
www.editorasanar.com.br

 

 

 
CONCURSO PÚBLICO IFTO – 2015 

Técnico-Administrativo em Educação do Instituto 
Federal do Tocantins – IFTO 

 

CADERNO DE 
PROVA 

CARGO 

18 ENFERMEIRO/ÁREA 

 

INSTRUÇÕES 

 
Este é o Caderno de Prova do Concurso Público destinado ao provimento de cargos da carreira de 
Técnico-Administrativo em Educação do Quadro de Pessoal Permanente do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – IFTO, Edital nº 022/2015, e contém 50 questões: 25 de 
Conhecimentos Básicos e 25 de Conhecimentos Específicos. Cada questão contém cinco alternativas e 
apenas uma delas deverá ser escolhida. Confira sua prova e solicite uma nova prova se faltar alguma 
questão. 
 
Cada candidato receberá um Cartão-Resposta no qual não poderá haver rasuras, emendas ou dobraduras, 
pois isso impossibilitará sua leitura. O Cartão-Resposta é nominal e não haverá substituição do Cartão-
Resposta por erro do candidato, sendo de inteira responsabilidade do candidato.  
 

1. O candidato deverá transcrever as respostas das questões do Caderno de Prova escrita para o Cartão-
Resposta utilizando caneta esferográfica de tinta PRETA, fabricada em material transparente. A 
marcação de mais de uma alternativa anula a questão.  

2.  
3. Assine o Cartão-Resposta no local indicado e preencha todo o espaço correspondente a cada alternativa 

selecionada, não ultrapassando seus limites e evitando borrões. 
 
O candidato com cabelos longos deverá prendê-los e deixar as orelhas à mostra. O candidato deverá 
guardar, antes do início da prova, em embalagem fornecida pelo fiscal, telefone celular desligado, relógios, 
óculos de sol e quaisquer outros equipamentos eletrônicos e de telecomunicações desligados. Será motivo 
de eliminação do candidato o funcionamento (emissão de ruídos) de equipamentos eletrônicos 
guardados na embalagem.  

1.   
Será eliminado do concurso o candidato que:  
A) utilizar qualquer meio de comunicação com outros candidatos após o início da prova;  
B) portar qualquer material ou equipamento vedados por este edital;  
C) não comparecer ao local da prova no horário e na data prevista;  
D) comprovadamente usar de fraude ou para ela concorrer;  
E) atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para 
supervisionar, coordenar, fiscalizar ou auxiliar na realização das provas.  
  
A prova terá duração máxima de 04 (quatro) horas. O candidato só poderá retirar-se do local da prova 
escrita decorrido o tempo de 2 horas de seu início, não sendo permitido o retorno para retirada do Caderno 
de Prova. O candidato só poderá levar o Caderno de Prova depois de transcorrido o tempo de três horas e 
trinta minutos do início da aplicação desta.  
 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que todos tenham terminado a prova, só 
podendo se retirar da sala concomitantemente e após assinatura da ata de aplicação de provas. 



www.editorasanar.com.br

IFTO – INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS CARGO: ENFERMEIRO/ÁREA 

 

1 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Para responder as questões de 1 a 6, considere 
o texto abaixo. 

 
Poucos estados e municípios entregaram planos 
de educação 
Falta pouco menos de um mês para o fim do prazo 
para que os estados e municípios tenham os 
próprios planos de educação sancionados. Para 
entidades que representam os entes federados, o 
prazo não será cumprido por todos.  
Entre os estados, três sancionaram os planos: 
Maranhão, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 
Quanto aos municípios, dos quase 5,6 mil, só 151 
têm planos sancionados. As informações são do 
site Planejando a Próxima Década do Ministério da 
Educação (MEC). 
Os planos estaduais e municipais de educação 
estão previstos no Plano Nacional de Educação 
(PNE), sancionado no ano passado pela 
presidenta Dilma Rousseff. Ele traça metas para 
serem cumpridas nos próximos dez anos. As 
metas vão desde a inclusão de crianças e 
adolescentes na escola até a pós-graduação. 
Trata ainda da valorização do professor e dos 
investimentos em educação, que até 2024 deverão 
ser de, no mínimo, o equivalente a 10% do 
Produto Interno Bruto (PIB). Atualmente o 
investimento na área é 6,6%.  
Pela lei, os planos locais têm até o dia 24 de junho 
de 2015 para serem sancionados. O prazo é o 
primeiro estipulado no PNE. Os planos municipais 
e estaduais devem, de acordo com a realidade 
local, estabelecer estratégias para o cumprimento 
de cada uma das metas do PNE. Eles têm 
liberdade, inclusive, para avançar nas metas caso 
elas estejam superadas.  
A situação mais crítica é entre os municípios. "Não 
vamos cumprir em todos os municípios", disse a 
presidenta da União Nacional de Dirigentes 
Municipais de Educação (Undime), Cleuza 
Repulho. "Mas quero deixar claro que é muito 
importante que esses planos reflitam a realidade. 
Muito mais que prazo, é a importância que os 
planos têm na execução, que sejam feitos com a 
discussão ampla, com a participação de todo 
mundo, para refletir a realidade". Segundo ela, 
mesmo após o fim do prazo, a Undime continuará 
trabalhando com os municípios para que todos 
tenham os planos aprovados.  
Para constituir os planos, o MEC estipula fases. A 
primeira é a constituição de uma comissão 

coordenadora, depois, produzir um diagnóstico da 
educação na localidade, a elaboração de um 
documento-base, consulta pública e elaboração de 
projeto de lei. O projeto é então enviado ao 
Legislativo, aprovado e sancionado.  
Entre os municípios, um não tem sequer comissão 
coordenadora instituída;  só 531 instituíram a 
comissão e 1.049 concluíram apenas o 
diagnóstico. Os demais avançaram na elaboração 
do documento-base (1.560), fizeram consulta 
pública (1.185), têm o projeto de lei elaborado 
(505), enviaram o projeto ao Legislativo (534) e 
apenas 54 aprovaram a lei e 151 a sancionaram.  
Entre os estados, a expectativa é que até o fim do 
ano todos os planos estejam em vigor, segundo o 
presidente do Conselho Nacional de Secretários 
de Educação (Consed), Eduardo Deschamps.  
"Temos um número significativo de estados que 
estão concluindo seus planos para remeter às 
assembleias legislativas. Eu acho que o número 
de estados que terão os planos aprovados até o 
dia 24 de junho vai ser reduzido, mas entre os que 
estarão com os planos nas assembleias 
legislativas, teremos um número significativo. 
Todos os estados estão trabalhando fortemente 
para isso", informou.  
Todos os estados têm pelo menos o documento-
base elaborado. Dois, o Rio Grande do Sul e 
Paraná, além do Distrito Federal avançaram até o 
envio dos projetos ao Legislativo. Rondônia tem o 
projeto aprovado, mas ainda não sancionado.  
Como o prazo está em lei, de acordo com o MEC, 
ele não será adiado, a não ser que se altere a lei. 
Em entrevista, o ministro da Educação, Renato 
Janine Ribeiro, ressaltou que o MEC "não quer 
que os estados e as prefeituras se sintam 
coagidos com o prazo e acabem comprando um 
plano pronto de educação, que não vai emanar de 
uma discussão da sociedade. O mais importante é 
a sociedade se mobilizar e discutir o que quer para 
a educação”. 
 

Fonte: Disponível em: 
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/poucos-

estados-e-municipios-entregaram-planos-de-
educacao. Acesso em: 01 jun. 2015 (Adaptado). 
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Questão 1 

  
Marque a alternativa que vai de encontro à 
argumentação do texto. 
 
A) Mais importante do que os planos ficarem 

prontos no prazo estipulado pela lei é o 
envolvimento e a discussão da sociedade 
sobre o assunto, sobre o que se quer para a 
educação. 

B) Caso a lei seja adiada, o prazo para os planos 
estarem em vigor poderá ser prorrogado.  

C) Os estados colocarão os planos em vigor até o 
final do ano. 

D) Nem 20 % dos municípios sancionarão seus 
planos no prazo estipulado pelo PNE. 

E) Segundo o Plano Nacional de Educação, os 
governos estaduais e municipais podem 
ampliar, em seus planos, as metas superadas.  

 

Questão 2 

  
O texto apresenta várias vezes um mesmo tipo de 
recurso linguístico-discursivo, que pontua a 
estratégia discursiva utilizada pelo autor para 
sustentar o dito. Sendo assim, indique, a seguir, 
esse recurso recorrente no texto. 
 
A) Uso do apagamento das fontes. 
B) Uso da topicalização de advérbios. 
C) Inserção de muitos numerais para pontuar o 

prazo de elaboração dos planos. 
D) Utilização de muitos adjetivos para caracterizar 

os planos de educação. 
E) Inserção de intertextos. 
 

Rascunho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 3 

 
Em termos de construção de sentido do texto, há 
palavras “modalizadoras” que contribuem bastante 
para o entendimento de pontos de vista assumidos 
no texto. Desse modo, assinale onde há um 
fragmento incorreto no que concerne ao uso de 
modalizações em defesa de certas ações em prol 
do cumprimento do PNE. 
 
A) “Quanto aos municípios, dos quase 5,6 mil, só 

151 têm planos sancionados”. 
B) “Todos os estados têm pelo menos o 

documento-base elaborado”. 
C) “mas entre os que estarão com os planos nas 

assembleias legislativas, teremos um número 
significativo”. 

D) “Eles têm liberdade, inclusive, para avançar 
nas metas caso elas estejam superadas”.  

E) “Rondônia tem o projeto aprovado, mas ainda 
não sancionado”.  

 

Questão 4 

  
Em relação à estrutura composicional do texto, 
não há marca linguística de uso de qual forma de 
organização do discurso? 
 
A) Descrição. 
B) Injunção. 
C) Narração. 
D) Exposição. 
E) Argumentação. 
 

Questão 5 

  
Marque a alternativa que apresente uma oração 
com o mesmo sentido da sublinhada abaixo. 
 
Como o prazo está em lei, de acordo com o MEC, 
ele não será adiado, a não ser que se altere a lei. 
 
A) A demanda do PNE será mantida como a lei 

exige. 
B) Conforme o secretário informou, os prazos 

serão mantidos. 
C) Os estados atrasaram a entrega, bem como os 

municípios também atrasaram. 
D) A lei será modificada visto que os municípios 

atrasaram a entrega do plano. 
E) A alteração da lei é permitida quando o 

legislativo assim entende. 
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Questão 6 

  
Em “Segundo ela, mesmo após o fim do prazo, a 
Undime continuará trabalhando com os municípios 
para que todos tenham os planos aprovados.” e 
em “Para constituir os planos, o MEC estipula 
fases.”, ocorrem, respectivamente, construções de 
sentido em termos de: 
 
A) temporalidade e consequência. 
B) temporalidade e conformidade. 
C) comparação e consequência. 
D) concessão e causa. 
E) concessão e finalidade. 
 

Questão 7 

  
Preencha as lacunas das frases a seguir, 
conforme a “norma-padrão” da língua portuguesa 
em uma das opções abaixo. 
 
O Reitor e o Diretor do Campus ______ à 
cerimônia de formatura dos cursos superiores.  
A formanda estudiosa ______ esperanças da 
família. 
Já ______ duas assembleias de estudantes 
durante o semestre. 
______ em dois ou mais anos que os prédios 
novos recebem os alunos. 
Fui eu quem ______ a pesquisa institucional e nó 
 
A) compareceram - eram - houve - vão - fez. 
B) compareceu - eram - houveram - vão - fiz. 
C) compareceram - era - houve - vai - fez. 
D) compareceu - era - houveram - vai - fez. 
E) compareceram - era - houve - vão - fiz. 
 

Rascunho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 8 

  
Em se tratando de usos da língua portuguesa nas 
mais diversas situações comunicativas do 
cotidiano, não se pode afirmar que: 
 
A) O contexto de produção da interação verbal é 

um indicador da escolha da variedade 
linguística adequada ou de usos da língua 
considerados adequados para aquela situação. 

B) Há o uso certo da língua e há o uso errado da 
língua para diferenciar pessoas. 

C) Não existe variedade linguística melhor do que 
outra. O que existe é uma variedade mais 
adequada do que outra, dependendo da 
situação comunicativa. 

D) Nas situações profissionais, o uso da „norma-
padrão‟ da língua é privilegiado nas interações 
verbais.  

E) Faz-se importante, em termos profissionais, 
que as pessoas dominem o maior número de 
variedades linguísticas para saberem fazer 
escolha, dependendo da situação 
comunicativa. 

 

Questão 9 

  
De acordo com a variedade “padrão” da língua em 
termos de escrita, indique a alternativa sem 
inadequação de pontuação. 
 
A) Na semana passada tivemos que iniciar, 

apressadamente, o recadastramento dos 
graduandos. 

B) Em reunião ordinária foram levantadas várias 
considerações acerca das correspondências – 
oficiais e não oficiais – recebidas.  

C) Aquele funcionário empossado no último 
concurso apareceu entre os acusados de 
corrupção. 

D) As correspondências estão organizadas nos 
arquivos. Os memorandos estão na pasta azul, 
os ofícios; na amarela. 

E) Após meia hora de atraso, os membros do 
conselho apresentaram-se; o presidente, como 
de costume, deu início à reunião; a secretária 
iniciou a escritura da ata; e, a seguir, os pontos 
de pauta foram sendo discutidos. 

 

Rascunho 
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Questão 10 

 
Nos períodos abaixo, todas as orações 
sublinhadas são adjetivas, exceto. 
 
A) O contraste entre ser colega e ser amigo se 

estabelece na intensidade da amizade, que se 
torna mais verdadeira. 

B) Constatamos que, algumas vezes, as pessoas 
que permanecem sozinhas depois se 
questionam. 

C) Faz-se necessário amar alguma pessoa com 
quem se compartilha afeto e cumplicidade. 

D) Compartilhar possui um sentido mais amplo do 
que relacionar-se desejando vantagens. 

E) Hoje em dia, as relações estão perdendo seu 
sentido tradicional, que demonstrava 
relacionamento mais leal e respeitoso. 

 
 

INFORMÁTICA BÁSICA 
 

Questão 11 

 
Julgue as alternativas abaixo: 
 
I. Embora os sistemas operacionais Linux e 

Windows possuam características distintas, o 
Windows foi construído para que aplicações 
desenvolvidas para sistemas Linux também 
sejam executadas por ele. 

II. O aplicativo desfragmentador de disco é um 
software que varre a unidade de 
armazenamento em busca de erros, defeitos 
ou arquivos corrompidos e, caso o usuário faça 
essa opção, tenta corrigi-los automaticamente.  

III. O Painel de Controle do Windows dá acesso a 
opções como, por exemplo, instalar e 
desinstalar programas. 

 
Estão corretas: 
 
A) Somente I e II. 
B) Somente I e III. 
C) Somente II. 
D) Todas. 
E) Nenhuma. 
 

Rascunho 

 
 
 
 
 
 

Questão 12 

 
Analise as afirmações abaixo: 
 
I. No Linux, todo arquivo executável tem como 

extensão o sufixo .exe. 
II. Nas várias distribuições Linux, os navegadores 

que rodam nativamente nesse ambiente são: 
Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e 
Google Chrome. 

III. O Linux não possui interface de usuário gráfica 
(GUI). Por essa razão, seu uso é bem menos 
popular que o do Microsoft Windows.  

IV. Usuários com permissões totais de 
superusuário são os únicos capazes de 
reiniciar o sistema operacional.  

 
A) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
B) Somente I e II são verdadeiras. 
C) Somente I, II e III são verdadeiras. 
D) Somente IV é verdadeira. 
E) Nenhuma afirmativa é verdadeira. 
 

Questão 13 

 
Analise as afirmativas abaixo e marque a 
sequência correta dos resultados: 
 

  O Apache Openoffice funciona no ambiente 
Windows e Linux.   

 
  A extensão padrão das apresentações atuais 
do PowerPoint é .pptx. 

 
  O Apache Openoffice não tem editor de texto, 
apenas planilha eletrônica 

 
  A planilha eletrônica do pacote Microsoft 
Office é o Excel 

 
  Arquivos criados no Microsoft Word são 
Abertos no Apache Openoffice Write 

 
A) V V F V F 
B) V F F V V 
C) V V F V V 
D) F F F V V 
E) V V V V V 
 

Rascunho 
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Questão 14 

 
Cada arquivo criado nos pacotes office, tais como 
Microsoft Office e Apache Openoffice, sempre são 
salvos com extensões. Relacione as extensões da 
coluna da esquerda com o seu respectivo 
aplicativo da coluna da direita: 
 
(1) .ods  (A) Writer 
(2) .docx  (B) Word 
(3) .odt   (C) Calc 
(4) .odp  (D) Impress 
(5) .xlsx  (E) Excel 
 
Marque a alternativa em que está correta a 
relação: 
 
A) 1C, 2B, 3A, 4D, 5E 
B) 1A, 2B, 3C, 4D, 5E 
C) 1E, 2B, 3A, 4D, 5C 
D) 1C, 2A, 3B, 4E, 5D 
E) 1B, 2A, 3C, 4E, 5D 
 

Questão 15 

 
Relacione as colunas com suas definições: 
 
(1) Intranet  
(2) Internet 
(3) Backup ou cópia de segurança 
 
(A) Sistema global de redes de computadores 

interligadas, que utilizam o conjunto de 
protocolos padrão da internet (TCP/IP) para 
servir vários bilhões de usuários no mundo 
inteiro.  

(B) Rede de computadores privada, que assenta 
sobre a suite de protocolos da Internet, porém, 
de uso exclusivo de um determinado local 
como, por exemplo, a rede de uma empresa, 
que só pode ser acedida pelos seus 
utilizadores ou colaboradores internos.  

(C) Cópia de dados de um dispositivo de 
armazenamento a outro para que possam ser 
restaurados em caso da perda dos dados 
originais, o que pode envolver apagamentos 
acidentais ou corrupção de dados. 

 
Marque a relação correta: 
 
A) 1A, 2B, 3C 
B) 1C, 2B, 3A 
C) 1C, 2A, 3B 
D) 1A, 2C, 3B 
E) 1B, 2A, 3C  

Questão 16 

 
Ao realizar uma impressão a partir do comando 
Imprimir no menu Arquivo, podemos ter a 
alternativa de imprimir um conjunto de páginas. 
Neste caso, se quisermos imprimir as páginas 4, 5 
e de 7 a 9, a sintaxe a ser utilizada é: 
 
A) 4, 5, 7 : 9 
B) 4, 5, 7 – 9 
C) 4; 5; 7 : 9 
D) 4: 5: 7 – 9 
E) 4: 5: 7 – 9 
 

Questão 17 

 
Avalie as sentenças abaixo: 
 
I. Todo computador necessita, para conectar-se 

à internet, de uma placa de rede com fio ou 
sem fio. 

II. Memória cache de um computador é mais 
lenta que a memória RAM. 

III. Os dados gravados na memória RAM são 
permanentes e não se apagam sem o usuário 
comandar. 

IV. O drive de disquete é um periférico somente de 
entrada de dados. 

 
Assinale quais as alternativas estão corretas: 
 
A) I e II. 
B) II e III. 
C) I e IV. 
D) Somente I. 
E) Nenhuma. 
 

Rascunho 
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FUNDAMENTOS EM EDUCAÇÃO E 

LEGISLAÇÃO 
 

Questão 18 

 
A Lei nº 8.112/90, com suas alterações, 
estabelece em sua Seção IV, regras relativas a 
posse e ao exercício dos servidores públicos civis 
da União. Sobre os procedimentos necessários a 
posse, o Art. 14, caput, determina que: 
 
A) À autoridade competente do órgão ou entidade 

para onde for nomeado ou designado o 
servidor compete dar-lhe exercício. 

B) A posse em cargo público dependerá de prévia 
inspeção médica oficial. 

C) A posse poderá dar-se mediante procuração 
específica. 

D) No ato da posse, o servidor apresentará 
declaração de bens e valores que constituem 
seu patrimônio e declaração quanto ao 
exercício ou não de outro cargo, emprego ou 
função pública. 

E) Só haverá posse nos casos de provimento de 
cargo por nomeação. 

 

Questão 19 

 
Segundo a Lei nº 8.112/90, com suas 
alterações, readaptação é a investidura do 
servidor em cargo de atribuições e 
responsabilidades compatíveis com a limitação 
que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental, verificada em inspeção médica. Caso após 
a inspeção o readaptando apresente incapacidade 
laborativa para o serviço público, qual o 
procedimento a ser observado? 
 
A) Deverá realizar novo concurso público. 
B) Será colocado em licença médica compulsória 

por tempo indeterminado. 
C) Será colocado em disponibilidade. 
D) Será exonerado e receberá uma indenização 

pelos serviços prestados. 
E) Será aposentado. 
 

Rascunho 

 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 20 

 
Assinale a alternativa que não se constitui em um 
objetivo do Plano Nacional de Educação, de 
duração decenal, previsto no Art. 214 da 
Constituição Federal de 1988: 
 
A) Estabelecimento de meta de aplicação de 

recursos públicos em educação, como 
proporção do produto interno bruto. 

B) Erradicação do analfabetismo. 
C) Formação para o trabalho. 
D) O acesso a formação de nível superior a todos 

os brasileiros, com vagas disponíveis a todos. 
E) Melhoria da qualidade do ensino. 
 

Questão 21 

 
Segundo o Código de Ética do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal, Decreto nº 
1.171/94, são vedações destinadas ao servidor, 
exceto: 
 
A) Manter limpo e em perfeita ordem o local de 

trabalho, seguindo os métodos mais 
adequados à sua organização e distribuição. 

B) Deixar de utilizar os avanços técnicos e 
científicos ao seu alcance ou do seu 
conhecimento para atendimento do seu mister. 

C) Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber 
qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, 
prêmio, comissão, doação ou vantagem de 
qualquer espécie, para si, familiares ou 
qualquer pessoa, para o cumprimento da sua 
missão ou para influenciar outro servidor para 
o mesmo fim. 

D) Dar o seu concurso a qualquer instituição que 
atente contra a moral, a honestidade ou a 
dignidade da pessoa humana. 

E) Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que 
necessite do atendimento em serviços 
públicos. 

 

Rascunho 
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Questão 22 

 
A Lei nº 8.666/93, com suas alterações, que 
regulamenta as compras e licitações dentro da 
administração, em seu Art.15, indica predileção 
por determinado sistema de aquisição, a ser 
utilizado para o caso de compras, sempre que 
possível. Assinale a alternativa que indica 
corretamente o sistema indicado. 
 
A) Tomada de preços. 
B) Convite. 
C) SIASG. 
D) Registro de preços. 
E) Concorrência. 
 

Questão 23 

 
No tocante à organização e estrutura dos institutos 
federais, criados pela Lei nº 11.892/2008, assinale 
a alternativa que aponta o tipo de estrutura 
adotada pelos institutos: 
 
A) Unicampi. 
B) Centralizada. 
C) Multicampi. 
D) Reitoria. 
E) Privatizada. 
 

Questão 24 

 
São finalidades dos institutos federais, nos termos 
da Lei nº 11.892/2008, exceto: 
 
A) Promover a integração e a verticalização da 

educação básica à educação profissional e 
educação superior, otimizando a infra-estrutura 
física, os quadros de pessoal e os recursos de 
gestão. 

B) Realizar pesquisas aplicadas, estimulando o 
desenvolvimento de soluções técnicas e 
tecnológicas, estendendo seus benefícios à 
comunidade. 

C) Constituir-se em centro de excelência na oferta 
do ensino de ciências, em geral, e de ciências 
aplicadas, em particular, estimulando o 
desenvolvimento de espírito crítico, voltado à 
investigação empírica. 

D) Desenvolver programas de extensão e de 
divulgação científica e tecnológica. 

E) Promover a produção, o desenvolvimento e a 
transferência de tecnologias sociais, 
notadamente as voltadas à preservação do 
meio ambiente. 

 

Questão 25 

 
Identifique e assinale a alternativa que indica um 
dos objetivos e diretrizes do Plano de Carreira dos 
Cargos Técnico-Administrativos em Educação, 
regido pela Lei nº 11.091/2005, com suas 
alterações: 
 
A) Desenvolvimento científico. 
B) Proporção entre os quantitativos da força de 

trabalho do Plano de Carreira e usuários. 
C) Modernização dos processos de trabalho no 

âmbito da Instituição. 
D) Inovações tecnológicas. 
E) Natureza do processo educativo, função social 

e objetivos do Sistema Federal de Ensino. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

Questão 26 

 
Em seu plantão no SAMU, você recebeu um 
chamado para atender um acidente de trânsito, 
carro x carro, colisão traseira, com duas vítimas. A 
1º vítima era uma jovem de 20 anos, condutora do 
veículo atingido, que se encontrava consciente, 
orientada, relatando cervicalgia intensa. A 2º 
vítima era uma criança de 4 anos, que foi ejetada 
do segundo veículo, o que provocou o acidente, a 
vítima estava no solo, inconsciente e sem pulso. 
Com base nessas informações, responda: 
A respeito da 2º vítima, ao iniciar o suporte básico 
de vida, como deve-se proceder na razão 
compressão ventilação? 
 
A) 10:1 
B) 30:2 
C) 15:1 
D) 30:1 
E) 15:2 
 

Rascunho 
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Questão 27 

 
Um paciente adulto de 64 anos apresenta-se em 
parada cardiorrespiratória em ambiente hospitalar, 
o mesmo está sendo atendido por dois membros 
da equipe de enfermagem. Os profissionais 
dispõem de um DEA (desfibrilador externo 
automático) e um dispositivo bolsa-valva-máscara. 
Em determinado momento do atendimento, 
verifica-se através do DEA a necessidade de 
realizar a desfibrilação. À luz das diretrizes do 
Comitê Internacional de Ressuscitação, logo após 
o choque, a próxima conduta deve ser: 
 
A) Retomada da reanimação cardiopulmonar na 

relação de 30 compressões e 2 ventilações.                       
B) Retomada da reanimação cardiopulmonar na 

relação de 30 compressões e 1 ventilações. 
C) Desligar e religar o DEA para que uma nova 

análise seja feita e, se necessário, outro 
choque seja aplicado.  

D) Checagem de pulso femural. 
E) Checagem de pulso radial. 
 

Questão 28 

 
De acordo com as normativas do Ministério da 
Saúde, as Unidades Móveis para Atendimento de 
Urgência devem seguir determinada padronização 
quanto ao quantitativo de profissionais. Analise as 
afirmativas a seguir e marque a alternativa 
correta. 
 
I. A Unidade de Suporte Básico de Vida 

Terrestre deve ser tripulada por, no mínimo, 
três profissionais, sendo um condutor de 
veículo de urgência e um técnico ou auxiliar de 
enfermagem e um enfermeiro. 

II. Uma Unidade de Suporte Avançado de Vida 
Terrestre deve ter, no mínimo, três 
profissionais, sendo um condutor de veículo de 
urgência, um enfermeiro e um médico. 

III. A equipe do transporte Aeromédico é 
composta por, no mínimo, um médico, um 
enfermeiro e dois técnicos de enfermagem. 

 
A) Somente a afirmativa I está correta. 
B)  Somente a afirmativa II está correta. 
C) Somente a afirmativa III está correta. 
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
E) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
  

Rascunho 

 
 

Questão 29 

 
Considerando a cena segura, no atendimento de 
emergência ao trabalhador vítima de trauma 
multissistêmico, são ações prioritárias na 
avaliação primária: 
 
I. Examinar circulação. 
II. Avaliar via aérea com controle da coluna 

cervical. 
III. Verificar condição neurológica. 
IV. Realizar exposição. 
V. Avaliar ventilação. 
 
A sequência lógica e sistemática dessas ações 
está descrita em: 
 
A) I, IV, II, V e III 
B) II, I, III, IV e V 
C) V, II, III, IV e I 
D) III, II, V, IV e I 
E) II, V, I, III e IV  
 

Questão 30 

 
Nos últimos anos, o aumento dos casos de 
acidentes e da violência tem causado um forte 
impacto sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). A 
escala de Glasgow é uma escala neurológica que 
permite medir/avaliar o nível de consciência de 
uma pessoa que tenha sofrido um traumatismo 
crânio-encefálico. São itens avaliados por essa 
escala, exceto: 
 
A) Resposta verbal. 
B) Resposta aos estímulos álgicos. 
C) Abertura oral. 
D) Resposta motora. 
E) Abertura ocular. 
 

Rascunho 
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Questão 31 

 
Em todos os casos de gestante traumatizada o 
procedimento correto a ser realizado é levá–la ao 
hospital, mesmo que aparentemente tenha sofrido 
apenas lesões leves. Nos casos das gestantes, 
algumas das seguintes lesões podem ocorrer, 
marque a alternativa correta: 
 
I. Deslocamento de placenta. 
II. Rotura de placenta. 
III. Rotura uterina. 
 
A) I, II e III estão corretas. 
B) Apenas II está correta. 
C) Apenas III está correta. 
D) Apenas I e II estão corretas. 
E) Apenas I está correta. 
 

Questão 32 

 
A respiração é a troca de gases entre o organismo 
e o meio ambiente. A respiração de Kussmaul 
caracteriza-se por: 
 
A) períodos de apneia que interrompem a 

sequência das incursões respiratórias com 
variação de amplitude. 

B) amplas e rápidas inspirações que são 
interrompidas por curtos períodos de apneia, 
após as quais ocorrem expirações profundas e 
ruidosas. 

C) dispneia periódica, em que o paciente 
apresenta, de modo cíclico, incursões 
respiratórias profundas quem atingem 
amplitude máxima. 

D) períodos de bradipneia e respiração superficial. 
E) dificuldade para respirar na posição ereta, 

aliviada na posição dorsal. 
 

Questão 33 

 
De acordo com o Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem, o enfermeiro, em 
relação aos deveres disciplinares, deve: 
 
A) Manter-se atualizado, ampliando seus 

conhecimentos. 
B) Consultoria, auditoria e emissão de parecer 

sobre matéria de enfermagem. 
C) Prescrição. 
D) Garantir a continuidade da assistência. 
E) Facilitar o desenvolvimento das atividades de 

ensino e pesquisa, devidamente aprovadas. 
 

Questão 34 

 
A Resolução COFEN nº 189/86, assinale 
alternativa que não é necessário considerar para o 
cálculo de pessoal de enfermagem: 
 
A) Taxa de acompanhantes. 
B) Taxa de leitos. 
C) Licença gestação. 
D) Taxa de ocupação. 
E) Absenteísmo. 
 

Questão 35 

 
Para transformar 250ml de água destilada em 
solução fisiológica a 0,9% serão necessários 
quantos mililitros de cloreto de sódio 20%? 
 
A) 12,25. 
B) 15. 
C) 11,25. 
D) 12,75. 
E) 12. 
 

Questão 36 

 
J.F.L, portador de Diabetes mellitus (DM), foi à 
Unidade de Saúde com prescrição de 20 unidades 
de insulina 70/30. Na Unidade de Saúde só 
existem frascos de insulina NPH e insulina regular, 
separadamente. Calcule a dose de insulina para 
NPH e IR e assinale a opção correta abaixo. 
 
A) 5 unidades de insulina NPH e 6 unidades de 

insulina regular. 
B) 5 unidades de insulina NPH e 15 unidades de 

insulina regular. 
C) 14 unidades de insulina NPH e 8 unidades de 

insulina regular. 
D) 14 unidades de insulina NPH e 6 unidades de 

insulina regular. 
E) 10 unidades de insulina NPH e 18 unidades de 

insulina regular. 
 

Rascunho 
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Questão 37 

 
Em quanto tempo correrá o seguinte esquema de 
soro SF 0,9% 550mL + SGH 50% 40mL + KCl 
10% 10mL a 40 gotas por minuto? 
 
A) 4h e 8min 
B) 4h e 35min 
C) 4h e 6min 
D) 4h e 56min 
E) 4h e 58min  
 

Questão 38 

 
Quanto a dengue é correto afirmar que: 
 
A) A pessoa doente pode fazer uso de 

medicamentos à base de ácido de 
acetilsalicílico, mesmo que a substância 
aumente o risco de hemorragia. 

B) Os ovos do Aedes aegypti são incapazes de 
resistir a longos períodos de dessecação. 

C) Os ovos do Aedes aegypti são transportados a 
grandes distâncias em recipientes secos, 
tornando-se assim o principal meio de 
dispersão do inseto. 

D) O ovo do Aedes aegypti pode sobreviver até 
900 dias, mesmo em que o local onde foi 
depositado fique seco. Se o local receber 
água, novamente o ovo volta a ficar ativo. Por 
isso, é importante eliminar a água e lavar o 
recipiente com água e sabão. 

E) A dengue é uma doença infecciosa causada 
por um arbovírus e existe apenas um tipo de 
vírus da dengue. 
 

Questão 39 

 
Uma fratura é uma fenda ou ruptura na 
continuidade do osso, classificando-se em: 
fraturas expostas, fechadas, deformação plástica, 
fraturas em saliência, em galho verde e completas. 
Selecione a alternativa correta com relação às 
fraturas expostas. 
 
A) Podem ser: espiralada, oblíqua, transversa e 

epifisária. 
B) A fratura subjacente sem ferida aberta. 
C) É quando o osso é encurvado e a fratura 

começa, porém não cruza inteiramente o osso. 
D) A tíbia é o local mais comum de fraturas 

expostas em crianças. 
E) Geralmente resultante de traumatismo de 

baixa energia ou feridas não penetrantes. 
 

Questão 40 

 
Na administração de medicação, é recomendada a 
verificação de pulso antes de sua verificação. Esse 
cuidado justifica-se porque esta medicação induz à 
(ao): 
 
A) Aumento da volemia. 
B) Diminuição da frequência cardíaca. 
C) Aparecimento de arritmias. 
D) Aumento da frequência cardíaca. 
E) Insuficiência cardíaca esquerda. 
 

Questão 41 

 
Atualmente a dengue é a mais importante 
arbovirose, constituindo um problema de saúde 
pública. Quanto a esta patologia e seu período de 
incubação é correto afirmar que:  
 
A) Uma das complicações da patologia é a 

miocardite e possui período de incubação 7 a 
25 dias. 

B) Devem ser usados antibióticos de amplo 
espectro enquanto se aguardam os resultados 
de exames e possui período de incubação de 2 
a 20 dias. 

C) Aedes aegypty é o mosquito vetor e possui 
período de incubação de 5 a 30 dias. 

D) Causada por um vírus do gênero Flavivírus e 
possui períodos de incubação de 5 a 15 dias. 

E) Não existem tratamentos sintomáticos para as 
dores articulares. 

 

Rascunho 
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Questão 42 

 
Vários processos celulares contínuos e imbricados 
contribuem para a restauração de uma ferida. A 
resposta do tecido às lesões passa por várias 
fases. 
 
I. A fase inflamatória é também chamada de fase 

fibroblástica ou de tecido conjuntivo. 
II. Na fase de maturação, os fibroblastos deixam 

a ferida e as fibras de colágeno se 
reorganizarem e estreitam para reduzir a 
crosta. 

III. A fase também chamada de fase de 
enchimento ou exsudativa tem duração entre 
5- 20 dias. 

IV. Na fase proliferativa a ferida torna-se 
edemaciada, ocorre o debridamento do tecido 
lesado e coágulos sanguíneos são fagocitados. 

 
Com base nas afirmativas acima, marque a 
alternativa correta. 
 
A) II somente. 
B) I somente. 
C) I, II, III somente. 
D) II, III e IV somente. 
E) Todas estão corretas. 
 

Questão 43 

 
Quanto ao código de deontologia de enfermagem, 
marque a alternativa incorreta: 
 
A) É uma proibição ao profissional de 

enfermagem abandonar o cliente em meio a 
tratamento sem garantia de continuidade. 

B) Assegurar ao cliente uma Assistência de 
Enfermagem livre de danos decorrentes de 
imperícia, negligência ou imprudência é um 
direito do profissional. 

C) Recorrer ao Conselho Regional de 
Enfermagem, quando impedido de cumprir o 
código de ética dos Profissionais de 
Enfermagem e a lei do exercício profissional, é 
um direito do profissional. 

D) Em caso de infração, podem ser aplicados aos 
profissionais de enfermagem algumas 
penalidades aplicáveis: multa, censura e 
cassação do direito ao exercício profissional. 

E) Conhecer as necessidades da população e da 
comunidade em que está inserido. 

 
 
 

Questão 44 

 
Considerando o tratamento de primeiros socorros 
para os casos de envenenamento, é correto 
afirmar que: 
 
A) Deve- se oferecer para vítima carvão aditivado 

para ingestão, em casos em que o paciente é 
vítima de afogamento. 

B) Deve- se oferecer leite ou água quando a 
vítima ingerir líquidos ácidos conhecidos. 

C) Deve- se procurar da forma mais ágil possível 
entrar em contato com o centro de atendimento 
de referência (CEATOX) para região. 

D) As substâncias químicas na pele devem ser 
removidas com água, abundantemente. 

E) Se o agente for uma picada de cobra, deve-se 
providenciar o garroteamento do membro e 
observação do mesmo. 

 

Questão 45 

 
As concentrações de eletrólitos no líquido 
intracelular (LIC) diferem daquelas no líquido 
extracelular (LEC). Os principais eletrólitos do LIC 
são: 
 
A) Magnésio e sódio. 
B) Potássio e magnésio. 
C) Potássio e sódio. 
D) Sódio e fosfato. 
E) Fosfato e potássio. 
 

Questão 46 

 
A isquemia do miocárdio, não importando o 
mecanismo exato, pode resultar em dor transitória, 
conhecida como angina pectoris, ou no Infarto 
Agudo do Miocárdio por necrose dos tecidos. 
Entre as alternativas decorrentes, encontra-se a 
elevação das enzimas cardíacas com izoenzimas 
(CPK-MB e DLH-1), sendo relativamente 
específicas para necrose das células cardíacas. 
Essas elevações ocorrem, respectivamente:  
 
A) Dentro de 6 e 12 horas. 
B) Dentro de 4 e 8 horas. 
C) Dentro de 10 e 20 horas. 
D) Dentro de 12 e 24 horas. 
E) Dentro de 2 e 4 horas. 
 

Rascunho 
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Questão 47 

 
No quadro de reação anafilática severa, a terapia 
apropriada deve ser instituída imediatamente. Na 
terapia com drogas, os anti-histamínicos agem 
para redução de: 
 
A) Broncoespasmo e do angioedema. 
B) Urticária e do angioedema. 
C) Arritmias cardíacas e do broncoespasmo. 
D) Urticária e do broncoespasmo. 
E) Arritmias cardíacas e do angioedema. 
 

Questão 48 

 
O Infarto Agudo do miocárdio (IAM), conhecido 
popularmente como infarto do coração, enfarte ou 
ataque cardíaco, é uma doença que afeta milhões 
de pessoas em todo o mundo. Nele ocorre a morte 
de parte do músculo cardíaco (miocárdio), de 
forma rápida (ou aguda), devido à obstrução do 
fluxo sanguíneo das artérias coronárias para o 
coração. O planejamento da assistência de 
enfermagem aos pacientes com IAM deve incluir: 
 
A) Alívio dos sinais e sintomas de isquemia, 

manutenção ou obtenção da perfusão tecidual 
adequada, adesão ao programa de 
autocuidado e identificação precoce de 
complicações. 

B) Alívio dos sinais e sintomas de isquemia, 
adesão ao programa de autocuidado, alívio de 
dor lombar e identificação precoce de 
complicações. 

C) Alívio da dor torácica, manutenção ou 
obtenção da perfusão tecidual alterada, 
adesão ao programa de autocuidado e 
identificação precoce de complicações. 

D) Alívio dos sinais e sintomas de isquemia, 
manutenção ou obtenção da perfusão tecidual 
adequada, identificação precoce de 
complicações e realização de exames 
periódicos. 

E) Alívio da dor torácica, obtenção da perfusão 
tecidual alterada, adesão ao programa de 
autocuidado e identificação precoce de 
complicações. 

 

Rascunho 

 
 
 
 
 

Questão 49 

 
O crescimento é considerado um dos melhores 
indicadores de saúde da criança. Com relação à 
avaliação do peso, assinale a alternativa correta. 
 
A) Aos 8 meses de vida, o peso triplica em 

relação ao peso do nascimento. 
B) Aos 8 meses de vida, o peso duplica em 

relação ao peso do nascimento. 
C) Aos 5 meses de vida, o peso triplica em 

relação ao peso do nascimento. 
D) Aos 8 meses de vida, o peso quadruplica em 

relação ao peso do nascimento. 
E) Aos 5 meses de vida, o peso duplica em 

relação ao peso do nascimento. 
 

Questão 50 

 
A Lei 5.905, de 12/07/73, dispõe sobre a criação 
do(a): 
 
A) Associação Brasileira de Enfermagem. 
B) Curso de graduação em enfermagem e 

obstetrícia. 
C) COFEN e COREN. 
D) Curso de licenciatura em enfermagem. 
E) Curso técnico em enfermagem. 
 

Rascunho 




