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Português 

 

TEXTO 1 
 

A leitura 

Várias vezes, no decorrer do último século, previu-se a morte dos 
livros e do hábito de ler. O avanço do cinema, da televisão, dos 
videogames, da internet, tudo isso iria tornar a leitura obsoleta. No 
Brasil da virada do século XX para o século XXI, o vaticínio até 
parecia razoável: o sistema de ensino em franco declínio e sua 
tradição de fracasso na missão de formar leitores, o pouco apreço 
dado à instrução como valor social fundamental e até dados muito 
práticos, como a falta e a pobreza de bibliotecas públicas e o alto 
preço dos exemplares impressos aqui, conspiravam (conspiram, 
ainda) para que o contingente de brasileiros dados aos livros 
minguasse de maneira irremediável. Contra todas as perspectivas, 
porém, vem surgindo uma nova e robusta geração de leitores no 
país, movida – entre outras iniciativas – por sucessos televisivos, 
como as séries Harry Potter e Crepúsculo.  

Também para os cidadãos mais maduros abriram-se largas portas 
de entrada à leitura. A autoajuda (e os romances com fortes tintas 
de autoajuda) é uma delas; os volumes que às vezes caem nas 
graças do público, como A menina que roubava livros, ou os 
autores que têm o dom de fisgar o público com suas histórias, são 
outra. E os títulos dedicados a recuperar a história do Brasil, como 
1808, 1822, ou Guia politicamente incorreto da História do Brasil, 
são uma terceira, e muito acolhedora, dessas portas.  

É mais fácil tornar a leitura um hábito, claro, quando ela se inicia na 
infância. Mas qualquer idade é boa, é favorável para adquirir esse 
gosto. Basta sentir aquela comichão do prazer, da curiosidade – e 
então fazer um esforço para não se acomodar a uma zona de 
conforto, mas seguir adiante e evoluir na leitura.                    

Bruno Meier. In: Graça Sette et al. Literatura – trilhas e tramas. 
Excerto adaptado. 

 

01. O tema abordado ao longo do Texto 1 tem como ponto 
central: 

A) o inevitável desaparecimento dos livros e a 
falência total dos hábitos de ler, entre as 
populações mais jovens. 

B) o sistema de ensino atual, que apresenta franco 
declínio e visível fracasso na missão de formar 
leitores competentes. 

C) os livros de autoajuda, que, em geral, constituem 
significativas portas de entrada e de incentivo à 
leitura dos adultos. 

D) o aparecimento de uma nova leva de leitores, o 
que contraria as tristes perspectivas que antes 
foram levantadas no país. 

E) a carência das bibliotecas públicas e o alto preço 
dos exemplares impressos, o que, em muito, 
dificulta o acesso dos jovens à leitura.  
 

02. A compreensão do Texto 1, em sua dimensão global, 
pretende nos levar a admitir que: 

A) recursos tecnológicos ligados à comunicação, 
como cinema, televisão, videogames, internet, 
constituem ameaças à prática da leitura. 

B) as obras de autoajuda (e os romances com fortes 
tintas de autoajuda) constituem um excelente 
incentivo ao público leitor.  

C) fatores externos podem funcionar como estímulos 
para reverter uma situação antevista, por mais que 
ela pareça razoável.  

D) diminuiu, de maneira irremediável, o contingente 
de brasileiros que desenvolveram o gosto e a 
admiração pela leitura.  

E) a instrução é um valor social fundamental para a 
valorização do livro e o desenvolvimento das 
práticas de leitura. 

03. Em coerência com as ideias globais expressas no 
Texto 1, um título adequado a ele poderia ser: 

A) A leitura: o impasse do descaso concedido à 
instrução transmitida na escola. 

B) A leitura: sinais evidentes de que surge uma nova 
onda de leitores.  

C) A leitura: o dom de se deixar cativar pela graça de 
histórias e romances. 

D) A leitura: o franco declínio do sistema de ensino 
brasileiro. 

E) A leitura: o acesso dos cidadãos mais maduros às 
suas influências. 

04. Analise os comentários que são feitos a seguir, em 
relação aos ‘efeitos de sentido’ pretendidos pelo autor 
em algumas passagens do Texto 1.  

1) “O avanço do cinema, da televisão, dos 
videogames, da internet, tudo isso iria tornar a 
leitura obsoleta” (isto é, incompreensível).  

2) “o sistema de ensino em franco declínio” (quer 
dizer, em presumível declínio). 

3) “No Brasil da virada do século XX para o século 
XXI, o vaticínio até parecia razoável” (quer dizer, 
a profecia, a previsão).  

4) “os autores que têm o dom de fisgar o público 
com suas histórias” (quer dizer, o dom de atingir, 
cativar, seduzir). 

5) “vem surgindo uma nova e robusta geração de 
leitores” (isto é, uma recente e vigorosa geração 
de leitores).  

   
        Estão corretas: 
 

A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 2 e 4, apenas. 
D) 2, 3 e 5, apenas. 
E) 3, 4 e 5, apenas. 

 

05. No trecho: “Contra todas as perspectivas, porém, vem 
surgindo uma nova e robusta geração de leitores no 
país, movida – entre outras iniciativas – por sucessos 
televisivos”, a relação semântica que se pode destacar 
no segmento sublinhado expressa:  

A) temporalidade. 
B) condição. 
C) concessão. 
D) causalidade. 
E) oposição. 
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06. No fragmento “de maneira irremediável” (1º parágrafo), 
o prefixo que consta em ‘irremediável’ tem o mesmo 
sentido dos prefixos que aparecem na série: 

A) irromper; irrupção. 
B) irrecuperável; irrevogável. 
C) inflamável; invalidez. 
D) ingestão; imersão. 
E) injeção; inundação. 

  

TEXTO 2 

Estamos na sociedade da informação. Somos autênticos 
informívoros, necessitamos de informação para sobreviver, como 
necessitamos de alimento, calor ou contato social. Nas ciências da 
comunicação, considera-se que informação é tudo aquilo que reduz 
a incerteza de um sistema. Nesse sentido, todos nós nos 
alimentamos de informação, que nos permite não apenas prever, 
como também controlar os acontecimentos de nosso meio. 
Previsão e controle são duas das funções fundamentais da 
aprendizagem, inclusive nos organismos mais simples.  

Na vida social, a informação é ainda mais essencial porque os 
fenômenos que nos rodeiam são complexos e cambiantes e, 
portanto, ainda mais incertos do que os que afetam os outros seres 
vivos. A incerteza é ainda maior na sociedade atual, como 
consequência da descentração do conhecimento e dos vertiginosos 
ritmos de mudança em todos os setores da vida.  

Um traço característico de nossa cultura da aprendizagem é que, 
em vez de ter que buscar ativamente a informação com que 
alimentar nossa ânsia de previsão e controle, estamos sendo 
abarrotados, superalimentados de informação, na maioria das 
vezes em formato fast food. Sofremos uma certa obesidade 
informativa, consequência de uma dieta pouco equilibrada.                   

        Juan Ignácio Pozo. Aprendizes e mestres. Excerto adaptado. 

07. Na análise que faz do tema abordado, o autor do Texto 
2 comenta e destaca:  

A) as eventuais diferenças que existem entre os 
padrões que regulam o sistema da alimentação 
humana e o outro da divulgação de informações.   

B) a relevância do princípio de que o excesso de   
informação compromete as certezas esperadas 
para um sistema. 

C) o desinteresse das pessoas, frente aos ritmos das 
mudanças, em todos os setores da vida social 
contemporânea, pondo em risco os sistemas de 
informação.  

D) o papel da informação na previsão e no controle 
da aprendizagem, mais ainda quando os fatos são 
complexos e imprevisíveis.   

E) o risco da obesidade provocada pelos hábitos da   
alimentação fast food, em consequência de uma 
dieta pouco equilibrada e não saudável. 

08. Analise o segmento: “Somos autênticos informívoros”. 
A palavra destacada: 

1) é uma palavra derivada; por não constar no 
dicionário, pode ser considerada um neologismo. 

2) fere o sistema ortográfico da língua, pois 
prescinde do hífen entre seus termos 
constituintes. 

3) evidencia a possibilidade que os usuários de uma 
língua têm de criar novas palavras. 

4) na sua formação, guarda analogia com outras 
palavras que têm sentidos semelhantes. 

5) por ser uma palavra incomum, sem respaldo do 
dicionário e da gramática, põe em risco a clareza 
do texto. 

 
Estão corretas: 
A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 2, 3 e 5, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 5, apenas. 
E) 1, 3 e 4, apenas. 

09.  O Texto 2 aborda o seu tema de forma claramente 
articulada. Um dos recursos fundamentais que 
promovem essa articulação é: 

A) o uso preferencial de palavras menos comuns, 
mais distantes, portanto, do coloquial. 

B) o fato de o autor usar sempre os verbos na 
primeira pessoa do plural. 

C) a estrita correção gramatical que é respeitada em 
toda a sua extensão.  

D) a afinidade de significado que existe entre as 
palavras nele empregadas. 

E) o alto índice de metáforas, o que aproxima sua 
estrutura daquela dos textos literários. 

10. Assinale a alternativa que está em conformidade com 
as normas da concordância verbal que regulam o uso 
culto da língua portuguesa.  

A) Socialmente, continua sendo essencial as 
agências de informação, pois os fatos que nos 
rodeiam são complexos e cambiantes. 

B) O conteúdo das informações veiculadas 
socialmente continuam sendo consideradas 
essenciais à coletividade. 

C) De fato, nenhuma das agências de notícias 
mantêm o cuidado com a boa divulgação de 
informações. 

D) Faltam agências de informação que cuidem da 
clara e relevante divulgação dos fatos, pois 
existem alguns que são muito complexos. 

E) Dada a gravidade das situações vividas, houveram 
informações que chocaram a população.  

 
 
 
 
 
  



Concurso Público / SUGEP / UFRPE / CARGO: ENFERMEIRO – TIPO 1 

4 
 

Raciocínio Lógico 

11. O salário de Ana equivale a 60% do salário de Bete, e 
o de Carla é 40% do salário de Ana. A soma dos 
salários das três é 7.360 reais. Qual o salário da que 
recebe o menor salário? 

A) R$ 940,00 
B) R$ 950,00 
C) R$ 960,00 
D) R$ 970,00 
E) R4 980,00 

12. Os preços das garrafas dos vinhos A, B e C são, 
respectivamente, R$ 18,00, R$ 20,00 e R$ 28,00. Faz-
se uma mistura composta de 40% de A, 35% de B e 
25% de C. Quanto deverá custar a garrafa da mistura? 
Obs: As garrafas são sempre com capacidade de 
750mL. 

A) R$ 21,00 
B) R$ 21,20 
C) R$ 21,40 
D) R$ 21,60 
E) R$ 21,80 

13. Uma sala retangular tem dimensões de 6,0m e 12,6m. 
A sala será ladrilhada com peças quadradas inteiras e 
de maior lado possível. Quantas peças serão 
necessárias?   

A) 202 
B) 204 
C) 206 
D) 208 
E) 210 

14. Juntos, sete amigos colheram cem flores, e cada um 
deles colheu um número diferente de flores (sendo 
possível o número ser zero). Considerando essas 
informações, é correto afirmar que: 

A) cada um dos amigos colheu, pelo menos, doze 
flores. 

B) cada um dos amigos colheu menos de dezoito 
flores. 

C) sempre existem dois amigos que colheram, juntos, 
cinquenta flores. 

D) três ou mais amigos colheram, juntos, pelo menos 
cinquenta flores. 

E) não é possível que três amigos tenham colhido, 
juntos, cinquenta e uma flores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legislação Aplicada 

 

15. Em consonância com o Código de Ética Profissional 
do Servidor Público Civil, aprovado pelo Decreto nº 
1.171/1994, analise as proposições abaixo. 

1) A aplicação do Código de Ética restringe-se ao 
Poder Executivo Federal. 

2) É defeso ao servidor público comunicar 
imediatamente a seus superiores todo e qualquer 
ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo 
as providências cabíveis. 

3) Negar publicidade de qualquer ato administrativo 
constitui requisito de eficácia e moralidade, 
ensejando o compromisso e cuidado com a coisa 
pública. 

4) Quando o servidor público estiver diante de duas 
opções, escolherá sempre a melhor e a mais 
vantajosa para o bem da Administração. 

 

   Está(ão) correta(s), apenas: 

A) 1. 
B) 2, 3 e 4. 
C) 1 e 4. 
D) 1 e 2. 
E) 1, 2 e 4. 

16. Sobre a Lei n° 8.112/1990, analise as assertivas 
abaixo. 

1) Ser brasileiro nato é um dos requisitos básicos 
para a investidura em cargo público. 

2) Ao servidor em estágio probatório é permitido o 
afastamento para exercício de mandato eletivo, 
mas não licença para mandato classista. 

3) O provimento de cargo público ocorre com a 
posse. 

4) O servidor convocado para o serviço militar terá, 
após concluído o serviço, até 30 dias sem 
remuneração para reassumir o exercício do cargo. 

 

Estão corretas, apenas: 

A) 1, 3 e 4. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 2 e 4. 
D) 2, 3 e 4. 
E) 1, 2 e 4. 
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17. Joaquim foi convocado para participar de um 
campeonato junto à equipe brasileira de voleibol, no 
exterior. Ocorre que, durante a sua viagem, Joaquim 
foi nomeado para um cargo público e não retornará ao 
Brasil dentro do prazo legal para tomar posse. Como 
ficará a situação de Joaquim perante o órgão para o 
qual foi nomeado? 

A) O prazo de Joaquim, para tomar posse, será 
contado em dobro, a partir da publicação do ato de 
provimento, uma vez que está em viagem de 
representação desportiva nacional. 

B) O ato de nomeação será tornado sem efeito, se 
Joaquim não comparecer no prazo legal para 
tomar posse. 

C) O prazo de Joaquim, para tomar posse, será 
contado a partir do término do seu impedimento. 

D) O ato de nomeação será tornado sem efeito, uma 
vez que Joaquim não poderia ter sido nomeado 
durante uma viagem de representação de equipe 
nacional. 

E) Joaquim, por estar em representação desportiva 
nacional, tem direito à posse tácita, devendo entrar 
em exercício dentro do prazo de 15 dias, a contar 
da sua data de retorno. 

18. Em conformidade com a Lei nº 8.112/1990, os prazos 
para: interpor pedido de reconsideração; suspensão de 
servidor que injustificadamente recusar-se a ser 
submetido a inspeção médica; prescrição da ação 
disciplinar quanto à advertência; servidor realizar 
opção quando detectada acumulação ilegal de cargos, 
respectivamente, são: 

A) 30 dias, até 15 dias, 180 dias, 10 dias. 
B) 15 dias, até 5 dias, 180 dias, 10 dias. 
C) 30 dias, até 15 dias, 150 dias, 15 dias. 
D) 30 dias, até 15 dias, 180 dias, 15 dias. 
E) 15 dias, até 10 dias, 150 dias, 10 dias. 

19. A depender do tipo de infração cometida pelo servidor 
público, a Lei nº 8.112/1990 já estabelece em seu texto 
que o procedimento sumário será adotado em algumas 
situações. Marque a alternativa correta, que apresenta 
as infrações que serão tratadas no procedimento 
sumário. 

A) Apuração de abandono de cargo, de inassiduidade 
habitual e de acumulação ilegal de cargos. 

B) Apuração de abandono de cargo, de improbidade 
administrativa e de prática de usura. 

C) Apuração de improbidade administrativa, de 
acumulação ilegal de cargos e recebimento de 
propina. 

D) Apuração de abandono de cargo, de inassiduidade 
habitual e crime contra a administração pública. 

E) Apuração de corrupção, de crime contra a 
administração pública e de acumulação ilegal de 
cargos. 
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Noções de Informática 

20. Quais das alternativas estão corretas em relação à 
tabela abaixo, criada com auxílio da ferramenta 
LibreOffice Calc 5.0? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) A soma da Dívida da Coluna C pode ser 

calculada através da fórmula = soma (C2:C17). 

2) O valor máximo do Lucro da Coluna D pode ser 
calculado por meio da fórmula =  

máximo (D2; D3; D4; D5; D6; D7; D8; D9; D10; D11; 
D12; D13; D14; D15; D16; D17). 

3) A média do Valor Total da Coluna B pode ser 
calculada através da fórmula = média (B2:B17). 

4) A sequência de anos (2000 - 2015) da Coluna A 
pode ser criada selecionando Inserir  →  
Preencher  → Séries. 

5) A fórmula B2-C2 foi usada para o cálculo do 
Lucro da Célula D2.  

 
        Estão corretas, apenas: 

A) 1, 2 e 3. 
B) 3, 4 e 5. 
C) 1, 3 e 4. 
D) 5, 1 e 2. 
E) 4, 5 e 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Qual das alternativas está correta em relação aos 
conceitos básicos sobre sistemas operacionais 
(ambientes Linux Distribuição Ubuntu 14.10 e 
Windows 7 Professional)?  

A) O Windows 7 Professional apresenta os recursos 
de segurança BitLocker e AppLocker, o primeiro é 
responsável pela criptografia de dados e o 
segundo impede a execução de programas não 
autorizados. 

B) O Encrypting File System (EFS) é um dos recursos 
do Windows 7 Professional que pode ser usado 
para armazenar informações no disco rígido em 
um formato criptografado. 

C) O Ubuntu 14.10 é um software proprietário que 
possui a licença LGPL. 

D) O Snap View do Windows 7 Professional permite 
que aplicativos sejam arrastados entre múltiplas 
áreas de trabalho. 

E) O Ubuntu 14.10 apresenta suporte ao sistema de 
arquivos ZFS. 

22. Qual das alternativas é um endereço MAC da Camada 
de Enlace de Dados do TCP/IP? 

A) 805B:2D9D:DC28:0000:0000:0000:D4C8:1FFF  
B) 192.202.64.252 
C) 20-19-02-64 
D) 926B:3F9F:EC29:0:0:0:E5C8:1FED 
E) 00-00-12-34-DE-AB 

23. Qual das alternativas está correta quanto aos 
conceitos básicos sobre computação em nuvem (cloud 
computing)?  

A) No modelo de implantação de nuvem comunitária, 
a infraestrutura de nuvens é disponibilizada para o 
público em geral, sendo acessado por qualquer 
usuário que conheça a localização do serviço.  

B) A computação em nuvem é um modelo para 
acesso conveniente, sob demanda e de qualquer 
localização, a uma rede compartilhada de recursos 
de computação que possam ser rapidamente 
provisionados e liberados com mínimo esforço de 
gerenciamento ou interação com o provedor de 
serviços. 

C) Os modelos de computação em nuvem são: 
nuvem privada, nuvem pública, nuvem mista e 
nuvem comunitária. 

D) Algumas plataformas de nuvens públicas oferecem 
o serviço de PaaS, dentre essas, temos a 
plataforma Eucalyptus, plataforma Nimbus, 
plataforma OpenNebula e plataforma OpenStack. 

E) Os três principais serviços da computação em 
nuvem são a infraestrutura como serviço (IaaS), 
processamento como serviço (PaaS) e software 
como serviço (SaaS). 
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24. Qual das alternativas está correta quanto aos 
conceitos básicos sobre computação em nuvem (cloud 
computing) e armazenamento de dados na nuvem 
(cloud storage)?  

A) Os recursos computacionais do provedor de 
nuvem são organizados em um pool para servir 
múltiplos usuários, usando um modelo multi-
inquilino, com diferentes recursos físicos e virtuais, 
dinamicamente atribuídos e ajustados de acordo 
com a demanda dos usuários. 

B) Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Compute 
Engine, Dropbox, Google Drive e IBM Cloud são 
serviços classificados como infraestrutura como 
serviço (IaaS). 

C) O armazenamento de dados na nuvem (cloud 
storage) é um modelo de computação em nuvem 
no qual os dados são armazenados em servidores 
locais, gerenciados por um prestador de serviço de 
armazenamento de dados na nuvem.  

D) O usuário pode adquirir recurso computacional, 
como tempo de processamento no servidor ou 
armazenamento, na medida em que necessite, 
através da interação com o administrador da rede, 
do provedor de nuvem. 

E) Amazon Cloud Drive, App Cloud, Dropbox, Google 
Drive, HP Drive, iCloud e OneDrive são serviços 
de armazenamento de dados na nuvem. 
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Conhecimentos Específicos 

25. A respeito da Lei no 8080/1990, que dispõe sobre a 
promoção, proteção e recuperação da saúde em todo 
o território nacional, assinale a alternativa correta. 

A) Ela regula as ações e serviços de saúde, os quais 
são executados exclusivamente por pessoas 
naturais ou jurídicas de direito público. 

B) Ela estabelece que compete ao Estado formular e 
executar políticas que visem à redução dos 
agravos à saúde, e veda a participação das 
pessoas em geral na proposição dessas ações. 

C) Ela aponta alimentação, moradia, saneamento 
básico, educação, renda, transporte e lazer  como 
alguns dos fatores determinantes e condicionantes 
da saúde. 

D) Ela estabelece que o Sistema Único de Saúde 
(SUS) é constituído por órgãos e instituições 
públicas federais e tem os órgãos dos governos 
estaduais e municipais como complementares. 

E) Ela veda à iniciativa privada a participação no 
Sistema Único de Saúde (SUS), seja em caráter 
principal, seja em caráter complementar. 

26. Em conformidade com os princípios e diretrizes do 
SUS, a epidemiologia deve ser utilizada para fins de: 

1) estabelecimento de prioridades. 
2) alocação de recursos. 
3) orientação programática. 
4) integridade física das pessoas. 

 
Estão corretas, apenas: 

A) 1 e 2. 
B) 1 e 3. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 3 e 4. 
E) 2, 3 e 4. 

27. Prevista no Art. 8º da Lei 8080/1990, a hierarquização 
das ações e serviços de saúde visa à:  

A) integração em nível executivo das ações de 
saúde, meio ambiente e saneamento básico. 

B) universalidade de acesso aos serviços de saúde 
em todos os níveis de assistência. 

C) igualdade da assistência à saúde, sem 
preconceitos ou privilégios. 

D) conjugação de recursos financeiros, tecnológicos, 
materiais e humanos. 

E) organização da assistência em níveis de 
complexidade crescente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. O princípio da universalidade de acesso aos serviços 
de saúde tem amparo principalmente nos seguintes 
trechos (adaptados) da Constituição Brasileira: 

1) “O Brasil constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como um dos seus fundamentos a 
dignidade da pessoa humana.” 

2) “Todo o poder emana do povo, que o exerce por 
meio de representantes eleitos ou diretamente, 
nos termos desta Constituição.” 

3) “Constitui um dos objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil: construir uma 
sociedade livre, justa e solidária.” 

4) “Constitui um dos objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil: garantir o 
desenvolvimento nacional.” 

5) “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza.” 

 
Estão corretos, apenas: 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 3 e 5. 
C) 1, 4 e 5. 
D) 2, 3 e 4. 
E) 3, 4 e 5. 
 

29. Sobre o que estabelece a Lei 10.216/2001, no 
contexto da reforma psiquiátrica brasileira, analise as 
afirmações a seguir. 

1) A internação voluntária, aquela que se dá com o 
consentimento do paciente, é unanimidade entre 
os profissionais de saúde quanto a sua eficácia 
em proteger os direitos da pessoa mentalmente 
afetada. 

2) A internação psiquiátrica involuntária somente 
será efetivada mediante laudo médico 
circunstanciado que caracterize os motivos, e 
deverá ser comunicada ao Ministério Público 
Estadual em até 72 horas. 

3) A internação psiquiátrica compulsória é 
determinada pelo juiz competente, que levará em 
conta também as condições de segurança do 
estabelecimento. 

4) A internação involuntária ou compulsória garante 
à equipe de saúde a cobertura legal necessária 
para ministrar tratamentos que, em outras 
circunstâncias, exigiriam o consentimento do 
paciente. 

 
Estão corretas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 2 e 4, apenas. 
D) 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
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30. No contexto atual, o atendimento ao paciente com 
transtornos mentais exige do enfermeiro a promoção 
do “cuidar”. Nesse sentido, é papel do enfermeiro: 

A) adotar uma postura pró-ativa junto aos demais 
membros da equipe multidisciplinar, trabalhando 
para identificar a melhor solução de atendimento 
ao paciente. 

B) controlar o paciente em agitação psicomotora por 
meio do exercício de autoridade e de medicação 
prescrita. 

C) estabelecer o relacionamento terapêutico, que se 
baseia na observação atenta, no ouvir 
reflexivamente e na interpretação da linguagem 
verbal e não verbal. 

D) identificar as necessidades de atendimento da 
dimensão física do paciente e envolvê-lo nos 
próprios cuidados corporais, a fim de resgatar o 
seu interesse pelo mundo real.  

E) planejar a intervenção de modo a agir prontamente 
na contenção física do paciente, a fim de proteger, 
tanto a ele quanto às demais pessoas, de 
eventuais danos físicos. 

31. Na enfermagem psiquiátrica, o enfermeiro auxilia as 
pessoas individualmente ou em grupos, de modo que 
elas possam desenvolver um autoconceito mais 
positivo e um melhor relacionamento social. Para 
tanto, é necessário conhecer os transtornos mentais 
que estão na base do comportamento do paciente. 
Assinale a alternativa que associa corretamente o 
transtorno mental e a descrição dos seus principais 
sinais e sintomas. 

1) Esquizofrenia – Transtorno do pensamento que 
se manifesta com ideias delirantes e alucinações. 

2) Síndrome de pânico – Transtorno de ansiedade 
que se manifesta com taquipneia, sudorese, 
medo intenso e desrealização. 

3) Depressão pós-parto – Transtorno do humor que 
se manifesta no puerpério, com tristeza, olhar 
fixo, atitude de isolamento e desinteresse pelo 
filho. 

4) Personalidade paranoide – Transtorno do 
pensamento que se manifesta com baixa 
tolerância às frustrações, e abuso e dependência 
de substâncias químicas. 

 
Estão corretas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 1, 2 e 3, apenas. 
D) 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

32. A enfermeira que atende a paciente M.J.O., em 
atendimento ambulatorial, faz a seguinte anotação no 
prontuário, durante a avaliação: “Fala lenta, em baixo 
tom de voz, monossilábica, só responde ao que se 
pergunta.”. Assinale a alternativa que apresenta uma 
possível e correta intervenção de enfermagem. 

A) Administrar medicamento prescrito, que auxilie 
no combate ao estresse verificado na 
comunicação. 

B) Falar calmamente e fornecer à paciente maior 
tempo para a resposta. 

C) Identificar as razões pelas quais a paciente 
apresenta dificuldade de expressão verbal. 

D) Auxiliar a paciente a identificar razões para 
retomar suas atividades normais. 

E) Avaliar a predisposição da paciente para manter 
o humor polarizado para a depressão, com 
anedonia e apatia. 

33. “Foi confirmada transmissão autóctone de febre pelo 
vírus Zika no país a partir de abril de 2015. Além disso, 
também foram confirmados laboratorialmente 3 óbitos 
por vírus Zika no país: em São Luís/MA (1 óbito), 
Benevides/PA (1 óbito) e Serrinha/RN (1 óbito). A 
mediana de idade dos óbitos por febre pelo vírus Zika 
foi de 20 anos. (...) Em relação às gestantes, foram 
notificados 11.557 casos prováveis, sendo 4.390 
confirmados por critério clínico-epidemiológico ou 
laboratorial.” (MS, junho/2016). Com base nessas 
informações e considerando os princípios da vigilância 
epidemiológica e sanitária, é correto afirmar que: 

A) em abril de 2015, o vírus Zika chegou ao Brasil 
por meio de brasileiros ou estrangeiros, que foram 
contaminados fora do território brasileiro. 

B) os óbitos confirmados laboratorialmente eram um 
indicador seguro de que o vírus Zika ficaria 
circunscrito às regiões Norte e Nordeste do país. 

C) a soma das idades dos pacientes que foram a 
óbito, dividida pelo número de óbitos (3), teve 
como resultado 20. 

D) o uso do critério clínico-epidemiológico para 
notificação do Zika vírus justifica-se por ser essa 
doença emergente no Brasil, com ocorrência de 
óbitos pelo agravo. 

E) a grande diferença entre casos prováveis e casos 
confirmados é um indicativo inequívoco de que o 
critério clínico-epidemiológico não é suficiente 
para orientar diagnóstico e justificar a notificação.   

34. Conforme o Código de Ética do Profissional de 
Enfermagem, são direitos desse profissional: 

1) recusar-se a executar prescrição medicamentosa e 
terapêutica em caso de identificação de erro ou 
ilegibilidade.  

2) ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, 
família e coletividade, necessárias ao exercício 
profissional.  

3) requerer, ao Conselho Regional de Enfermagem, 
medidas cabíveis para obtenção de desagravo 
público em decorrência de ofensa sofrida no 
exercício profissional.  

4) recusar-se a desenvolver atividades profissionais 
na falta de material ou equipamentos de proteção 
individual e coletiva, definidos na legislação 
específica.  

 
         Estão corretos:  
 

A) 1, 2 e 3, apenas.  
B) 1 e 4, apenas.  
C) 2 e 3, apenas.  
D) 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4.  
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35. São responsabilidades e deveres do enfermeiro com a 
pessoa, a família e a comunidade: 

1) assegurar à pessoa, família e coletividade 
assistência de enfermagem livre de danos 
decorrentes de imperícia, negligência e 
imprudência. 

2) aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, 
éticos e culturais em benefício da pessoa, família 
e coletividade e do desenvolvimento da profissão. 

3) respeitar, reconhecer e realizar ações que 
garantam o direito da pessoa ou de seu 
representante legal, de tomar decisões sobre sua 
saúde, tratamento, conforto e bem-estar. 

4) prestar assistência de enfermagem sem 
discriminação de qualquer natureza. 

5) garantir a integridade da Assistência de 
Enfermagem em condições que ofereçam 
segurança, mesmo em caso de suspensão das 
atividades profissionais decorrentes de 
movimentos reivindicatórios da categoria. 

 
        Estão corretas: 

 

A) 1, 2 e 4, apenas. 
B) 1, 3 e 5, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 3, 4 e 5, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 

36. Considerando os aspectos ético-legais envolvidos na 
pesquisa científica, analise as proposições a seguir. 

1) Os sujeitos potenciais de pesquisa (participantes) 
têm direito a receber todas as informações 
disponíveis sobre os riscos – Princípio da 
Confidencialidade. 

2) O princípio ético da beneficência estabelece que 
um participante voluntário da pesquisa pode 
assumir riscos em favor do bem coletivo. 

3) O pesquisador deve avaliar eventuais 
consequências danosas para quem aceita 
participar do estudo – Princípio da Não 
Maleficência. 

4) O princípio ético da autonomia preceitua 
liberdade individual para os participantes 
determinarem suas decisões, tomadas conforme 
os valores e as convicções pessoais. 

 
Estão corretas: 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 2 e 4, apenas. 
D) 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4. 

37. O Programa Nacional de Segurança do Paciente 
(PNSP) foi criado com o objetivo geral de:  

A) dar relevância e magnitude aos Eventos Adversos 
(EA) que ocorrem nos estabelecimentos 
hospitalares. 

B) contribuir para a qualificação do cuidado em saúde 
em todos os estabelecimentos de saúde do 
território nacional.  

C) promover a mitigação da ocorrência de evento 
adverso na atenção à saúde. 

D) monitorar a situação de segurança dos pacientes 
nas instituições hospitalares. 

E) ampliar as ações de segurança já promovidas em 
estabelecimentos hospitalares brasileiros.  

38. A respeito da atuação do enfermeiro no gerenciamento 
de resíduos de serviços de saúde, analise as 
proposições a seguir. 

1) O enfermeiro participa como educador da equipe 
de enfermagem, dos demais profissionais que 
atuam na instituição, e do paciente e família. 

2) O enfermeiro atua como responsável técnico do 
Plano de Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde (PGRSS). 

3) O Cofen condiciona a atuação do enfermeiro 
como responsável técnico do PGRSS à 
regularidade no respectivo Conselho Regional. 

4) O Coren emite o Certificado de Responsabilidade 
Técnica – CRT, para que o enfermeiro possa 
atuar como responsável técnico do PGRSS. 

 

Está(ão) correta(s): 

A) 1, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1, 2 e 3, apenas. 
D) 2, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

39. Considerando a Taxonomia da North American 
Nursing Diagnosis Association, assinale a alternativa 
em que ambas as formulações constituem diagnóstico 
de enfermagem.  

A) Risco para infecção / Fadiga. 
B) Promoção da saúde / Ventilação espontânea. 
C) Débito cardíaco diminuído / Autopercepção. 
D) Processos de pensamento alterados / Nutrição. 
E) Conforto / Segurança e proteção. 

40. Sobre a administração da assistência de enfermagem, 
na perspectiva do “cuidar em enfermagem”, analise as 
proposições a seguir. 

1) A organização da assistência envolve o 
planejamento de ações compartilhadas com os 
outros membros da equipe de enfermagem, para 
atender as necessidades do paciente. 

2) O processo de cuidar se desenvolve por meio de 
ações, como: observação, levantamento de dados, 
planejamento, evolução e avaliação. 

3) O processo de administrar a assistência de 
enfermagem inclui a qualificação profissional da 
equipe. 

4) A administração da assistência de enfermagem 
envolve a divisão do trabalho entre quem planeja e 
quem executa. 

 
       Estão corretas: 

 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 



Concurso Público / SUGEP / UFRPE / CARGO: ENFERMEIRO – TIPO 1 

11 
 

41. O Art. 25 do CEPE prescreve: “Registrar no Prontuário 
do Paciente as informações inerentes e indispensáveis 
ao processo de cuidar.” Os registros da enfermagem 
nos prontuários dos pacientes: 

1) servem para garantir a comunicação contínua 
entre os membros da equipe de saúde e favorecer 
uma compreensão global acerca das condições do 
paciente.  

2) devem ser autênticos, isto é, conter informações e 
relatos completos acerca do que efetivamente 
ocorreu, assumindo, também, sua dimensão legal.  

3) devem apresentar linguagem adequada, ser 
legíveis, completos, concisos, não conter erros ou 
rasuras, aspectos que valorizam o trabalho da 
equipe.  

4) servem também para anotar eventos fortuitos, 
como, por exemplo, a ilegibilidade de prescrição 
(médica ou de enfermagem) que impeça a 
continuidade da assistência.  

 
        Estão corretas: 

 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 2 e 4, apenas. 
D) 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

42. Para atuar nas ações de prevenção primária e 
secundária do câncer, o enfermeiro precisa conhecer 
os fatores que estão associados aos diversos tipos de 
câncer, como, por exemplo, certos agentes 
infecciosos. Nas proposições abaixo, analise a 
associação entre o agente infeccioso e o tipo de 
câncer. 

1) Papilomavírus humano (HPV) – Carcinoma 
cervical. 

2) Herpes vírus tipo 8 (HHV8) – Sarcoma de Kaposi. 
3) Helicobacter pylori (HP) – Carcinoma e linfoma 

gástrico. 
4) Vírus da hepatite C (HCV) – Linfoma de Hodgkin. 

 
Estão corretas: 

 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 1 e 4, apenas. 
D) 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

43. Entre as ações de prevenção secundária e controle do 
câncer, o rastreamento populacional envolve: 

1) a busca ativa da população-alvo para um 
determinado tipo de patologia. 

2) o exame de pessoas que não apresentam 
sintomas da doença rastreada. 

3) a investigação diagnóstica de pessoas 
classificadas como passíveis de desenvolver a 
doença rastreada. 

4) pessoas que já estão em fase adiantada da 
doença que está sendo rastreada. 

5) profissionais com formação avançada e 
equipamentos de ponta. 

 
 
 

Estão corretas, apenas: 
 

A) 1, 2 e 3. 
B) 1 e 3. 
C) 2 e 4. 
D) 3 e 5. 
E) 4 e 5. 

44. Uma das mais importantes responsabilidades da 
Enfermagem é a administração de medicamentos. No 
que concerne a essa responsabilidade, assinale a 
alternativa correta. 

A) A via endovenosa deve ser evitada quando 
da necessidade de se obter uma ação 
imediata do medicamento. 

B) Medicamentos aplicados sobre a pele são mais 
rapidamente absorvidos do que aqueles 
aplicados sobre mucosas e vias respiratórias. 

C) Áreas com maior irrigação sanguínea aumentam 
a absorção e facilitam a passagem do 
medicamento para a corrente sanguínea. 

D) Não há diferença significativa, seja na velocidade 
de absorção, seja no efeito desejado, entre 
medicamentos administrados por via oral e os 
administrados por via sublingual. 

E) Vias parenterais como a intradérmica, a 
subcutânea e a intramuscular, ao contrário da via 
endovenosa, não apresentam restrições em 
pacientes com tendência a sangramentos. 

45. A assistência de enfermagem nas doenças 
infectoparasitárias e sexualmente preveníveis também 
envolve orientar as pessoas a procurar atendimento 
médico diante de certos sinais e sintomas, indicativos 
de algumas patologias. Nas proposições a seguir, 
analise a correspondência entre os quadros clínicos, 
os sinais e/ou sintomas e as respectivas patologias. 

1) Quadro superior a 30 dias de linfoadenopatia 
generalizada, perda de peso superior a 10%, 
astenia, diarreia, sudorese noturna – Aids. 

2) Mal-estar, cefaleia, febre baixa, anorexia, astenia, 
fadiga intensa, desconforto abdominal na região 
do hipocôndrio direito, icterícia leve – Hepatite A. 

3) Febre e aumento de volume de uma ou mais 
glândulas salivares – Parotidite. 

4) Febre, cefaleia, dor atrás dos olhos, manchas e 
erupções na pele, astenia, dores nos ossos e nas 
articulações – Febre tifoide. 

 
Estão corretas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 2 e 4, apenas. 
D) 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
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46. No ambulatório de atenção primária, o enfermeiro João 
de Paula atende Maria José da Silva, de 50 anos de 
idade, casada, 4 filhos, que refere quadro de febre 
vespertina baixa, sudorese, inapetência, 
emagrecimento, dor torácica e tosse hemoptoica, há 
cerca de três semanas. A coleta de dados na primeira 
etapa da consulta de enfermagem deve incluir 
entrevista e exame físico, com especial atenção para 
as seguintes possibilidades: 

A) o conjunto de sintomas da paciente é sugestivo 
da influenza humana; a entrevista deve buscar 
informações epidemiológicas e o exame físico 
deve atentar para os sinais da síndrome 
respiratória aguda e grave – SRAG. 

B) a paciente pode estar acometida por tuberculose, 
na forma pulmonar; a entrevista deve considerar 
os aspectos clínicos, epidemiológicos e 
psicossociais, e o exame físico deve pesquisar 
principalmente o aparelho respiratório. 

C) o quadro de D. Maria José sugere uma 
pneumonia incipiente; a entrevista deve verificar 
a exposição a fumo e poluentes, e o exame físico 
deve avaliar o estado geral e buscar identificar 
sinais de infecção respiratória, como dispneia. 

D) o quadro clínico deve ser investigado quanto a 
possível infecção pelo bacilo da difteria; a 
entrevista deve investigar possíveis contatos, e o 
exame físico deve focar a mucosa oral e a região 
da faringe, em busca de placas branco-
acinzentadas. 

E) o quadro clínico é sugestivo de doença 
meningocócica bacteriana; a entrevista deve 
investigar possíveis comunicantes, e o exame 
físico deve buscar sinais de rigidez na nuca. 

47. Analise, nas proposições abaixo, a relação entre a 
doença infecciosa e a coleta de dados feita durante 
consulta de enfermagem. 

1) Doença de Chagas – a entrevista deve incluir na 
investigação o tipo de moradia da família, e o 
exame físico deve buscar identificar edema de 
pálpebra e sinais de insuficiência cardíaca. 

2) Esquistossomose mansônica – a entrevista deve 
investigar o contato com água contaminada com 
caramujos, e o exame físico deve pesquisar sinais 
de hepatomegalia. 

3) Leptospirose – a entrevista deve investigar o 
contato com água contaminada, e o exame físico 
deve buscar hiperemia e edema da conjuntiva 
(sufusão conjuntival). 

Está(ão) correta(s): 

A) 1, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 

 
 
 
 

48. São fatores de risco para o desenvolvimento de 
pneumonia no ambiente hospitalar: 

1) o uso prolongado de ventilação mecânica. 
2) a administração de antimicrobianos. 
3) condições que favorecem aspiração do trato 

respiratório, como a utilização de sonda 
nasogástrica. 

4) condições gerais do paciente: idade, desnutrição, 
imunossupressão. 

Estão corretos: 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 4, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

49. Os produtos e equipamentos semicríticos de uma 
unidade de saúde devem ser submetidos a certos 
procedimentos para se prevenir infecções hospitalares. 
Assinale a alternativa em que o procedimento indicado 
está correto. 

A) O cabo de laringoscópio deve ser descartado 
após o uso. 

B) Fio guia deve ser submetido a limpeza, seguida 
de esterilização em vapor sob pressão. 

C) A máscara facial de ventilação não invasiva deve 
ser desinfetada com álcool 70%. 

D) Analisadores de oxigênio devem ser esterilizados 
por óxido de etileno. 

E) Sondas de aspiração devem ser esterilizadas em 
calor seco. 

50. Nos serviços de pronto atendimento, a triagem precisa 
classificar os casos que chegam em categorias de 
prioridade. Considerando as categorias ‘emergencial’, 
‘urgente’ e ‘não emergencial’, analise as proposições 
abaixo. 

1) Criança de 5 anos, com queimadura com 
formação de bolha que toma toda a parte anterior 
do MID – Urgente.  

2) Adulto, com infecção respiratória superior – Não 
emergencial. 

3) Adulto, com lesões múltiplas – Urgente. 
4) Criança, com traumatismo craniano – 

Emergencial. 
 
Estão corretas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 1, 2 e 4, apenas. 
D) 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
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51. A enfermagem tem papel fundamental na recuperação 
e reabilitação do estomizado intestinal, já que seu 
trabalho de assistência ao paciente possibilita maior 
tempo de contato e maior vínculo no ensino do 
paciente e de sua família. A abordagem de ensino do 
autocuidado inclui aspectos físicos e psicossociais, 
como: 

1) dieta e controle do odor.  
2) manuseio e troca de equipamentos. 
3) autoestima e imagem corporal. 
4) vestuário. 
5) sexualidade. 
 
Estão corretos: 
 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 5, apenas. 
D) 4 e 5, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 

52. Para o entendimento da saúde e dos processos de 
adoecimento ligados ao trabalho, o enfermeiro deve 
compreender que, quanto aos riscos ambientais, o 
fator mais determinante à seguridade e saúde do 
trabalhador é: 

A) a gestão da segurança. 
B) o controle dos riscos. 
C) a intensidade da exposição. 
D) o tempo de exposição aos riscos. 
E) o potencial dos riscos ambientais. 

53. Durante a assistência de enfermagem no puerpério 
imediato, a avaliação da perda sanguínea vaginal 
(lóquios) deve considerar da maior relevância: 

A) queixas de cólicas ocasionais. 
B) a variação no volume eliminado. 
C) o progressivo escurecimento da cor. 
D) a falta de regularidade na eliminação. 
E) a eliminação de coágulos sanguíneos. 

54. O enfermeiro pode suspeitar de que há hemorragia 
pós-parto secundária, diante dos seguintes indícios: 

1) pirexia e taquicardia. 
2) subinvolução do útero. 
3) dor de baixa intensidade.  
4) lóquios de aspecto vermelho-vivo. 
 
Estão corretos: 
 
A) 1 e 4, apenas. 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4, apenas. 

 
 
 

55. Na avaliação do desenvolvimento infantil, espera-se 
que a criança saudável chegue ao 12º mês com 
capacidade de realizar, no mínimo, a seguinte ação ou 
movimento: 

A) ajudar no processo de tirar meias e sapatos. 
B) mastigar alimentos sólidos. 
C) pegar objetos com a ponta dos dedos em pinça. 
D) saltar, apoiando-se nos dois pés. 
E) vestir-se com ajuda. 

56. O levantamento e registro de informações estratégicas 
sobre a situação de saúde das pessoas idosas no 
sistema de informação da Atenção Básica é 
fundamental para o conhecimento do perfil da 
população idosa adscrita, pois possibilita a 
identificação daquelas que apresentam maior 
vulnerabilidade. Isso permite: 

A) que o acompanhamento e o cuidado 
complementar dos idosos frágeis sejam 
articulados aos demais componentes da Rede de 
Atenção à Saúde. 

B) evitar as alterações nutricionais relacionadas às 
modificações fisiológicas, psicológicas e sociais, 
próprias da velhice. 

C) prevenir a ocorrência de doenças crônicas e o 
consequente uso de diversas medicações que, 
não raramente, afetam também a saúde do 
idoso. 

D) afastar dificuldades como alimentação 
inadequada e alterações da mobilidade, com 
dependência funcional.  

E) concluir que a inserção de temas como disfagia e 
desnutrição, nas ações de promoção e 
prevenção da saúde do idoso, é fundamental. 

57. O seguinte diagnóstico de enfermagem: “Distúrbio de 
autoestima / autoimagem, relacionado a mudanças 
biofísicas (lesões na pele, perda de cabelos, 
emagrecimento) e psicossociais (mudanças no estilo 
de vida, dependência de outros para auxílio)” aplica-se 
a pacientes portadores de: 

A) botulismo alimentar. 
B) diabetes mellitus. 
C) hipotireoidismo. 
D) insuficiência cardíaca congestiva. 
E) lúpus eritematoso sistêmico. 

58. Para paciente internado em UTI, o seguinte 
diagnóstico de enfermagem: “Alto risco para infecção” 
tem como fator de risco mais provável:  

A) dor aguda. 
B) déficit nutricional. 
C) hipertensão arterial. 
D) eliminação traqueobrônquica ineficaz. 
E) disfunção neurovascular periférica. 
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59. A assistência de enfermagem durante o período pós-
operatório imediato deve concentrar-se nas 
intervenções destinadas a prevenir ou tratar 
complicações. A avaliação inicial inclui a observação 
de alguns aspectos importantes, entre os quais se 
encontram: 

1) o funcionamento do sistema respiratório quanto à 
permeabilidade das vias respiratórias. 

2) a manutenção de dieta zero por até 24 horas 
após a cirurgia.  

3) acesso venoso central e funcionamento dos 
drenos.  

4) aparência e evolução da ferida cirúrgica. 
5) posicionamento, dor, segurança e conforto. 
 
Estão corretos: 
 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 3 e 5, apenas. 
D) 1, 3, 4 e 5, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 

60. A assistência de enfermagem no período 
perioperatório deve: 

1) enfatizar a atenção aos aspectos físicos.  
2) ser individualizada, contínua e planejada. 
3) compreender o paciente em todas as fases. 
4) focar o período mais crítico (o pós-operatório). 
 
Estão corretas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

61. No que se refere ao gerenciamento da equipe de 
enfermagem em serviços de urgência e emergência, a 
ação do enfermeiro é voltada para a organização do 
serviço, com espírito de liderança, autonomia e 
responsabilidade sobre toda a equipe de enfermagem. 
Assim, nesse tipo de serviço, o enfermeiro deve atuar 
nas seguintes tarefas: 

1) organização e sequenciamento lógico das ações 
emergenciais. 

2) delegação de funções para que cada membro da 
equipe atue de forma sincrônica. 

3) realização da estatística de atendimento do 
serviço.  

4) solução de problemas decorrentes do 
atendimento.  

 
Estão corretas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 1 e 4, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

62. As doenças e agravos não transmissíveis (DANT) são 
responsáveis por grande parte dos casos de 
morbimortalidade no Brasil. O monitoramento dessas 
doenças e agravos inclui a:  

A) realização de inquéritos e pesquisas, bem como 
a utilização de dados secundários, provenientes 
de sistemas de informação. 

B) ampliação de campanhas publicitárias que visem 
prevenir os fatores de riscos para doenças como 
o câncer e o diabetes. 

C) criação de novos centros de atendimento aos 
pacientes com transtornos mentais, para reduzir 
a incidência de fatores como a dependência 
química. 

D) implementação de ações mais efetivas de 
combate às infrações de trânsito, como o 
aumento da fiscalização e das penalidades. 

E) implantação de políticas de combate à violência, 
como o enfrentamento da violência contra a 
mulher e a proteção dos grupos mais 
vulneráveis. 

63. A Resolução Cofen-292/2004 normatiza a atuação do 
enfermeiro na captação e no implante de órgãos, e 
prevê que, no caso de doador cadáver, cabe ao 
enfermeiro, entre outras responsabilidades: 

A) atuar em campanhas e procedimentos para a 
captação de órgãos e tecidos, promovidos em 
sua unidade de atuação. 

B) encaminhar receptador para imunização 
profilática, de acordo com o protocolo específico 
para cada tipo de transplante. 

C) orientar receptor e família quanto aos trâmites 
legais do Cadastro Técnico Único, ao tempo de 
permanência e aos benefícios do transplante. 

D) promover a integração entre a família do doador 
e a do receptor, sempre que essa atitude possa 
trazer benefícios para ambas as famílias. 

E) realizar a enucleação do globo ocular, desde que 
tecnicamente habilitado pela Associação Pan-
americana de Banco de Olhos – APABO. 

64. Acerca das relações entre educação e saúde, é 
correto afirmar que, na atualidade: 

A) o conceito de promoção da saúde é mais 
relevante do que o de educação em saúde, 
porque abrange a participação da população nas 
ações de educação e saúde. 

B) há maior preocupação em envolver mais 
diretamente as pessoas que estão sob risco de 
adoecer, ao contrário daquelas que apresentam 
bom estado de saúde.  

C) por meio da educação, busca-se alcançar o 
estado de saúde plena, isto é, a mais completa 
ausência de doença.  

D) o público-alvo do enfermeiro educador é 
constituído, prioritariamente, pelos outros 
profissionais da equipe de enfermagem. 

E) a educação em saúde é o ramo da atuação da 
enfermagem voltada exclusivamente para a 
formação de mão de obra nessa área.  


