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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 CartãoResposta 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 CartãoResposta 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.

IFTO – INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS

CONHECIMENTOS BÁSICOS
LÍNGUA PORTUGUESA
Texto para as questões de 1 a 7.
Medicina policialesca

1.
Passei da idade de me surpreender com a
estupidez humana. Ainda assim, fiquei revoltado
com a atitude do médico que entregou à polícia a
menina que tomou Cytotec para abortar.
5.
Em nome de que princípios um profissional
recebe uma menina de 19 anos, fragilizada pelas
complicações de um abortamento provocado sem
assistência médica, ouve sua história, calça as
luvas, toca seu útero e os anexos, adota a conduta
que lhe parece mais adequada, sai da sala e chama a
polícia para prender em flagrante a paciente que lhe
confiou a intimidade?
13.

Existe covardia mais torpe?

A função primordial da medicina é aliviar o
sofrimento humano. Independentemente das
contradições jurídicas criadas por uma legislação
medieval, machista e desumana como a brasileira,
entregar a menina à polícia contribuiu para tornarlhe o sofrimento mais suportável?
20.
A questão do aborto ilustra como nenhuma
outra a hipocrisia moralista imposta às mulheres
pobres, pelos que se intitulam defensores da vida e
atribuem a si próprios o papel de guardiões dos
bons costumes e porta-vozes oficiais da vontade de
Deus.
26.
A realidade é cristalina: o aborto é livre no
Brasil, basta ter dinheiro para pagar por ele.
Não faltam clínicas particulares e hospitais
com
médicos
experientes
que
realizem
abortamentos em boas condições técnicas, desde
que bem remunerados.
32.
Muitos ginecologistas que se negam a
praticá-los em suas pacientes indicam esses
colegas, não raro criticados pelos mesmos que
fizeram o encaminhamento.
36.
Dias atrás, Cláudia Collucci, colunista desta
Folha, lembrou a pesquisa realizada pela Unicamp
em conjunto com a Associação dos Magistrados
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Brasileiros mostrando que 20% dos 1.148 juízes
entrevistados tiveram parceiras que ficaram
grávidas sem desejá-lo: 79,2% abortaram.
42.
Das 345 juízas que participaram, 15% já
haviam tido gestações indesejadas: 74% fizeram
aborto.
A colunista citou estudo semelhante
conduzido pela Federação das Associações de
Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) entre
ginecologistas e obstetras: diante de gestações
indesejadas, cerca de 80% de suas mulheres
recorreram à prática.
51.
Entre as médicas ginecologistas a situação é
semelhante: 77% interromperam sua gravidez
indesejada.
Por outro lado, 60% dos profissionais
ouvidos confessaram que não ajudariam uma
paciente, encaminhando-a a outro médico ou
indicando medicamento abortivo.
58.
Na Penitenciária Feminina da Capital, são
muitas as meninas que abortaram em espeluncas
mantidas, na periferia, por mulheres que vendem
Cytotec e realizam procedimentos cirúrgicos
semelhantes às torturas dos tempos da Inquisição.
Mas, quando essas mulheres vão parar na
cadeia, são encaminhadas para a ala do seguro.
65.
As mesmas que a elas recorrem nos
momentos de aflição recusam-se a cumprir pena ao
seu lado. Dizem que "elas matam criancinhas".
68.
Estudo da Universidade Estadual do Rio de
Janeiro revelou que, em 2013, o SUS internou
154.391 mulheres com complicações de
abortamentos. Como a estimativa é de que aconteça
uma complicação para cada quatro ou cinco casos,
o cálculo é de que tenham ocorrido de 685 mil a
856 mil abortos clandestinos no país.
75.
Um estudo publicado por pesquisadores da
Universidade de Brasília mostra que 20% das 37
milhões de brasileiras com mais de 40 anos já
fizeram aborto. Esses números servem de
referência para a Organização Mundial da Saúde.
Feitos nas piores condições, complicações em
abortos são a quinta causa de morte materna, no
país.
A questão não pode ser mais tratada da forma
bizarra e irresponsável como tem sido.
1
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85.
Não se trata de ser a favor ou contra. Todos
somos contrários, especialmente as mulheres
grávidas que a ele recorrem como última saída.
O problema do aborto não é moral, é
questão de saúde pública. Se 20% das brasileiras
com mais de 40 anos já abortaram na
clandestinidade, deveríamos puni-las com o rigor
das leis atuais? Haveria cadeia para mais de 7
milhões?
94.
Deixemos de hipocrisia. Nossa legislação só
não muda porque as mulheres de melhor poder
aquisitivo abortam em condições relativamente
seguras. As mais pobres é que correm risco de
morte e sentem na pele os rigores da lei.
VARELLA, Drauzio. Folha de S. Paulo, 7/3/2015.

Questão 1
Em relação ao texto, assinale a opção correta.
A) Embora seja contra o aborto, o autor defende
uma mudança na legislação brasileira com
vistas a legalizar sua prática e, assim, reduzir os
riscos à vida das mulheres que optam por
interromper a gravidez.
B) Infere-se que a questão suscitada pelo autor
deve ser tratada sob o prisma da religião, pois
envolve aspectos morais.
C) O autor se mostra favorável à prática do aborto,
por isso tece críticas à atitude do médico que
denunciou a jovem à polícia.
D) As mulheres que interrompem a gravidez
natural somente o fazem em instalações
precárias e clandestinas, visto que tal prática é
proibida pela legislação brasileira.
E) O texto tem como objetivo estabelecer uma
dicotomia entre os que são contrários e os que
são favoráveis ao aborto.
Rascunho
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Questão 2
Assinale a opção incorreta em relação ao texto.
A) O autor recorre a argumentos de autoridade
para conferir maior credibilidade ao texto.
B) O autor, ao redigir o texto, pressupôs que seus
leitores não tivessem conhecimento da situação
mencionada no primeiro parágrafo por se tratar
de informação totalmente nova, divulgada,
primeiramente, em seu artigo de opinião.
C) O título “Medicina policialesca” pode ser
tomado como fator prospectivo, pois lança
expectativas sobre o teor do texto.
D) No terceiro parágrafo há uma pergunta retórica,
que constitui, na realidade, uma afirmação.
E) A menção à Universidade Estadual do Rio de
Janeiro e à Universidade de Brasília são
exemplos de intertextualidade explícita, que, no
texto em questão, tem como objetivo conferir
atenção não só à informação, mas também à sua
fonte.
Questão 3
Considerando os aspectos da coesão textual,
assinale a opção em que os termos não remetem ao
mesmo referente.
A) “um profissional” (linha 5) – “lhe” (linha 10) –
“lhe” (linha 11).
B) “uma menina de 19 anos” (linha 6) – “sua
história” (linha 8) – “a paciente” (linha 11).
C) “médicos experientes” (linha 29) – “Muitos
ginecologistas” (linha 32) – “esses colegas”
(linha 33-34).
D) “colunista desta Folha” (linhas 36-37) – “A
colunista” (linha 45).
E) “essas mulheres” (linha 63) – “elas” (linha 65)
– “seu lado” (linha 67).
Rascunho
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Questão 4

Questão 5

As opções a seguir apresentam reescritas do último
parágrafo do texto. Assinale a opção na qual se
preservou a ideia original do parágrafo, bem como
sua coerência em relação ao texto.

Assinale a opção cuja ideia indicada entre
parênteses está em desacordo com o valor do
conectivo destacado.

A) Deixemos de ser hipócritas. Nossa legislação só
não muda porque o aborto, de fato, é crime, seja
quando praticado por mulheres de melhor poder
aquisitivo em condições relativamente seguras,
seja quando praticado por mulheres pobres que
correm risco de morte e sentem na pele os
rigores da lei.
B) Deixemos de falsear a verdade. Nossa
legislação vigora sem mudanças porque o risco
de morte e os rigores da lei assolam tanto as
mulheres mais pobres, quanto as que, dado o
maior poder aquisitivo, têm acesso a condições
relativamente seguras para a prática do aborto.
C) Deixemos de hipocrisia. Nossa legislação só
não muda porque o risco de morte e os rigores
da lei são restritos às mulheres mais pobres,
visto não haver registros de casos de aborto
entre as mulheres que gozam de maior poder
aquisitivo.
D) Deixemos de hipocrisia. Nossa legislação
vigora sem mudanças porque as mulheres de
melhor poder aquisitivo têm ao seu alcance
condições relativamente seguras de aborto, ao
passo que o risco de morte e os rigores da lei
incidem sobre as mulheres mais pobres.
E) Deixemos de hipocrisia. Nossa legislação
precisa de mudança, pois o risco de morte e os
rigores da lei não podem alcançar somente as
mulheres mais pobres. As mulheres com melhor
poder aquisitivo também precisam responder
por seus atos.
Rascunho

A) Passei da idade de me surpreender com a
estupidez humana. Ainda assim, fiquei
revoltado com a atitude do médico que entregou
à polícia a menina que tomou Cytotec para
abortar. (concessão)
B) Em nome de que princípios um profissional
recebe uma menina de 19 anos, fragilizada
pelas complicações de um abortamento
provocado sem assistência médica, ouve sua
história, calça as luvas, toca seu útero e os
anexos, adota a conduta que lhe parece mais
adequada, sai da sala e chama a polícia para
prender em flagrante a paciente que lhe confiou
a intimidade? (finalidade)
C) Não faltam clínicas particulares e hospitais com
médicos experientes que realizem abortamentos
em boas condições técnicas, desde que bem
remunerados. (condição)
D) Entre as médicas ginecologistas a situação é
semelhante: 77% interromperam sua gravidez
indesejada.
Por outro lado, 60% dos profissionais ouvidos
confessaram que não ajudariam uma paciente,
encaminhando-a a outro médico ou indicando
medicamento abortivo. (oposição)
E) Na Penitenciária Feminina da Capital, são
muitas as meninas que abortaram em
espeluncas mantidas, na periferia, por mulheres
que vendem Cytotec e realizam procedimentos
cirúrgicos semelhantes às torturas dos tempos
da Inquisição.
Mas, quando essas mulheres vão parar na
cadeia, são encaminhadas para a ala do seguro.
(consequência)
Rascunho
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Questão 6

Questão 8

Assinale a opção incorreta quanto ao emprego da
vírgula.

Os excertos a seguir constituem texto adaptado do
artigo “A lei antifumo”, de Drauzio Varella,
publicado no jornal Folha de S. Paulo. Tais
excertos, no entanto, encontram-se desordenados.
Numere-os de modo que seja estabelecida a coesão
e a coerência. Em seguida, assinale a opção
correspondente à ordem correta dos excertos.

A) Nas linhas 36 e 37, a expressão “colunista desta
Folha” está entre vírgulas por se tratar de
aposto explicativo.
B) Na linha 69, comprometer-se-ia a correção
gramatical caso fossem retiradas as vírgulas que
isolam a expressão “em 2013”.
C) Na linha 58, a expressão “Na Penitenciária
Feminina da Capital” é isolada por vírgula por
se tratar de locução adverbial anteposta à
oração principal.
D) Na linha 60, as vírgulas que isolam a expressão
“na periferia” poderiam ser retiradas sem que a
correção gramatical fosse comprometida.
E) Nas linhas 8, 9 e 10, o autor vale-se das
vírgulas para separar orações coordenadas
assindéticas.

Esse é o detalhe que aflige a indústria:
quando o dependente consegue passar horas
sem dar uma tragada, pode concluir que tem
força para se livrar da dependência, atitude
oposta às intenções do fornecedor.
A regulamentação, no entanto, que deveria
ser imediata, levou três burocráticos e
inexplicáveis anos para finalmente entrar em
vigor no dia 3 deste mês.
Depois de enfrentar um lobby de fazer
inveja à máfia, a lei que proíbe fumar em
ambientes fechados em todo o território
nacional foi aprovada em 2011.
Restrições públicas ao cigarro ajudam a
lidar com as crises de ansiedade que a
abstinência dispara, sempre que caem os níveis
sanguíneos da droga, aprendizado fundamental
para ficar livre dela.
Qualquer medida ou lei que tenha como
objetivo reduzir a prevalência do fumo na
população e assim diminuir o sofrimento
humano e o número de mortes causadas por ele,
viaja na contramão dos interesses empresariais.

Questão 7
Assinale a opção incorreta quanto ao emprego das
estruturas linguísticas no texto.
A) Na linha 26, os dois pontos antecedem uma
explicação.
B) Na linha 67, as aspas delimitam fragmento
atribuído a outros enunciadores.
C) Na linha 97, a expressão “é que” poderia ser
retirada sem comprometimento da correção da
frase, segundo a gramática normativa.
D) Nas linhas 92 e 93, se substituíssemos o
vocábulo “cadeia” pelo vocábulo “celas”,
registraríamos a seguinte redação: “Haveriam
celas para mais de 7 milhões?”.
E) Na oração “Deixemos de hipocrisia.” (linha
94), o autor vale-se de verbo no imperativo
afirmativo para exortar tanto o leitor quanto a si
mesmo a assumir determinada postura.

A)
B)
C)
D)
E)

4, 2, 1, 3, 5
5, 1, 4, 2, 3
1, 2, 4, 3, 5
3, 2, 4, 5, 1
4, 3, 2, 5, 1
Rascunho

Rascunho
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Questão 9

Questão 10

Os excertos abaixo constituem, sequencialmente,
texto adaptado de editorial do jornal Folha de S.
Paulo. Assinale a opção cujo excerto atende às
exigências da norma-padrão da língua escrita.

Em relação à redação oficial, analise os itens a
seguir.

A) A chamada telemedicina é uma das maneiras
mais baratas e eficazes de oferecer certos
atendimentos médicos de qualidade num país
com as dimensões do Brasil. Afinal, não são
muitos os profissionais, sobretudo especialistas,
que se dispõe a viver em localidades distantes
dos grandes centros.
B) O expediente permite, por exemplo, que
médicos do Hospital Geral de Vitória da
Conquista, no interior da Bahia, discutam com
colegas do hospital Albert Einstein, em São
Paulo, as condutas e procedimentos no
atendimento à um paciente internado na
instituição baiana.
C) Depois de ter dado um importante impulso à
telemedicina na década passada, o Brasil
progrediu pouco nos últimos anos. É uma pena.
O potencial benefício a dezenas de milhões de
brasileiros deveria ser mais do que suficiente
para o país apostar nessa ferramenta.
D) Outras vantagens são a redução de custos e o
aumento da eficiência de centros de saúde, já
que um diagnóstico rápido e correto diminuem
o tempo de internação e o número de exames
necessários.
E) A expansão dessa ferramenta no Brasil porém
encontra, sérios entraves. Eles começam na
precária infraestrutura de muitos hospitais, que
carecem não só de banda larga de internet como
também de equipamentos médicos básicos.
Rascunho

I.

II.

III.

IV.

Por ter como característica principal a
agilidade, o memorando é a modalidade de
comunicação apropriada para o tratamento
de assuntos oficiais entre o Instituto Federal
do Tocantins e o Ministério da Educação.
Em ofícios dirigidos a juízes, governadores
e ministros, bem como a demais autoridades
de hierarquia equivalente, deve-se empregar
a forma de tratamento “doutor”, com vistas
a garantir a desejada formalidade à
comunicação.
O redator, ao redigir a comunicação oficial,
deve evitar expressões como “Tenho a
honra de” ou “Tenho o prazer de”, visto que
tais expressões não passam de excessos
linguísticos
que
comprometem
a
impessoalidade e a objetividade da
comunicação oficial.
Nas comunicações oficiais, o redator deve
arrematar o texto com um dos seguintes
fechos: “Respeitosamente”, quando a
comunicação é dirigida a autoridades
superiores; ou “Atenciosamente”, nos casos
em que a comunicação é remetida a
autoridades de mesma hierarquia ou de
hierarquia inferior. Comunicações dirigidas
a autoridades estrangeiras atendem a rito e
tradições próprios, não seguindo, pois, tais
exemplos de fechos.

Assinale:
A)
B)
C)
D)
E)

se somente os itens I e II estiverem corretos.
se somente os itens I, II e III estiverem corretos.
se somente os itens I e IV estiverem corretos.
se todos os itens estiverem corretos.
se somente os itens III e IV estiverem corretos.
Rascunho
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INFORMÁTICA BÁSICA

Questão 14

Questão 11

São grupos de comando encontrados na guia página
inicial do Microsoft Excel 2010, exceto:

Dos itens abaixo, quais são componentes de um
computador?
I.
II.
III.
IV.
V.

Memória.
Unidade Central de Processamento - UCP.
Unidades de entrada de dados.
Unidades de saída de dados.
Nobreak.

Marque a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

CARGO: ENFERMEIRO/ÁREA

I e II
I, II e III
I, II e V
I, II, III e IV
I, II, III, IV e V

A)
B)
C)
D)
E)

alinhamento.
número.
texto.
estilo.
células.
Questão 15

No Microsoft Word 2010, muitas ações podem ser
feitas usando atalhos do teclado, facilitando o
trabalho e agilizando o processo da escrita e edição
dos documentos.
Sobre as teclas de atalho do Microsoft Word 2010,
marque a alternativa incorreta.

Questão 12

Sobre a WWW – World Wide Web, marque a
alternativa correta.
A) O protocolo padrão usado para a transferência
de informações na WWW é o SMTP.
B) O protocolo padrão usado para a transferência
de informações na WWW é o HTTP.
C) O protocolo padrão usado para a transferência
de informações na WWW é o DHCP.
D) O protocolo padrão usado para a transferência
de informações na WWW é o SNMP.
E) O protocolo padrão usado para a transferência
de informações na WWW é o FTP.
Questão 13

São princípios da segurança da informação, exceto:
A) confidencialidade.
B) integridade.
C) disponibilidade.
D) autenticidade.
E) legalidade.
Rascunho

A) A combinação das teclas CTRL + N serve para
aplicar negrito ao texto selecionado.
B) A combinação das teclas CTRL + F serve para
localizar uma ou mais palavras no texto.
C) A combinação das teclas CTRL + U serve para
abrir a guia "Substituir" na janela "Localizar e
Substituir".
D) A combinação das teclas CTRL + X serve para
recortar o texto selecionado.
E) A combinação das teclas CTRL + B serve para
salvar o documento.
Questão 16

Para imprimir uma página da Web no Google
Chrome, versão 45, basta pressionar as teclas Ctrl +
P. Após pressionar as teclas, uma janela é exibida
com as opções de configuração de impressão.
Algumas destas opções são:
A) páginas, cópias, layout, tamanho do papel,
margens e qualidade.
B) reverter páginas, tamanho real, layout,
orientação, agrupado e margens.
C) orientação, agrupado, margens, PDFCreator e
cópias.
D) PDFCreator, página atual, tamanho real, escala
personalizada e orientação.
E) ajustar, exibição atual, agrupado, reverter
páginas e escala personalizada.
6
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Questão 17

A coluna 1 apresenta atalhos do Windows 7 e a
coluna 2, a ação de cada um. Numere a segunda
coluna de acordo com a primeira.
Coluna 1
1)
2)
3)
4)
5)

Windows + D
Windows + F
Windows + E
Alt + F4
Alt + Tab

Coluna 2
Troca a janela sendo visualizada.
Executa o Windows Explorer.
Mostra a “Área de trabalho” ou restaura
todas as janelas.
Fecha a janela atual.
Abre a janela de pesquisa.
Assinale a sequência correta.
A)
B)
C)
D)
E)

5, 3, 1, 4, 2
5, 1, 3, 4, 2
2, 5, 3, 1, 4
5, 3, 4, 1, 2
1, 5, 2, 4, 3
FUNDAMENTOS EM EDUCAÇÃO E
LEGISLAÇÃO
Questão 18

Reitor de determinada Universidade Federal deste
país tem ciência de irregularidade no serviço
público desenvolvido nesta unidade por meio de
denúncia por escrito. A denúncia contém
evidências documentais acerca da ocorrência de
improbidade administrativa de um servidor estável
do quadro da referida universidade. Assinale a
alternativa, de acordo com a Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, que demonstre a providência
correta a ser adotada por essa autoridade no caso
apresentado.
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A) O Reitor, por recomendação legal, deverá
instaurar sindicância para apurar a denúncia.
B) O Reitor, diante da gravidade do ilícito e das
evidências trazidas na denúncia, poderá demitir,
de ofício, o servidor apontado na denúncia.
C) O Reitor, diante da gravidade do ilícito e das
evidências trazidas na denúncia, poderá
suspender por até 30 dias, de ofício, o servidor
apontado na denúncia.
D) O Reitor deverá arquivar a denúncia porque a
prática de improbidade administrativa não
configura
nenhuma
evidente
infração
disciplinar.
E) O Reitor, por recomendação legal, deverá
instaurar processo disciplinar para apurar a
denúncia devido ao suposto ilícito de
improbidade administrativa ensejar a imposição
da penalidade de demissão.
Questão 19

A exoneração e a demissão são duas formas de
vacância de cargo público. A respeito desses dois
institutos jurídicos, trazidos no bojo da Lei nº
8.112/1990, assinale a alternativa correta.
A) A exoneração, assim como a demissão, é
reconhecida legalmente como uma penalidade
disciplinar.
B) A demissão não pode ser aplicada no caso de
incontinência pública e conduta escandalosa na
repartição.
C) A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a
pedido do servidor ou de ofício, sendo que a
exoneração de ofício somente ocorre quando,
tendo tomado posse, o servidor não entrar em
exercício no prazo estabelecido.
D) Servidor que não satisfaz as condições do
estágio probatório pode ser exonerado de ofício.
E) A demissão pode ocorrer quando, tendo tomado

posse, o servidor não entrar em exercício no
prazo estabelecido.
Rascunho
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Questão 20

A Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008,
instituiu a Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica e criou os Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Com
base nessa Lei, assinale a alternativa incorreta.
A) Os Institutos Federais têm como órgãos
superiores o Colégio de Dirigentes, de caráter
consultivo, e o Conselho Superior, de caráter
consultivo e deliberativo.
B) Os Institutos Federais possuem autonomia para
criar e extinguir cursos, nos limites de sua área
de atuação territorial, bem como para registrar
diplomas dos cursos por eles oferecidos,
mediante autorização do seu Conselho
Superior, aplicando-se, no caso da oferta de
cursos a distância, a legislação específica.
C) Os Reitores são nomeados pelo Presidente da
República, para mandato de 4 (quatro) anos,
não sendo permitida recondução, após processo
de consulta à comunidade escolar do respectivo
Instituto Federal.
D) Os Institutos Federais, no âmbito de sua
atuação, exercem o papel de instituições
acreditadoras e certificadoras de competências
profissionais.
E) O Conselho Superior será composto por

representantes dos docentes, dos estudantes, dos
servidores técnico-administrativos, dos egressos
da instituição, da sociedade civil, do Ministério
da Educação e do Colégio de Dirigentes do
Instituto
Federal,
assegurando-se
a
representação paritária dos segmentos que
compõem a comunidade acadêmica.
Questão 21

A Constituição Federal de 1988 trouxe ao
ordenamento jurídico pátrio diversas inovações e
garantias acerca da Administração Pública.
Abalizado nas disposições constitucionais aplicadas
aos servidores públicos, assinale a alternativa
correta.

CARGO: ENFERMEIRO/ÁREA

B) O servidor público estável poderá perder o
cargo mediante procedimento de avaliação
periódica de desempenho, na forma de lei
complementar, desde que seja assegurada
ampla defesa.
C) O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de
cargos e empregos públicos são irredutíveis,
sem
nenhuma
limitação
ou
ressalva
constitucional.
D) A acumulação remunerada de cargos públicos é
proibida
por
expressa
determinação
constitucional, exceto apenas no caso de dois
cargos de professor, havendo compatibilidade
de horários.
E) O direito de greve do servidor público não tem
previsão constitucional expressa, sendo ilegal
seu exercício.
Questão 22

O Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994,
instituiu o Código de Ética Profissional do Servidor
Público Civil do Poder Executivo Federal,
estabelecendo regras para nortear a atuação
profissional do servidor público. De acordo com
esse Decreto, não é dever fundamental do servidor
público:
A) ter respeito à hierarquia, não representando
contra os seus superiores, em hipótese alguma.
B) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda
a integridade do seu caráter, escolhendo
sempre, quando estiver diante de duas opções, a
melhor e a mais vantajosa para o bem comum.
C) manter-se atualizado com as instruções, as
normas de serviço e a legislação pertinentes ao
órgão onde exerce suas funções.
D) zelar, no exercício do direito de greve, pelas
exigências específicas da defesa da vida e da
segurança coletiva.
E) manter limpo e em perfeita ordem o local de
trabalho, seguindo os métodos mais adequados
à sua organização e distribuição.
Rascunho

A) Os estrangeiros não podem ter acesso a cargos
públicos, pois somente os brasileiros natos ou
naturalizados são habilitados a ocupá-los.
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CARGO: ENFERMEIRO/ÁREA

Questão 23

Questão 25

A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, instituiu
normas para licitações e contratos da
Administração Pública, estabelecendo também
princípios que deverão ser observados pelo ente
estatal. Assinale a alternativa que não contém um
princípio expresso na referida Lei.

O direito de petição é o direito de o servidor
requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito
ou interesse legítimo, assegurado na Lei nº
8.112/1990. Acerca desse direito, assinale a
alternativa incorreta.

A)
B)
C)
D)
E)

Probidade administrativa
Vinculação ao instrumento convocatório
Isonomia
Moralidade
Julgamento subjetivo
Questão 24

A forma de ingresso na carreira dos cargos técnicoadministrativos em educação e o desenvolvimento
destes cargos foram estabelecidos na Lei nº 11.091,
de 12 de janeiro de 2005, e alterações. A respeito
do Plano de Carreira dos Cargos TécnicoAdministrativos em Educação, assinale a
alternativa correta.
A) Os percentuais do Incentivo à Qualificação são
acumuláveis e serão incorporados aos
respectivos proventos de aposentadoria e
pensão.
B) O desenvolvimento do servidor na carreira darse-á pela mudança de nível de capacitação e de
padrão
de
vencimento
mediante,
exclusivamente, a Progressão por Capacitação
Profissional.
C) O ingresso na carreira dos cargos técnicoadministrativos em educação dar-se-á mediante
concurso público de provas ou de provas e
títulos, organizado em uma ou mais fases, não
podendo, sob nenhuma hipótese, incluir curso
de formação.
D) O resultado favorável na avaliação de
desempenho é um fator condicionante na
liberação do servidor para a realização de
cursos de Mestrado e Doutorado.
E) A mudança de nível de capacitação e de padrão
de vencimento acarretará, obrigatoriamente,
mudança de nível de classificação.

A) O requerimento será dirigido à autoridade
competente para decidi-lo e encaminhado por
intermédio daquela a que estiver imediatamente
subordinado o requerente.
B) O prazo para interposição de pedido de
reconsideração ou de recurso é de 15 (quinze)
dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo
interessado, da decisão recorrida.
C) O pedido de reconsideração e o recurso, quando
cabíveis, interrompem a prescrição.
D) Para o exercício do direito de petição, é
assegurada vista do processo ou documento, na
repartição, ao servidor ou a procurador por ele
constituído.
E) Cabe pedido de reconsideração à autoridade
que houver expedido o ato ou proferido a
primeira decisão, não podendo ser renovado.
Rascunho

Rascunho
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 28

Questão 26

Segundo a Portaria do Ministério da Saúde nº
1.271, de 6 de junho de 2014, são doenças e
agravos de notificação compulsória, exceto:

O principialismo tem grande influência na
reflexão e análise bioética no campo das
pesquisas em seres humanos. Esta orientação
bioética foi proposta em 1979 por Tom
Beauchamp e James Childress, no clássico
“Princípios de ética biomédica”. A análise ética
de cada caso, na clínica e na pesquisa, deve ser
realizada mediante a avaliação de quatro
princípios éticos, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

CARGO: ENFERMEIRO/ÁREA

A)
B)
C)
D)
E)

Violência doméstica.
Violência sexual.
Tentativa de suicídio.
Acidente por animal peçonhento.
Acidente vascular encefálico.
Rascunho

Lealdade.
Respeito à autonomia.
Não maleficência.
Beneficência.
Justiça.
Questão 27

Em relação à Resolução COFEN Nº 429/2012, que
dispõe sobre o registro das ações profissionais de
enfermagem no prontuário do paciente, é correto
afirmar que, exceto:
A) Cabe aos Conselhos Regionais adotar as
medidas necessárias ao cumprimento desta
Resolução.
B) Devem ser registrados no prontuário do
paciente os diagnósticos de enfermagem acerca
das respostas da pessoa, família ou coletividade
humana em um dado momento do processo
saúde e doença.
C) Caso a instituição ou serviço de saúde adote o
sistema de registro eletrônico, mas não tenha
providenciado, em atenção às normas de
segurança, a assinatura digital dos profissionais,
deve-se arquivar os documentos digitais.
D) Os registros devem conter as informações
inerentes ao processo de cuidar e ao
gerenciamento dos processos de trabalho,
necessárias para assegurar a continuidade e a
qualidade da assistência.
E) Relativo ao gerenciamento dos processos de
trabalho, devem ser registradas, em documentos
próprios da Enfermagem, as informações
imprescindíveis sobre as condições ambientais
e recursos humanos e materiais, visando à
produção de um resultado esperado.
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CARGO: ENFERMEIRO/ÁREA

Questão 29

Questão 30

Durante a internação, os profissionais de saúde
devem higienizar as mãos em momentos essenciais
e necessários, de acordo com o fluxo de cuidados
assistenciais para prevenção de infecções
relacionadas à assistência à saúde (IRAS), causadas
por transmissão cruzada pelas mãos. Observe a
figura a seguir e marque a alternativa que contenha
a sequência correta.

A estratégia multimodal da Organização Mundial
de Saúde (OMS) para a melhoria da higienização
das mãos foi proposta para traduzir, na prática,
as recomendações sobre a higiene das mãos e é
acompanhada por uma ampla gama de
ferramentas práticas e de implementação prontas
para serem aplicadas nos serviços de saúde.
Diante desta afirmação é correto afirmar que os
componentes-chave da estratégia multimodal da
OMS para a melhoria da higienização das mãos
são, exceto:

A) Antes do contato com o paciente, após a
exposição a fluidos corporais, antes da
realização do procedimento, após contato com o
paciente, após contato com as áreas próximas
ao paciente.
B) Antes do contato com o paciente, antes da
realização do procedimento, após a exposição a
fluidos corporais, após contato com o paciente,
após contato com as áreas próximas ao
paciente.
C) Antes do contato com o paciente, após a
exposição a fluidos corporais, antes da
realização do procedimento, após contato com
as áreas próximas ao paciente, após contato
com o paciente.
D) Antes do contato com o paciente, antes da
realização do procedimento, após a exposição a
fluidos corporais, após contato com as áreas
próximas ao paciente, após contato com o
paciente.
E) Antes do contato com o paciente, antes da
realização do procedimento, após contato com o
paciente, antes da realização do procedimento,
após contato com as áreas próximas ao
paciente.

A) Fiscalização e aplicação de advertências para
garantir que seja efetivada a prática correta
da higiene das mãos.
B) Mudança de sistema para assegurar que a
infraestrutura necessária esteja disponível
para permitir a prática correta de higiene das
mãos pelos profissionais de saúde.
C) Avaliação e retroalimentação com objetivo de
monitorar as práticas de higiene das mãos e a
infraestrutura, assim como a percepção e
conhecimento sobre o tema entre os
profissionais da saúde retroalimentando estes
resultados.
D) Lembretes no local de trabalho visando
alertar e lembrar os profissionais de saúde
sobre a importância da higienização das mãos
e sobre as indicações e procedimentos
adequados para realizá-la.
E) Clima de segurança institucional objetivando
criar um ambiente que facilite a
sensibilização dos profissionais quanto à
segurança do paciente e no qual o
aprimoramento da higienização das mãos
constitui prioridade máxima em todos os
níveis.
Rascunho

Rascunho
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Questão 31

A drenagem torácica objetiva manter ou
restabelecer a pressão negativa do espaço pleural e
manter a função cardiorrespiratória e a estabilidade
hemodinâmica por meio da retirada de ar, líquidos
e sólidos do espaço pleural ou mediastino. Assinale
a alternativa incorreta quanto aos cuidados de
enfermagem nos pacientes drenados.
A) Nunca ocluir o dreno durante o transporte.
B) Na troca do selo d’água, manter o frasco
inclinado e enchê-lo em nível apropriado
para estabelecimento da pressão.
C) Durante a troca do sistema de drenagem,
checar se a posição do sistema de drenagem e
do sistema de aspiração estão abaixo do nível
do tórax para assegurar a pressão
gravitacional apropriada e selo d’água
negativo.
D) Monitorar para que a extremidade do sistema de
drenagem fique fora d’água.
E) O curativo deve ser monitorado para
determinar possível origem do vazamento de
ar, hemorragia ou obstrução do dreno.

CARGO: ENFERMEIRO/ÁREA

IV.

Houve alteração na recomendação referente
à relação compressão-ventilação de 30:2,
substituída para 15:2 para um único
socorrista de adultos, crianças e bebês.

É correto apenas o que se afirma nos itens:
A)
B)
C)
D)
E)

I e II.
I e III.
I, III e IV.
I, II e IV.
I, II e III.
Questão 33

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma
condição clínica multifatorial caracterizada por
níveis elevados e sustentados de pressão arterial
(PA). Para tanto, recomenda-se sempre que
possível a mensuração da PA fora do consultório
para esclarecimento do diagnóstico, identificação
da hipertensão do avental branco (HAB) e da
hipertensão mascarada (HM). As VI Diretrizes
Brasileiras de Hipertensão recomendam prazos para
reavaliação da pressão arterial. Considerando essas
Diretrizes, é correto afirmar que, exceto:

Questão 32

Com base nas novas Diretrizes da American Heart
Association
2010
para
Ressuscitação
Cardiopulmonar e Atendimento Cardiovascular de
Emergência, julgue os itens a seguir.
I.

II.

III.

Alteração na sequência de procedimentos de
Suporte Básico de Vida de A-B-C (via
aérea, respiração, compressões torácicas)
para C-A-B (compressões torácicas, via
aérea, respiração) em adultos.
Frequência de compressão mínima de
100/minuto (em vez de "aproximadamente"
100/minuto, como era antes).
Profundidade de compressão mínima de 2
polegadas (5 cm), em adultos, e de, no
mínimo,
um
terço
do
diâmetro
anteroposterior do tórax, em bebês e
crianças (aproximadamente, 1,5 polegada [4
cm] em bebês e 2 polegadas [5 cm] em
crianças).

A) PAS < 130 PAD < 85, reavaliar em 1 ano e
estimular mudanças de estilo de vida.
B) PAS 140–159 PAD 90–99, confirmar em 4
meses.
C) PAS 130–139 PAD 85–89, reavaliar em 6
meses e insistir em mudanças de estilo de
vida.
D) PAS 160–179 PAD 100–109, confirmar em 1
mês.
E) PAS ≥ 180 PAD ≥ 110, intervenção
medicamentosa imediata ou reavaliar em 1
semana.
Rascunho
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CARGO: ENFERMEIRO/ÁREA

Questão 34

Questão 35

Atualmente, quatro grupos de doenças crônicas têm
causado maior impacto mundial (doenças do
aparelho circulatório, diabetes, cânceres e doenças
respiratórias) e possuem quatro fatores de risco em
comum: tabagismo, inatividade física, alimentação
não saudável e consumo excessivo de álcool. Com
relação a estes fatores de risco, julgue os itens que
se seguem.

Com relação a diluição de fármacos, analise as
seguintes situações e, em seguida, considere os
procedimentos para cada uma das situações
apresentadas, respectivamente.

I.

II.

O tabagismo é considerado um dos maiores
fatores de risco para as doenças
cardiovasculares e a maior causa de doença
coronariana, tanto em homens quanto em
mulheres, assim como já está bem
estabelecida a sua correlação com a doença
cerebrovascular.
Mulheres fumantes têm risco relativo maior
de desenvolver doenças cardiovasculares do
que os homens.

Situações:
I.

II.
III.
IV.

V.
VI.

III.

IV.

V.

O
cigarro
também
aumenta
as
concentrações de colesterol total e LDL,
diminui o HDL e aumenta a resistência à
insulina.
Pessoas com doenças crônicas, incluindo o
diabetes, podem tomar álcool com
moderação como parte de um estilo de vida
saudável. O consumo deve ser dentro dos
limites estabelecidos para pessoas sem
doenças, ou seja, menos de 210 g/semana
para homens e menos de 140 g/semana para
mulheres.
A alimentação está relacionada diretamente
a alguns fatores que interferem na
prevenção e/ou controle das doenças
crônicas e seus agravos. São eles: excesso
de peso, dislipidemia, mau controle
glicêmico e padrão alimentar com consumo
excessivo de gordura saturada e pouca
ingestão de frutas e vegetais.

É correto apenas o que se afirma nos itens:
A)
B)
C)
D)
E)

I e III.
I e V.
I, II, III, IV e V
I, II e III.
I, II e IV.

A prescrição é de Benzilpenicilina potássica
1.500.000 UI EV. Tenho frasco-ampola
(FA) de 10.000.000 UI.
Precisamos administrar 1.500ml de Soro
Fisiológico - SF 0,9% em 24 horas.
Preparar 5ml de uma solução de
Aminofilina a 2%.
Administrar Paracetamol 1 comprimido de
750 mg. Tenho apenas Paracetamol em
gotas 250mg/ml.
Quantas ampolas de 20ml a 50%
precisamos para conseguir 20g de glicose?
Administrar de Amicacina 50mg EV. Tenho
ampolas de 0,5g diluído em 5ml.

Procedimentos:
4 Deve-se aspirar 10ml de água destilada para
diluir a Benzilpenicilina potássica.
8 O cálculo de gotejamento será 21
gotas/minutos ou 63 microgotas/minutos.
16 Serão necessários 0,1mg da solução de
Aminofilina a 2%.
16 A dose a ser administrada de Paracetamol será
de 60 gotas.
32 Serão necessárias 4 ampolas de glicose a 50%.
32 A dose de Amicacina a ser administrada será
de 0,5ml.
A soma dos procedimentos corretos em relação
às situações apresentadas é:
A)
B)
C)
D)
E)

60
88
92
56
108
Rascunho
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CARGO: ENFERMEIRO/ÁREA

Questão 36

Questão 39

Foram prescritos 1.000ml de soro glicosado (SG) a
10%, porém só há no hospital SG a 5% (500 ml) e
ampolas de 20ml de glicose a 50%. Quantas
ampolas de glicose a 50% serão utilizadas em cada
frasco de SG a 5% (500 ml)?

O Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem leva em consideração a necessidade
e o direito da assistência em enfermagem da
população, os interesses do profissional e de sua
organização. Considerando este Código de Ética
é correto afirmar que:

A)
B)
C)
D)
E)

2,75 ampolas;
2 ampolas;
2,25 ampolas;
2,5 ampolas;
3 ampolas;
Questão 37

P.L.S, de 25 anos, está grávida, sendo a sua
segunda gestação. Ela compareceu à Unidade
Básica de Saúde para consulta de pré-natal no dia
5/3/2015. A enfermeira detectou que era a primeira
consulta e perguntou qual foi a data da sua última
menstruação (DUM). A gestante informou que foi
em 9/1/2015 A data provável do parto, de acordo
com a regra de Naegele, será:
A)
B)
C)
D)
E)

10/10/2015
14/10/2015
15/10/2015
17/10/2015
16/10/2015
Questão 38

De acordo com as recomendações da Sociedade
Brasileira de Imunizações 2014, o calendário
vacinal do recém-nascido/prematuro preconiza que,
ao nascer, as imunizações recomendadas são:
A) BCG ID
B) BCG ID, Hepatite B e Pneumocócica
Conjugada
C) BCG ID, Hepatite B e Haemophilus influenza e
tipo b
D) BCG ID e Hepatite B
E) BCG ID, Hepatite B e Pneumocócica
Conjugada, Haemophilus influenza e tipo b

A) Este código foi centrado na pessoa, na
família e nas instituições.
B) Ele é focado nas atividades profissionais.
C) Ele pressupõe que os trabalhadores de
Enfermagem se aliem aos usuários para uma
assistência sem riscos e danos à população.
D) Ele foi postulado na Declaração Universal
dos
Direitos
dos
Profissionais
de
Enfermagem.
E) É um objetivo deste documento obter
desgravo público por ofensa que atinja a
profissão só por meio do Conselho Federal de
Enfermagem.
Questão 40

A determinação dos resultados que se espera
alcançar e das ações ou intervenções de
enfermagem que são realizadas em face das
respostas da pessoa, família ou coletividade
humana em um dado momento do processo saúde e
doença, representa qual etapa do Processo de
Enfermagem, descrita na Resolução COFEN nº
358/2009 que estabelece a Sistematização da
Assistência de Enfermagem (SAE):
A)
B)
C)
D)
E)

Implementação;
Planejamento de Enfermagem.
Avaliação Enfermagem.
Coleta de dados de Enfermagem.
Diagnóstico de Enfermagem.
Rascunho

Rascunho
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CARGO: ENFERMEIRO/ÁREA

Questão 41

IV.

Para interromper a cadeia de transmissão das
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), é
fundamental que os contatos sexuais dos indivíduos
infectados sejam tratados. No caso do não
comparecimento das parcerias sexuais convidadas,
outras atividades poderão ser desenvolvidas,
conforme a disponibilidade de cada serviço.
Contudo, qualquer método de comunicação dos
parceiros deve ser baseado no(s) princípio(s) de:

V.
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

No que concerne ao dimensionamento de pessoal
de enfermagem, conforme delineia a Resolução
COFEN nº 293/2004, podemos afirmar que, para
efeito de cálculo, devem ser consideradas como
horas de enfermagem, por leito, nas 24 horas:

Presença de coerção.
Proteção na territorialização.
Confidencialidade.
Avaliação clínica.
Todas estão corretas.

parcerias com história prévia ou presença de
outra IST;
uso irregular de métodos contraceptivos.
Estão corretas as proposições I e IV.
Estão corretas as proposições II, III e IV.
Estão corretas as proposições I e IV.
Estão corretas as proposições III, IV e V.
Estão corretas as proposições III e IV.
Questão 44

Questão 42

I.

A sífilis latente é uma das variantes clínicas da
sífilis em que não se observam sinais e sintomas
clínicos. O diagnóstico da sífilis latente é realizado
exclusivamente por meio de testes sorológicos.
Desta forma, a sífilis latente pode ser classificada
de acordo com o tempo de infecção em:

II.

A) Sífilis latente tardia (mais de um ano de
infecção)
B) Sífilis latente recente (somente até seis meses
de infecção)
C) Sífilis latente recente (somente até nove meses
de infecção)
D) Sífilis latente tardia (somente após dez anos de
infecção)
E) Todas estão corretas.

III.
IV.
V.
VI.

VII.

3,6 horas de enfermagem, por cliente, na
assistência mínima ou autocuidado;
5,6 horas de enfermagem, por cliente, na
assistência intermediaria;
9,6 horas de enfermagem, por cliente, na
assistência semi-intensiva;
17,7 horas de enfermagem, por cliente, na
assistência intensiva.
O Índice de Segurança Técnica (IST)
não deve ser inferior a 15% do total;
Para os serviços que não podem ser
referenciados por leito/dia, usar-se-á o
sitio funcional, atividade, local, e o
período de 4, 5 e 6 horas;
Ao cliente crônico com idade superior a
60 anos deverá ser acrescido de 0,5 às
horas de enfermagem.

Estão corretas as assertivas:

Questão 43

Na cervicite mucopurulenta ou endocervicite há
inflamação da mucosa endocervical (epitélio
colunar do colo uterino). Os principais agentes
etiológicos das cervicites são Chlamydia
trachomatis e Neisseria gonorrhoeae, contudo, há
evidências da associação de C. trachomatis e N.
gonorrhoeae aos seguintes fatores:
I.
II.
III.

A)
B)
C)
D)
E)

I, II, III, IV, V, VI e VII
I, II, III, IV, V e VII
I, II, III, V, VI, VII
II, V, VI, VII
II, III, V, VI, VII
Rascunho

mulheres sexualmente ativas com idade
inferior a 35 anos;
más condições de higiene após ato sexual;
múltiplas parcerias sexuais,
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Questão 45

O trabalho do enfermeiro no contexto da saúde
constitui-se na prestação de serviço dentro do setor
terciário da economia. Contudo, o trabalho
também se constitui em um processo que é
composto de vários elementos como: técnicas,
teorias de enfermagem e administração, mas cujo
objeto de trabalho é o cuidado e a promoção à
saúde, dentre outros. Entre as inúmeras
atribuições estão as de gerenciamento dos
serviços de saúde, sendo que, para tal ação, o
Enfermeiro deve se apropriar das teorias de
administração para a gestão do serviço ou para a
gestão de pessoal de enfermagem. Assinale a
alternativa correta em que o autor e sua
respectiva teoria estão corretamente relacionados.
A) Administração científica de Fayol: organização
racional do trabalho.
B) Teoria das relações humanas de Mayo:
humanização da organização, liderança,
comunicação e dinâmica de grupo.
C) Teoria clássica de Taylor: princípios gerais
de
administração
(planejar, organizar,
comandar, coordenar e controlar).
D) Teoria comportamental de Maslow: motivação
humana, estilos de administração e o processo
decisório.
E) Teoria sistêmica Mc Gregor: visão sistêmica
das organizações.
Questão 46

A Hanseníase é uma doença infecciosa, causada
pelo bacilo Mycobacterium Leprae, sendo
endêmica na região Norte do Brasil, causando um
grande estigma relacionado a essa doença. O
tratamento para a hanseníase paucibacilar é:
A) Rifampicina – 1 dose mensal de 600mg (2
cápsulas de 300mg) com administração
supervisionada (6 meses); Dapsona – 1 dose
mensal de 100mg supervisionada e 1 dose
diária auto administrada (critério de alta – 6
doses supervisionadas em até 9 meses).
B) Rifampicina – 1 dose mensal de 200mg (2
cápsulas de 100mg) com administração
supervisionada (6 meses); Dapsona – 1 dose
mensal de 300mg supervisionada e 1 dose

CARGO: ENFERMEIRO/ÁREA
diária auto administrada (critério de alta – 6
doses supervisionadas em até 9 meses).
C) Rifampicina – 1 dose mensal de 500mg (2
cápsulas de 250mg) com administração
supervisionada (6 meses); Dapsona – 1 dose
mensal de 100mg supervisionada e 1 dose
diária auto administrada (critério de alta – 5
doses supervisionadas em até 9 meses).
D) Rifampicina – 1 dose mensal de 800mg (2
cápsulas de 400mg) com administração
supervisionada (6 meses); Dapsona – 1 dose
mensal de 300mg supervisionada e 1 dose
diária auto administrada (critério de alta – 6
doses supervisionadas em até 9 meses).
E) Rifampicina – 1 dose mensal de 400mg (2
cápsulas de 200mg) com administração
supervisionada (6 meses); Dapsona – 1 dose
mensal de 200mg supervisionada e 1 dose
diária auto administrada (critério de alta – 7
doses supervisionadas em até 9 meses).
Questão 47

O termo diabetes mellitus (DM) refere-se a um
transtorno
metabólico,
caracterizado
por
hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de
carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de
defeitos da secreção e/ou da ação da insulina. Esta
patologia vem aumentando entre a população e está
associada à dislipidemia e à hipertensão arterial.
Assim sendo, para considerar um paciente com DM
tipo 1 a pessoa deve ter:
A) Duas glicemias de jejum, em que os resultados
devem ser maiores dp que 140 mg/dL.
B) Duas glicemias de jejum, em que os resultados
devem ser maiores do que 160 mg/dL.
C) Duas glicemias de jejum, em que os resultados
devem ser maiores do que 138 mg/dL.
D) Duas glicemias de jejum, em que os resultados
devem ser maiores do que 144 mg/dL.
E) Duas glicemias de jejum, em que os resultados
devem ser maiores do que 126 mg/dL.
Rascunho
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Questão 48

Questão 49

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma
condição clínica multifatorial caracterizada por
níveis elevados e sustentados de pressão arterial.
Associa-se,
frequentemente,
às
alterações
funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo
(coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e às
alterações metabólicas, com aumento do risco de
eventos cardiovasculares fatais e não fatais. O
diagnóstico da HAS consiste na média aritmética
da PA maior ou igual a:

A Vigilância em Saúde do Trabalhador tem uma
série de atributos e princípios. Entre eles há um que
busca prevenir possíveis agravos à saúde dos
trabalhadores causados pela utilização de processos
produtivos e tecnologias, uso de substâncias
químicas, equipamentos e máquinas, entre outros.
O texto acima refere-se a que princípio:

A) pressão de 130/90mmHg, verificada em pelo
menos três dias diferentes com intervalo
mínimo de uma semana entre as medidas, ou
seja, soma-se a média das medidas do primeiro
dia mais as duas medidas subsequentes e
divide-se por três.
B) pressão de 140/100mmHg, verificada em pelo
menos três dias diferentes com intervalo
mínimo de uma semana entre as medidas, ou
seja, soma-se a média das medidas do primeiro
dia mais as duas medidas subsequentes e
divide-se por três.
C) pressão de 140/90mmHg, verificada em pelo
menos três dias diferentes com intervalo
mínimo de uma semana entre as medidas, ou
seja, soma-se a média das medidas do primeiro
dia mais as duas medidas subsequentes e
divide-se por três.
D) pressão de 160/100 mmHg, verificada em pelo
menos três dias diferentes com intervalo
mínimo de uma semana entre as medidas, ou
seja, soma-se a média das medidas do primeiro
dia mais as duas medidas subsequentes e
divide-se por três.
E) pressão de 130/100mmHg, verificada em pelo
menos três dias diferentes com intervalo
mínimo de uma semana entre as medidas, ou
seja, soma-se a média das medidas do primeiro
dia mais as duas medidas subsequentes e
divide-se por três.

A)
B)
C)
D)
E)

Interinstitucionalidade.
Precaução.
Responsabilidade ambiental.
Transdiciplinariedade.
Priorização social.
Questão 50

A Síndrome de Burnout, também conhecida como
síndrome do esgotamento profissional, é um
distúrbio psíquico, sendo mais comum em
profissionais com alto grau de contato interpessoal.
O sintoma típico é a sensação de esgotamento
físico e emocional que se reflete em atitudes
negativas,
como
ausências
no
trabalho,
agressividade, isolamento, mudanças bruscas de
humor, irritabilidade, dificuldade de concentração,
lapsos de memória, ansiedade, depressão,
pessimismo, baixa autoestima, dor de cabeça,
cansaço, palpitação, pressão alta, dores musculares,
insônia e distúrbios gastrintestinais.
Marque as assertivas ligadas as formas de
prevenção da Síndrome de Burnout.
I.
II.
III.
IV.
V.

Evitar a rotina e a monotonia.
Melhorar as condições sociais e físicas de
trabalho.
Procurar ser mais exigente no ambiente
profissional.
Fazer uso de tranquilizantes.
Criar e manter atividades de lazer.

Estão corretas as assertivas:
Rascunho

A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III
III, IV e V
II, III e V
I, III e IV
I, II e V
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