conselhos de saúde no âmbito nacional, estadual e
municipal.
os conselhos de saúde são compostos por
trabalhadores e gestores de saúde. Os gestores que
ocupam 90% das vagas e os usuários do sistema que
ocupam os outros 10%.  
os gestores das três esferas de gestão do SUS
instituíram espaços de negociação. Trata-se da
Comissão Intergestores Tripartite (CIT), no âmbito
nacional, e das Comissões Intergestores Bipartites
(CIB), no âmbito estadual, com representações do
estado e dos municípios.

(D)
(E)

(B)

(C)

(D)

Sobre como pode ser entendido a humanização
do atendimento em saúde assinale a alternativa
INCORRETA.
valorização dos diferentes sujeitos implicados
no processo de produção de saúde: usuários,
trabalhadores e gestores.
fomento da autonomia e do protagonismo dos sujeitos.
aumento do grau de co-responsabilidade na produção
de saúde e de sujeitos.
estabelecimento de vínculos solidários e de
participação coletiva no processo de gestão.
mudança nos modelos de atenção do processo
de trabalho tendo como foco as necessidades dos
profissionais e gestores e a produção de saúde.

QUESTÃO 36

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

Assinale a alternativa que apresenta um
diagnóstico de Enfermagem que pode estar
relacionado à um cliente com quadro de Anemia
Falciforme.
Dor músculo-esquelética aguda.
Ingestão nutricional aumentada.
Controle da frequência respiratória e frequência
cardíaca.
Orientar dieta rica em vitamina C.
Aplicar compressas mornas nas articulações.

QUESTÃO 37

(A)

QUESTÃO 34

(A)

governo, de acordo com as diretrizes e os contratos
deﬁnidos.
espaços destinados aos usuários, onde há discussão
e tomada de decisões no seu campo de ação de
governo, de acordo com as diretrizes e os contratos
deﬁnidos.

(B)

Um dos itens do modelo de gestão proposto pelo
SUS é centrado em colegiados que garantem que
o poder seja de fato compartilhado. Entende-se
por colegiado
espaços, tanto dos gestores, quanto dos trabalhadores
da saúde, onde há discussão e tomada de decisões
no seu campo de ação de governo, de acordo com as
diretrizes e os contratos deﬁnidos.
espaços apenas dos gestores, onde há discussão
e tomada de decisões no seu campo de ação de
governo, de acordo com as diretrizes e os contratos
deﬁnidos.
espaços apenas dos trabalhadores da saúde, onde
há discussão e tomada de decisões no seu campo de
ação de governo, de acordo com as diretrizes e os
contratos deﬁnidos.
espaços coletivos, tanto dos gestores, trabalhadores
da saúde, quanto dos usuários, onde há discussão
e tomada de decisões no seu campo de ação de

(C)

(D)

(E)
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Sobre as características da Úlcera Arterial de
Membro Inferior, assinale a alternativa correta.
Complicações da estase venosa, quase sempre estão
localizadas no terço inferior da perna um pouco acima
do maléolo interno, as vezes no externo e no dorso do
pé ou mais raramente no terço médio da perna.
A quantidade de exsudação é variável, dependendo
da extensão do edema no membro inferior e a dor
manifestada é moderada.
Na área adjacente à úlcera pode-se notar uma
hiperpigmentação (ou com os nomes de: dermatite
ocre, púrpura de Gougerot e Favre).
Presença de veias tortuosas e dilatadas e cicatrizes
visíveis de úlceras anteriores. O repouso do membro
é de vital importância para o seu tratamento e cuidado.
Geralmente pequenas e arredondadas, de difícil
cicatrização e extremamente dolorosas sendo exceção
os casos onde há associação com o diabetes.

Cargo: Enfermeiro

QUESTÃO 38

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

QUESTÃO 43

No que se refere ao processo de transplante/
doação de órgãos, qual dos órgãos citados a
seguir NÃO pode ser retirado de doador vivo?
Medula óssea.
Córnea.
Rim.
Parte do fígado.
Parte do pulmão.

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

QUESTÃO 44

QUESTÃO 39

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

Sobre o transplante/doação de órgãos, o coração
devem ser retirado do doador
antes da parada cardíaca, e é viável por no máximo 24
horas até o transplante.
até 30 minutos após a parada cardíaca, e é viável por
12 horas até o transplante.
até 4 horas após a parada cardíaca e mantido fora do
corpo por 16 horas.
antes da parada cardíaca, e é viável por 04 horas até
o transplante.
até 15 minutos após a parada cardíaca, e é viável por
01 hora até o transplante.

(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 40
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)

(B)

(C)
(D)

Durante a Reanimação Cárdio-Pulmonar (RCP), as
ventilações realizadas em paciente com via aérea
avançada deve ser na frequência de
12 a 14 ventilações por minuto.
2 ventilações após 30 compressões.
8 a 10 ventilações por minuto.
1 ventilação após 15 compressões.
15 a 30 ventilações por minuto.

(E)

É considerada Infecção Hospitalar
aquela constatada ou em incubação no ato de admissão
do paciente e não relacionada com internação anterior
no mesmo hospital
a infecção em recém-nascido, cuja aquisição por via
transplacentária é conhecida ou foi comprovada e que
tornou-se evidente logo após o nascimento
as infecções de recém-nascidos associadas com
bolsa rota superior a 24 (vinte e quatro) horas.
associada com complicação ou extensão da infecção
já presente na admissão a menos que haja troca de
microorganismos com sinais fortemente sugestivos da
aquisição de nova infecção.
adquirida após a admissão do paciente e que se
manifeste durante a internação ou após a alta, quando
puder ser relacionada com internação/procedimentos
hospitalares.

QUESTÃO 46
(A)

QUESTÃO 42

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

Sobre a Dengue, é correto afirmar que
o macho do Aedes aegypti costuma picar as pessoas
durante a noite, para viabilizar a maturação dos ovos.
uma das formas de transmissão é pelo contato de um
doente ou suas secreções com uma pessoa sadia.
a transmissão do ser humano para o mosquito ocorre
enquanto houver presença de vírus no sangue do ser
humano, chamado período de viremia.
o período de transmissibilidade da doença compreende
dois ciclos: um extrínseco, que ocorre no ser humano,
e outro intrínseco, que ocorre no vetor.
a dengue é uma doença benigna que não evolui
para quadros mais graves, por isso o tratamento é
sintomático com analgésicos e antitérmicos.

QUESTÃO 45

O período perioperatório compreende as fases
transoperatória imediata, pré-operatória mediata, pósoperatória imediada, mediata e tardio.
pré-operatória mediata e imediata, transoperatória,
recuperação anestésica e pós-operatória.
intraoperatória mediata, pré-operatória, período
refratário e pós-operatória.
pré-operatória imediata, transoperatória, reabilitação
anestésica.
cirúrgica propriamente dita, pós-operatória mediata e
tardia.

QUESTÃO 41

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

A contaminação pelo vírus da Hepatite A ocorre
principalmente
da mãe infectada para o filho durante a gravidez.
em relação sexual desprotegida.
por meio de água e alimentos contaminados.
durante o aleitamento materno.
nas transfusões sanguíneas.

Comumente, os profissionais da saúde classificam
as queimaduras como leve, médio e de grande
porte. Assim, o grande queimado é considerado
aquele que teve uma lesão que comprometeu
quantos por cento da superfície corporal?
Mais de 20%.
Entre 10 e 15%.
10%.
9%.
18%.

(B)
(C)

(D)

(E)
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Sobre os cuidados paliativos, é correto afirmar que
o principal objetivo das terapias aplicadas é aumentar
a sobrevida do indivíduo de forma significativa,
promovendo um ambiente saudável.
o cuidado visa proporcionar conforto para que o doente
possa vivenciar o processo de morte com dignidade.
a enfermagem tem atuação limitada e passiva, sendo
pouco efetivo os cuidados prestados, sendo necessária
a abordagem por profissionais especializados.
durante o processo de cuidados paliativos, o indivíduo
deve permanecer sedado para evitar o sofrimento e a
dor.
a família deve ser afastada e não participar dessa
etapa do cuidado por estar emocionalmente abalada.

Cargo: Enfermeiro

QUESTÃO 47

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

Se armazenada em condições adequadas após
aberta, a vacina inativada poliomielite (VIP) pode
ser utilizada por até
01 hora.
02 horas.
04 horas.
06 horas.
08 horas.

QUESTÃO 48
(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

Sobre a vacina antirrábica, é correto afirmar que
a vacina antirrábica é recomendada apenas para
adultos e crianças maiores de 02 anos.
o esquema básico de vacinação é de 03 doses com
intervalo de 30 dias entre as doses para acidentes
considedarados leves.
o local de aplicação preferencial é o glúteo por via
subcutânea, podendo eventualmente ser escolhida a
via intramuscular.
a vacina pode ser congelada, sendo mantida em nível
central a (-)8°C e em nível local deve ser conservada
entre 2 e 8 °C.
a vacina contra raiva é aplicada em dose única diária,
em esquemas variáveis, de acordo com a indicação
para seu uso.

QUESTÃO 49

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

Assinale a alternativa que apresenta uma vacina
composta por vírus vivos atenuados.
BCG.
Febre Amarela.
DTP.
Hepatite B.
Haemophilus influenzae do tipo b.

QUESTÃO 50

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A vacina Pentavalente, introduzida recentemente
no calendário de vacinação infantil, é indicada
para imunização ativa de crianças a partir de qual
idade, e protege contra quais doenças?
1 ano; protege contra difteria, sarampo; rubéola,
rotavírus e doenças causadas por Meningocócico do
tipo c.
3 meses protege contra tétano, meningite, sarampo,
hepatite B e formas graves de tuberculose em menores
de 5 anos.
6 meses; protege contra tétano, coqueluche, sarampo,
poliomielite e doenças causadas por Meningocócico
tipo c.
2 meses; protege contra difteria, tétano, coqueluche,
hepatite B e doenças causadas por Haemophilus
influenzae tipo b.
4 meses; protege contra sarampo, rubéola, caxumba,
poliomielite e doenças causadas por Haemophilus
influenzae tipo b.
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