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TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
Use apenas caneta esferográfica com material transparente com tinta na cor azul ou preta.
Escreva o seu nome completo e o número do seu documento de identificação no espaço
indicado nesta capa.
A prova terá duração máxima de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para responder a todas as
questões do Caderno de Provas e preencher a Folha de Respostas.
O Caderno de Provas somente poderá ser levado depois de transcorridas 2 (duas) horas do
início da aplicação da prova.
Confira, com máxima atenção, o Caderno de Provas, observando o número de questões contidas
e se há defeito(s) de encadernação e/ou de impressão que dificultem a leitura.
A quantidade de questões e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir:
PROVA
Prova Objetiva de Língua Portuguesa
Prova Objetiva de Informática
Prova Objetiva de Legislação
Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos
TOTAL DE QUESTÕES

NÚMERO DE QUESTÕES
10
05
05
25
45

TOTAL DE PONTOS

100

Para cada questão de múltipla escolha, há apenas 1 (uma) opção de resposta correta. 
Confira, com máxima atenção, se os dados (nome do candidato, inscrição, número do documento
de identidade e matéria/disciplina) constantes na Folha de Respostas estão corretos. 
Em havendo falhas na Folha de Respostas, comunique imediatamente ao fiscal de sala. 
A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada ou danificada. Em hipótese alguma, será
substituída.
Assine a Folha de Respostas no espaço apropriado.
Transfira as respostas para a Folha de Respostas somente quando não mais pretender fazer
modificações.
Não ultrapasse o limite dos círculos na Folha de Respostas das Questões de Múltipla Escolha.
Ao retirar-se definitivamente da sala, entregue a Folha de Respostas ao fiscal.

NOME COMPLETO:

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO:
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA
AS RESPOSTAS DESTAS QUESTÕES DEVERÃO SER ASSINALADAS NA FOLHA DE RESPOSTAS
DAS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA.

LÍNGUA PORTUGUESA

As questões de 01 a 10 referem-se ao texto reproduzido abaixo.

IDIOTA À BRASILEIRA
Adriano Silva
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ele não faz trabalhos domésticos. Não tem gosto nem respeito por trabalhos manuais. Se puder, atrapalha
quem pega no pesado. Trata-se de uma tradição lusitana, ibérica, reproduzida aqui na colônia desde os
tempos em que os negros carregavam em barris, nos ombros, a toalete dos seus proprietários e eram
chamados de "tigres" – porque os excrementos lhes caíam sobre as costas, formando listras. O Perfeito Idiota
Brasileiro, ou PIB, também não ajuda em casa. Influência da mamãe, que nunca deixou que ele participasse
das tarefas – nem mesmo pôr ou tirar uma mesa, nem mesmo arrumar a própria cama. Ele atira suas coisas
pela casa, no chão, em qualquer lugar, e as deixa lá, pelo caminho. Não é com ele. Ele foi criado irresponsável
e inconsequente. É o tipo de cara que pede um copo d'água deitado no sofá. E não faz nenhuma questão de
mudar. O PIB é especialista em não fazer, em fazer de conta, em empurrar com a barriga, em se fazer de
morto. Ele sabe que alguém fará por ele. Então ele se desenvolveu um sujeito preguiçoso. Folgado. Que se
escora nos outros, não reconhece obrigações e adora levar vantagem. Esse é o seu esporte predileto –
transformar quem o cerca em seus otários particulares.

13
14
15
16
17
18

O tempo do Perfeito Idiota Brasileiro vale mais que o das demais pessoas. É a mãe quem fura a fila de carros
no colégio dos filhos. É a moça quem estaciona em vaga para deficientes no shopping. É o casal quem atrasa
uma hora para um jantar com amigos. As regras só valem para os outros. O PIB não aceita restrições. Para
ele, só privilégios e prerrogativas. Um direito divino – porque ele é melhor que os outros. É um adepto do valetudo social, do cada um por si e do seja o que Deus quiser. Só tem olhos para o próprio umbigo e os únicos
interesses válidos são os seus.

19
20
21
22
23
24

O PIB é o parâmetro de tudo. Quanto mais alguém for diferente dele, mais errado esse alguém estará. Ele
tem preconceito contra pretos, pardos, pobres, nordestinos, baixos, gordos, gente do interior, gente que mora
longe. E ele é sexista para caramba. Mesma lógica: quem não é da sua tribo, do seu quintal, é torto. E às
vezes até quem é da tribo entra na moenda dos seus pré-julgamentos e da sua maledicência. A discriminação
também é um jeito de você se tornar externo, e oposto, a um padrão que reconhece em si, mas de que não
gosta. É quando o narigudo se insurge contra narizes grandes. O PIB adora isso.

25
26
27
28
29

O PIB anda de metrô. Em Paris. Ou em Manhattan. Até em Buenos Aires ele encara. Aqui, nem a pau. Melhor
uma hora de trânsito e R$ 25 de estacionamento do que 15 minutos com a galera do vagão. É que o Perfeito
Idiota tem um medo bizarro de parecer pobre. E o modo mais direto de não parecer pobre é evitar ambientes
em que ele possa ser confundido com um despossuído qualquer. Daí a fobia do PIB por qualquer forma de
transporte coletivo.

30
31
32
33
34
35

Outro modo de nunca parecer pobre é pagar caro. O PIB adora pagar caro. Faz questão. Não apenas porque,
para ele, caro é sinônimo de bom. Mas, principalmente, porque caro é sinônimo de "cheguei lá" e "eu posso".
O sujeito acha que reclamar dos preços, ou discuti-los, ou pechinchar, ou buscar ofertas, é coisa de pobre. E
exibe marcas como penduricalhos numa árvore de natal. É assim que se mostra para os outros. Se pudesse,
deixaria as etiquetas presas ao que veste e carrega. O PIB compra para se afirmar. Essa é a sua religião. E
ele não se importa em ficar no vermelho – preocupação com ter as contas em dia, afinal, é coisa de pobre.

36
37
38
39

O PIB também é cleptomaníaco. Sua obsessão por ter, e sua mania de locupletação material, lhe fazem
roubar roupão de hotel e garrafinha de bebida do avião e amostra grátis de perfume em loja de departamento.
Ele pega qualquer produto que esteja sendo ofertado numa degustação no supermercado. Mesmo que não
goste daquilo. O PIB gosta de pagar caro, mas ama uma boca-livre.

40
41

E o PIB detesta ler. Então este texto é inútil, já que dificilmente chegará às mãos de um Perfeito Idiota
Brasileiro legítimo, certo? Errado. Qualquer um de nós corre o risco de se comportar assim. O Perfeito Idiota
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42
43

é muito mais um software do que um hardware, muito mais um sistema ético do que um determinado grupo
de pessoas.

44
45
46
47
48
49
50

Um sistema ético que, infelizmente, virou a cara do Brasil. Ele está na atitude da magistrada que bloqueou,
no bairro do Humaitá, no Rio, um trecho de calçada em frente à sua casa, para poder manobrar o carro. Ele
está no uso descarado dos acostamentos nas estradas. E está, principalmente, na luz amarela do semáforo.
No Brasil, ela é um sinal para avançar, que ainda dá tempo – enquanto no Japão, por exemplo, é um sinal
para parar, que não dá mais tempo. Nada traduz melhor nossa sanha por avançar sobre o outro, sobre o
espaço do outro, sobre o tempo do outro. Parar no amarelo significaria oferecer a sua contribuição individual
em nome da coletividade. E isso o PIB prefere morrer antes de fazer.

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Na verdade, basta um teste simples para identificar outras atitudes que definem o PIB: liste as coisas que
você teria que fazer se saísse do Brasil hoje para morar em Berlim ou em Toronto ou em Sidney. Lavar a
própria roupa, arrumar a própria casa. Usar o transporte público. Respeitar a faixa de pedestres, tanto a pé
quanto atrás de um volante. Esperar a sua vez. Compreender que as leis são feitas para todos, inclusive para
você. Aceitar que todos os cidadãos têm os mesmos direitos e os mesmo deveres – não há cidadãos de
primeira classe e excluídos. Não oferecer mimos que possam ser confundidos com propina. Não manter um
caixa dois que lhe permita burlar o fisco. Entender que a coisa pública é de todos – e não uma terra de
ninguém à sua disposição para fincar o garfo. Ser honesto, ser justo, não atrasar mais do que gostaria que
atrasassem com você. Se algum desses códigos sociais lhe parecer alienígena em algum momento, cuidado:
você pode estar contaminado pelo vírus do PIB. Reaja, porque, enquanto não erradicarmos esse mal, nunca
vamos ser uma sociedade para valer.
Fonte: adaptado de <http://super.abril.com.br>. Acesso em: 03 jul. 2015.

1. O propósito comunicativo principal do texto é
A) criticar um comportamento social cristalizado na sociedade brasileira.
B) descrever um tipo social representativo da sociedade brasileira.
C) criticar atitudes de desrespeito dos cidadãos brasileiros à diversidade.
D) descrever situações de desrespeito às leis brasileiras de trânsito.
2. Sobre a organização dos parágrafos do texto, é correto afirmar:
A) o primeiro parágrafo apresenta ideia central diluída ao longo do terceiro e do quarto períodos; e o
sexto parágrafo é interligado ao quinto por uma relação de retomada de informações sinalizada pela
palavra “também” (l. 37).
B) o primeiro parágrafo apresenta ideia central explícita nos primeiros períodos; e o sexto parágrafo é
interligado ao quinto por uma relação de acréscimo de informações sinalizada pela expressão “O
PIB” (l. 37).
C) o primeiro parágrafo apresenta ideia central diluída ao longo do quinto e do sexto períodos; e o sexto
parágrafo é interligado ao quinto por uma relação de retomada de informações sinalizada pela
expressão “O PIB” (l. 37).
D) o primeiro parágrafo apresenta ideia central explícita nos últimos períodos; e o sexto parágrafo é
interligado ao quinto por uma relação de acréscimo de informações sinalizada pela palavra “também”
(l. 37).
3. Sobre o título do texto, é correto afirmar:
A) admite que há outros idiotas com outras características e cria uma ambiguidade que é desconstruída
com a leitura do texto.
B) assegura que os idiotas são exclusividade da sociedade brasileira e cria uma expectativa que é
desconstruída com a leitura do texto.
C) admite que há outros idiotas com outras características e cria uma expectativa que é confirmada com
a leitura do texto.
D) assegura que os idiotas são exclusividade da sociedade brasileira e cria uma ambiguidade que é
confirmada com a leitura do texto.
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4. O texto é representativo do gênero
A) crônica, apresentando predominância de descrição, uso predominante de verbos no tempo presente
e reincidência de construções típicas da linguagem informal.
B) resenha, apresentando predominância de argumentação, uso predominante de verbos no modo
imperativo e reincidência de gírias.
C) crônica, apresentando predominância de explicação, uso predominante de verbos no tempo presente
e reincidência de regionalismos.
D) resenha, apresentando predominância de crítica, uso predominante de verbos no modo imperativo e
reincidência de construções típicas da linguagem formal.
5. É fator responsável pela coerência do texto
A) a presença de elementos coesivos interligando os parágrafos centrais, uma vez que estes
estabelecem entre si relações de adversidade e de conclusão.
B) a presença de progressão da temática, uma vez que, a cada parágrafo, são acrescentados novos
aspectos caracterizadores do PIB.
C) a presença de informações contraditórias, uma vez que o PIB é caracterizado, simultaneamente,
como alguém ostentador e adepto da boca-livre.
D) a presença exclusiva de períodos longos, uma vez que esses períodos imprimem maior objetividade
à abordagem dada à temática.
6. Assinale a opção em que os termos destacados pertencem à mesma classe de palavras e se acentuam
graficamente por regras diferentes.
A) Trata-se de uma tradição lusitana, ibérica, reproduzida aqui na colônia [...].
B) Influência da mamãe, que nunca deixou que ele participasse das tarefas – nem mesmo pôr ou tirar
uma mesa [...]. Ele atira suas coisas pela casa [...], em qualquer lugar, e as deixa lá, pelo caminho.
Não é com ele.
C) O PIB anda de metrô. Em Paris. Ou em Manhattan. Até em Buenos Aires ele encara.
D) Na verdade, basta um teste simples para identificar outras atitudes que definem o PIB: liste as coisas
que você teria que fazer se saísse do Brasil para morar em Berlim ou em Toronto ou em Sidney.
7. Considere o trecho:
O PIB também é cleptomaníaco (1ª). Sua obsessão por ter, e sua mania de locupletação (2ª)
material, lhe fazem roubar roupão de hotel e garrafinha de bebida do avião e amostra grátis de perfume
em loja de departamento. Ele pega qualquer produto que esteja sendo ofertado numa degustação (3ª)
no supermercado. Mesmo que não goste daquilo. O PIB gosta de pagar caro, mas ama uma
boca-livre (4ª).
Em relação às palavras em destaque, assinale a opção correta.
A) A primeira designa um tipo de compulsão patológica e está empregada em sentido abrangente. A
segunda e a terceira, situadas em um registro mais formal, estão empregadas em sentido denotativo.
B) A segunda é sinônimo de enriquecimento e está empregada em sentido restrito. A primeira, a terceira
e a quarta, situadas em um registro mais informal, estão empregadas em sentido conotativo.
C) A terceira é sinônimo de prova ou experimentação e está empregada em registro denotativo. A
segunda e a quarta, situadas em um registro mais informal, estão empregadas em sentido conotativo.
D) A quarta designa um lugar em que se come e se bebe de graça e está empregada em registro
denotativo. A primeira, a segunda e a terceira, situadas em um registro mais formal, estão
empregadas em sentido denotativo.
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8. Considere o trecho:
Ele não faz trabalhos domésticos. Não tem gosto nem respeito por trabalhos manuais. Se puder, atrapalha
quem pega no pesado.
Assinale a opção em que, pluralizando-se a palavra destacada, se estabelece a concordância conforme
a norma padrão.
A) Eles não fazem trabalhos domésticos. Não têm gosto nem respeito por trabalhos manuais. Se
puderem, atrapalha quem pega no pesado.
B) Eles não fazem trabalhos domésticos. Não têm gosto nem respeito por trabalhos manuais. Se
puderem, atrapalham quem pega no pesado.
C) Eles não fazem trabalhos domésticos. Não tem gosto nem respeito por trabalhos manuais. Se puder,
atrapalham quem pega no pesado.
D) Eles não fazem trabalhos domésticos. Não tem gosto nem respeito por trabalhos manuais. Se puder,
atrapalha quem pega no pesado.
9. Considere os trechos:
A discriminação também é um jeito de você se tornar externo [...] a um padrão que reconhece em si,
mas de (1ª) que não gosta.
Trata-se de uma tradição lusitana, ibérica, reproduzida aqui na colônia desde os tempos em (2ª) que
os negros carregavam em barris, nos ombros, a toalete dos seus proprietários [...].
Em relação às preposições destacadas, é correto afirmar:
A) a primeira e a segunda foram eleitas em função da regência de verbos posicionados em oração
principal.
B) a primeira foi eleita em função de verbo posicionado em oração principal; e a segunda, em função de
verbo posicionado em oração subordinada.
C) a primeira e a segunda foram eleitas em função da regência de verbos posicionados em oração
subordinada.
D) a primeira foi eleita em função de verbo posicionado em oração subordinada; e a segunda, em função
de verbo posicionado em oração principal.
10. Considere o trecho:
Ele sabe que alguém fará por ele. Então ele se desenvolveu um sujeito preguiçoso. Folgado (1). Que se
escora nos outros, não reconhece obrigações e adora levar vantagem (2).
No que se refere às partes em destaque, assinale a opção correta.
A) As partes 1 e 2, sinalizadas, de modo não convencional, por pontos, podem se constituir como
segmentos do segundo período do trecho e apresentam valor de adjetivo.
B) As partes 1 e 2, sinalizadas, de modo convencional, por pontos, podem se constituir como segmentos
do segundo período do trecho e apresentam valor de advérbio.
C) A parte 1 pode se constituir como segmento do segundo período do trecho e apresenta valor de
advérbio. A parte 2, sinalizada, de modo convencional, por pontos, pode se constituir como período
independente, sem vinculações sintáticas com elementos anteriores.
D) A parte 1 pode se constituir como independente, sem vinculações sintáticas com elementos
anteriores. A parte 2, sinalizada, de modo não convencional, por pontos, pode se constituir como
segmento do segundo período do trecho e apresenta valor de advérbio.
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INFORMÁTICA
11. Ao navegar pela internet, é possível alguém se deparar com páginas que não exibem corretamente os
caracteres acentuados, conforme apresentados na figura abaixo.

Fonte: FUNCERN (2015)

O problema apresentado na figura está relacionado com a configuração
A) do cookie.
B) do charset.
C) do certificado.
D) do protocolo.

12. Dentre as opções a seguir, a sequência de ações que o usuário deverá desenvolver para aplicar o recurso
Negrito em todo um parágrafo de um texto digitado no Microsoft Word 2013, na versão em Português
para Sistema Operacional Windows, é:
A) posicionar o cursor em qualquer parte do parágrafo desejado e pressionar o botão

(Negrito).

B) selecionar todo o parágrafo desejado, aplicando três cliques sucessivos em qualquer parte dele, e
pressionar o botão
(Negrito).
C) posicionar o cursor no início do parágrafo desejado e pressionar o botão

(Negrito).

D) selecionar qualquer palavra do parágrafo desejado, aplicando dois cliques sucessivos em qualquer
parte dele, e pressionar o botão
(Negrito).
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13. Quando se utiliza um documento com muitas páginas no Microsoft Word 2013, na versão em Português
para Sistema Operacional Windows, torna-se demorado localizar ou mesmo substituir uma determinada
palavra apenas fazendo uma leitura e redigitação do texto.
No entanto, o referido aplicativo disponibiliza as ferramentas Localizar e Substituir que podem ser
acessadas através do grupo
A) Revisão.
B) Exibição.
C) Inserção.
D) Edição.

14. Ao ligar um computador tipo PC (Personal Computer), o programa que se responsabiliza por verificar o
hardware da máquina e iniciar o carregamento do sistema operacional instalado é o
A) Sistema Básico de Entrada e Saída.
B) Sistema Básico de Inicialização.
C) Sistema Operacional Integrado.
D) Sistema Operacional Interno.

15. A figura abaixo apresenta uma planilha do Microsoft Excel 2013, em Português para o sistema operacional
Windows, com valores, data de vencimento e situação de algumas despesas.

Fonte: FUNCERN, 2015.

Na célula B11, deseja-se encontrar o valor já pago.
A fórmula que deverá ser inserida na célula B11 para que se calcule este valor é
A) =CONT.SE(D2:D9;"já paga")
B) =CONT.NÚM(SE((D2:D9)="já paga"))
C) =SOMASE(D2:D9;"já paga";B2:B9)
D) =SE(D2="já paga";CONT.VALORES(B2:B9);0)
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LEGISLAÇÃO
16. A ausência ou o afastamento é considerado como efetivo exercício, previsto pela Lei n º 8.112/1990,
quando ocorre
A) pelo prazo de sete dias consecutivos, em razão de casamento.
B) pelo prazo de oito dias consecutivos, em razão de licença-paternidade.
C) para servir em organismo internacional de que o Brasil participa ou com o qual coopera.
D) para tratamento de saúde, até o limite de um ano e meio, em cargo de provimento efetivo.
17. Nos termos da Lei nº 8.112/1990, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, ao entrar em
exercício, ficará sujeito a estágio probatório por período de vinte e quatro meses, durante o qual a sua
aptidão e a sua capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados, entre
outros, os fatores de
A) disciplina e capacidade de iniciativa.
B) responsabilidade e bom senso.
C) assiduidade e desempenho evolutivo.
D) produtividade e aptidão técnica.
18. De acordo com o Artigo 2º da Lei nº 11.892/2008,
A) os reitores dos Institutos Federais terão autonomia para criar cursos, nos limites de sua área de
atuação, observadas as peculiaridades de cada Região geográfica nacional.
B) para efeito da avaliação e regulamentação das instituições e dos cursos de educação de nível médio,
os Institutos Federais se equiparam às universidades federais.
C) o Ministério da Educação será responsável pela escolha de dois dos pró-reitores de cada instituto
federal, que devem ser servidores efetivos.
D) no âmbito de sua atuação, os Institutos Federais exercerão o papel de instituições acreditadoras e
certificadoras de competências profissionais.
19. O ensino médio, além de atender à formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de
profissões técnicas. Segundo a Lei nº 9.394/1996,
A) a preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação profissional poderão ser
desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições
especializadas em educação profissional.
B) a educação profissional técnica de nível médio será articulada com o ensino fundamental, médio e
superior, observando as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino e também o
projeto pedagógico de cada instituição.
C) a preparação profissional viabilizará e estimulará a habilitação profissional dos educandos,
preparando-os para o mercado de trabalho e, sempre que possível, garantindo o primeiro emprego
de cada aluno concluinte.
D) a educação profissional técnica de nível médio abrangerá os cursos de formação inicial e continuada
ou qualificação profissional, de educação profissional tecnológica e de educação de jovens e adultos.
20. De acordo com a Lei nº 9.394/1996, as instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus
cursos regulares,
A) manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo,
habilitando o discente ao prosseguimento de estudos em caráter complementar.
B) instituirão cursos de formação organizados por eixos ambientais, sociais e científicos, observadas as
normas do sistema, do eixo e do nível de ensino.
C) organizarão cursos por eixos estruturais, possibilitando a construção de diferentes itinerários
formativos, observadas as normas do respectivo eixo.
D) oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, e a matrícula será condicionada à capacidade
de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Nos termos do Capítulo I do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, constitui-se como uma
das responsabilidades e dos deveres dos profissionais de enfermagem
A) fundamentar relações de trabalho no direito, na prudência, na produtividade, na qualidade de vida, no
respeito, na solidariedade, na integração, na diversidade de opinião e de posição ideológica.
B) aprimorar os conhecimentos e práticas de cunho técnico, científico, gerencial, social, e cultural que
dão sustentabilidade à sua prática profissional.
C) exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência,
responsabilidade, honestidade e lealdade.
D) obter desagravo público ou privado em razão de ofensa que atinja a profissão, por meio do Conselho
Regional de Enfermagem.
22. A Resolução nº 358/2009 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) dispõe sobre a Sistematização
da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem. De acordo com os
termos dessa resolução, é correto afirmar:
A) Avaliação de Enfermagem é um processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o
auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a
pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo
saúde e doença.
B) Planejamento de Enfermagem é a determinação dos resultados que se espera alcançar; e das ações
ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou
coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, identificadas na etapa de
Diagnóstico de Enfermagem.
C) Histórico de Enfermagem é um processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados, que
culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos que representam, com mais exatidão, as
respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e
doença, e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva
alcançar os resultados esperados.
D) Diagnóstico de Enfermagem é um processo de investigação e verificação de mudanças nas
respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde
doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado
esperado; e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo
de Enfermagem.
23. O Capítulo IV – Do Direto à Saúde – do Estatuto do Idoso assegura, ao idoso, por intermédio do Sistema
Único de Saúde (SUS), o acesso universal e igualitário à saúde.
Em conformidade com as disposições desse capítulo, assinale a opção correta.
A) Ao idoso poderão ser cobrados, nos planos de saúde, valores diferenciados em razão da idade.
B) É assegurado, a todo idoso, o atendimento domiciliar pela perícia médica do INSS, realizada via
serviço público ou serviço privado de saúde integrante do SUS, para expedição do laudo de saúde
necessário ao exercício de direitos sociais e de isenção tributária do idoso.
C) Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito à acompanhante, devendo o órgão de
saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo o
critério médico.
D) É assegurado, a todo idoso, o direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer e às diversões.
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24. Para efeito da NR 9/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), consideram-se riscos ambientais
existentes nos ambientes de trabalho os agentes
A) químicos, ergonômicos e biológicos.
B) físicos, ergonômicos e mecânicos.
C) químicos, biológicos e mecânicos.
D) físicos, químicos e biológicos.

25. A Portaria Nº 1.600/2011 do Ministério da Saúde reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências
e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS). Nos termos dessa portaria,
constitui-se em uma das diretrizes da Rede de Atenção às Urgências:
A) ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos e crônicos demandados aos serviços de saúde
em todos os pontos de atenção, contemplando a classificação de risco e a intervenção adequada e
necessária aos diferentes agravos.
B) coordenação de projetos de atendimento às necessidades individuais e coletivas, de caráter de
urgência e permanente, decorrentes de agravos (calamidades públicas e de acidentes com múltiplas
vítimas), a partir da adoção de protocolos de prevenção.
C) atuação profissional e gestora visando o aprimoramento da qualidade da atenção por meio do
desenvolvimento de ações coordenadas, contínuas e que busquem a integralidade e a verticalidade
do cuidado em saúde.
D) garantia da universalidade, equidade e integralidade no atendimento às urgências clínicas, cirúrgicas,
gineco-obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e às relacionadas a causas externas (traumatismos,
violências e acidentes).
26. De acordo com a Resolução nº 293/2004 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), o
dimensionamento e a adequação quantiqualitativa do quadro de profissionais de enfermagem devem
basear-se em características relativas
A) ao serviço de enfermagem, no que concerne à fundamentação legal do exercício profissional, à
política de pessoal e à tecnologia e complexidade dos serviços e programas.
B) à instituição/empresa, no que concerne, entre outros elementos, à missão, ao porte e à estrutura
organizacional e física.
C) à clientela, no que concerne, entre outros elementos, ao índice de segurança técnica (IST) e à
realidade sociocultural e econômica.
D) ao serviço administrativo da empresa, no que concerne à dinâmica de funcionamento das unidades
nos diferentes turnos, ao modelo gerencial e ao modelo assistencial.

27. De acordo com a NR 32/2005 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), havendo necessidade de
manipulação de produto químico, deve ser disponibilizado, pelo empregador, um local adequado que
disponha, no mínimo, de
A) sinalização gráfica de fácil visualização para identificação do ambiente e do produto, respeitando o
disposto na NR 7.
B) equipamentos que garantam a concentração dos produtos químicos no ar abaixo dos limites de
tolerância estabelecidos nas NR 9 e NR 15 e observando-se os níveis de ação previstos na NR 9.
C) instrumentos que garantam a exaustão dos produtos químicos, de forma a não potencializar a
exposição de qualquer trabalhador, devendo ser utilizado o equipamento tipo coifa.
D) utilização de chuveiro e lava-olhos, os quais deverão ser acionados e higienizados semestralmente.

P24 – ENFERMEIRO/ÁREA
9

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 07/2015-REITORIA/IFRN
FUNCERN

28. Nos termos da Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências, é correto afirmar:
A) as gestantes ou as mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão
obrigatoriamente encaminhadas ao serviço social da maternidade para que esse serviço agilize a
adoção.
B) os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maustratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da
respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais.
C) os empregadores, as instituições e o poder público propiciarão condições adequadas ao aleitamento
materno, excluindo-se os filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade em regime
fechado ou semiaberto.
D) as situações de crianças ou adolescentes que estiverem em programa de acolhimento familiar ou
institucional serão reavaliadas, no máximo, a cada doze meses, devendo a autoridade judiciária
competente, decidir pela possibilidade de reintegração familiar ou colocação em família substituta.
29. Na Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) de crianças, realizada por uma equipe de saúde integrada por
dois socorristas, um dos profissionais deve realizar compressões torácicas enquanto o outro mantém a
via aérea aberta e executa ventilações a uma razão de
A) 3 compressões e 1 ventilação.
B) 5 compressões e 1 ventilações.
C) 15 compressões e 2 ventilações.
D) 30 compressões e 2 ventilações.
30. A Resolução da Diretoria Colegiada nº 306/2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e
a Resolução nº 358/2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), classificam os resíduos
dos serviços de saúde em cinco grupos: A, B, C, D e E.
De acordo com essa classificação,
A) o Grupo A compreende substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio
ambiente, dependendo das características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade
dessas substâncias.
B) o Grupo D compreende resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde
ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.
C) o Grupo B compreende componentes com possível presença de agentes biológicos que, devido às
características de maior virulência ou concentração desses agentes, podem apresentar risco de
infecção.
D) o Grupo C compreende materiais perfuro-cortantes ou escarificantes, tais como lâminas de barbear,
agulhas, ampolas de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas e espátulas.
31. No âmbito dos riscos potenciais de transmissão de infecções para os pacientes, os materiais utilizados
nos estabelecimentos de saúde podem ser classificados em três categorias: críticos, semicríticos e não
críticos.
De acordo com essa classificação, assinale a opção que apresenta, na sequência, um artigo crítico, um
semicrítico e um não-crítico.
A) Circuito de ventilador, talher e cuba.
B) Endoscópio do trato digestivo, termômetro e mamadeira.
C) Material de implantes, espéculo vaginal e cabo de laringoscópio.
D) Borracha de aspiração, cânula de guedel e bacia.
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32. Sobre a Lei nº 7.498/1986 que regulamenta o exercício profissional da Enfermagem, é correto afirmar que
cabe
A) privativamente ao enfermeiro a organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas
atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.
B) privativamente ao enfermeiro observar, reconhecer, descrever sintomas, participar da orientação e
supervisão do trabalho de Enfermagem.
C) à equipe de enfermagem a prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à
clientela durante a assistência hospitalar.
D) à equipe de enfermagem a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde
pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.
33. A via de administração de medicamentos a ser evitada em indivíduos que fazem uso de anticoagulantes
éa
A) intravenosa.
B) oral.
C) intramuscular.
D) subcutânea.
34. A compressão do ponto cístico durante a inspiração do paciente com resposta de dor intensa no local
pressionado associada à interrupção súbita da inspiração é sugestiva de colecistite aguda.
A técnica realizada durante esse exame físico é denominada de
A) sinal de McBurney.
B) sinal de Rosving.
C) sinal de Murphy.
D) sinal de Piparote.
35. Acerca do procedimento de prostatectomia, é correto afirmar:
A) os pacientes devem apresentar, na bolsa de drenagem, uma quantidade de líquido recuperada menor
em relação à quantidade de líquido injetada.
B) o sistema utilizado é o de duas vias, sendo uma para drenar e outra para irrigar.
C) os pacientes que se submetem à cirurgia por via perineal, suprapúbica ou retropúbica podem
apresentar extravasamento de urina ao redor da ferida após a retirada do cateter.
D) o sistema utilizado é o gravitacional, do tipo aberto e com frequência de troca a cada duas horas.
36. J.L.M, 16 anos, apresentou ferimento profundo em pé direito após pisar em prego durante uma partida de
futebol no dia anterior. Não possui comorbidades. A mãe do jovem relatou que ela estava fazendo os
cuidados no local afetado e, por isso, gostaria de obter orientações sobre como prevenir seu filho de
contrair o tétano.
Ao analisar o cartão do jovem, constatou-se que a vacina DTP havia sido administrada, aos 2, 4 e 6
meses de idade, e o reforço antitetânico, aos 15 meses e 5 anos. Considerando que os cuidados
posteriores do paciente serão realizados adequadamente por um profissional da enfermagem, a
recomendação para a profilaxia do tétano no caso relatado, é
A) realizar reforço para a dT e administrar soro antitetânico.
B) administrar imunoglobulina humana antitetânica.
C) administrar antibiótico e soro antitetânico.
D) realizar reforço da dT.
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37. C.M., 26 anos, estudante do curso de Tecnologia em Gestão Desportiva e de Lazer, realizou citologia
oncótica que evidenciou lesão intraepitelial de baixo grau. Relata citologia prévia há um ano sem sinais
de inflamação e malignidade.
A orientação a ser fornecida para a paciente é
A) realizar colposcopia.
B) realizar eletrocauterização.
C) repetir exame citológico em seis meses.
D) repetir exame citológico em um ano.
38. Durante realização dos exames biomédicos dos alunos do IFRN, J.J.L., 15 anos, relatou possuir
diagnóstico médico de asma.
Considerando a atuação do enfermeiro na assistência a esse tipo de paciente, é importante que o
profissional saiba que a doença
A) é caracterizada como uma enfermidade inflamatória crônica de caráter irreversível e não difusa.
B) apresenta a falência respiratória, a pneumonia e a atelectasia como algumas das suas complicações.
C) tem o tratamento com corticoide por via intramuscular como a principal escolha terapêutica de
manutenção
D) pode causar quadro de hipocapnia e acidose metabólica.
39. Sobre os aspectos relacionados à Diabetes Mellitus (DM),
A) a insulina de ação regular atinge seu pico de 30 a 60 minutos.
B) os indivíduos que possuem DM do tipo 1 apresentam tendência a ser acometidos pelo estado
hiperglicêmico hiperosmolar .
C) o tratamento da diabetes gestacional utiliza os hipoglicemiantes orais, em virtude do efeito
teratogênico da insulina.
D) as úlceras no pé da pessoa com DM podem ter um componente isquêmico, neuropático ou misto.
40. A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo agente Mycobacterium leprae tem
capacidade de infectar grande número de indivíduos, embora poucos adoeçam. Para efeito de tratamento,
o Ministério da Saúde (MS) divide os pacientes em dois grupos: paucibacilares e multibacilares.
De acordo com a Portaria nº 3.125/2010 do MS, o esquema padrão poliquimioterápico para um paciente
adulto recém-dignosticado com hanseníase apresentando cinco lesões cutâneas consiste no uso de
rifampicina, combinado com
A) dapsona e de clofazimina, sendo o tratamento considerado concluído com seis doses
supervisionadas em até 09 meses.
B) dapsona e de clofazimina, sendo o tratamento considerado concluído com doze doses
supervisionadas em até 18 meses.
C) dapsona, sendo o tratamento considerado concluído com seis doses supervisionadas em até 09
meses.
D) dapsona, sendo o tratamento considerado concluído com doze doses supervisionadas em até 18
meses.
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41. Em relação à saúde sexual e reprodutiva,
A) o uso de anticoncepcional hormonal combinado possui restrições em casos de câncer de ovário,
endometriose, mioma, tromboflebite e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.
B) o cancro mole é uma doença sexualmente transmissível causada por Chamydia trachomatis e apresenta
como características clinicas lesões indolores na região genital e linfonodos palpáveis na região inguinal.
C) o Dispositivo Intrauterino de Cobre é contraindicado em casos de gravidez confirmada ou suspeita,
doença inflamatória atual recente e antecedente de gravidez ectópica e de cirurgia pélvica.
D) o herpes genital, a sífilis e a donovanose são doenças sexualmente transmissíveis caracterizadas
pelo aparecimento de úlceras genitais, quando nos casos sintomáticos das doenças.
42. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS),
A) os instrumentos de planejamento do SUS (PlanejaSUS) são o Plano de Saúde (PS), a Programação
Anual de Saúde (PAS) e o Relatório Anual de Gestão (RAG).
B) a Região de Saúde deve, para ser instituída, conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária,
urgência e emergência, atenção psicossocial e atenção obstétrica e neonatal.
C) a direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) controla e fiscaliza os procedimentos dos
serviços privados de saúde.
D) os representantes do Poder Judiciário e do Ministério Público podem ser membros dos Conselhos de
Saúde.
43. Sobre o Programa Nacional de Imunização,
A) o esquema recomendado de administração da vacina contra o vírus do HPV é de 03 doses com
intervalos de 0, 3 e 30 meses.
B) os indivíduos com diagnóstico clínico prévio de coqueluche, tétano e difteria apresentam
contraindicação para se vacinar contra essas doenças.
C) o intervalo recomendado para a administração de diferentes vacinas que contêm antígenos de vírus
vivos atenuados é de 45 dias entre elas.
D) os imunobiológicos de antígenos inativados tornam os indivíduos inaptos temporariamente para
doação de sangue.
44. Conforme a Portaria nº 1.271/2014 do Ministério da Saúde, os casos de notificação compulsória imediata
para as três esferas públicas são:
A) dengue-óbitos, eventos adversos graves pós-vacinação e síndrome da rubéola congênita.
B) doença meningocócica, febre amarela e sífilis congênita.
C) febre tifóide, hantavirose e leptospirose.
D) doença de Creutzfeldt-Jakob, influenza humana por novo subtipo viral e malária.
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45. As precauções de isolamento destinam-se a prevenir a propagação de patógenos em hospitais,
fundamentadas no modo de transmissão desses agentes.
Assinale a opção que apresenta, corretamente, precauções de isolamento.
A) A lavagem das mãos constitui a medida mais importante para a redução dos riscos de transmissão
de microrganismos. O profissional de saúde deve ensaboar as mãos, friccioná-las por 5 segundos,
enxaguá-las e enxugá-las com uma toalha.
B) A utilização de luvas como barreira protetora é uma medida de prevenção à contaminação grosseira
das mãos e faculta a necessidade de lavagem das mãos. As luvas reduzem a probabilidade de
transmissão, aos pacientes, de patógenos que podem estar nas mãos dos profissionais de saúde e
diminuem o risco de transmissão de um patógeno de um paciente a outro, por intermédio das mãos
dos profissionais de saúde.
C) A descontaminação de utensílios reutilizáveis deve ser feita com detergentes e hipoclorito de sódio a
2%. Os pratos e os utensílios hospitalares utilizados por pacientes em isolamento podem ser
descartáveis.
D) A limpeza do quarto do paciente em isolamento deve ser feita da mesma maneira que a do quarto do
paciente que não está sob isolamento. Recomenda-se o uso de desinfetantes na limpeza concorrente
dos quartos e a desinfecção do equipamento de cabeceira, de cama e de superfícies ambientais para
a prevenção de alguns patógenos de sobrevivência mais prolongada e de patógenos
multirresistentes.
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