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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM – PROVA DE CONHECIMENT OS GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 8. 

Texto I 
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Repórter Policial 

[...] O repórter policial, tal como o locutor esportivo, é um camarada que fala uma língua especial, 
imposta pela contingência: quanto mais cocoroca, melhor. Assim como o locutor esportivo jamais 
chamou nada pelo nome comum, assim também o repórter policial é um entortado literário. Nessa 
classe, os que se prezam nunca chamariam um hospital de hospital. De jeito nenhum. É 
nosocômio. Nunca, em tempo algum, qualquer vítima de atropelamento, tentativa de morte, 
conflito, briga ou simples indisposição intestinal foi parar num hospital. Só vai pro nosocômio.  
 
E assim sucessivamente. Qualquer cidadão que vai à polícia prestar declarações que possam 
ajudá-la numa diligência (apelido que eles puseram no ato de investigar), é logo apelidado de 
testemunha-chave. Suspeito é "Mister X", advogado é causídico, soldado é militar, marinheiro é 
naval, copeira é doméstica e, conforme esteja deitada a vítima de um crime — de costas ou de 
barriga pra baixo — fica numa destas duas incômodas posições: decúbito dorsal ou decúbito 
ventral.  
 
Num crime descrito pela imprensa sangrenta a vítima nunca se vestiu. A vítima trajava. Todo 
mundo se veste, tirante a Luz del Fuego, mas basta virar vítima de crime, que a rapaziada sadia 
ignora o verbo comum e mete lá: "A vítima trajava terno azul e gravata do mesmo tom". Eis, 
portanto, que é preciso estar acostumado ao métier para morar no noticiário policial. Como os 
locutores esportivos, a Delegacia do Imposto de Renda, os guardas de trânsito, as mulheres dos 
outros, os repórteres policiais nasceram para complicar a vida da gente. Se um porco morde a 
perna de um caixeiro de uma dessas casas da banha, por exemplo, é batata... a manchete no dia 
seguinte tá lá: "Suíno atacou comerciário" [...]. 
 

(PONTE PRETA, Stanislaw. Dois amigos e um chato. São Paulo: Moderna, 1986. p. 43-44.)  
 
1ª QUESTÃO. No Texto I, o autor  

A) critica o modo como o repórter policial nomeia tudo o que se relaciona à própria profissão. 

B) destaca o conhecimento do repórter policial sobre os crimes violentos. 

C) elogia o vocabulário utilizado pelo locutor esportivo para narrar uma briga. 

D) critica o comportamento do repórter policial, por considerar que esse não mantém uma atitude 
profissional, independentemente da situação. 

E) exalta o repórter policial e o locutor esportivo, por serem profissões similares. 

 

2ª QUESTÃO. A respeito das reportagens produzidas por repórteres policiais, o autor do texto 

A) recomenda a sua leitura, pois essas reportagens sempre mantêm a imparcialidade na transmissão 
dos fatos. 

B) afirma que o uso da linguagem formal é característica presente nessas reportagens. 

C) evidencia o rebuscamento da linguagem utilizada pelos repórteres policiais ao noticiarem tragédias. 

D) destaca que a distorção da verdade, em reportagens trágicas ou violentas, serve para enganar a 
polícia. 

E) exalta o uso de uma linguagem difícil, por se tratar de notícias imprescindíveis e de grande 
repercussão. 
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3ª QUESTÃO. No texto, o uso da expressão “entortado literário” (linha 3) denota que, para o autor, 

A) a escrita do repórter policial é carregada de linguagem poética. 

B) a reportagem policial assemelha-se aos escritos exclusivamente literários. 

C) o repórter policial faz uso de palavras que nunca existiram. 

D) o uso de termos incomuns prejudica a leitura do texto do repórter policial. 

E) a literatura ficcional necessariamente integra as notícias policiais. 

 

4ª QUESTÃO. No texto, o uso da expressão “imprensa sangrenta” (linha 13) denota que, para o 
autor, 

A) as manchetes policiais só consideram os mínimos detalhes dos crimes. 

B) a imprensa não perde a oportunidade de relatar imparcialmente os fatos. 

C) as notícias são veiculadas com o objetivo principal de enganar o espectador. 

D) as reportagens policiais geralmente enfatizam o aspecto trágico dos fatos. 

E) os repórteres são responsáveis pela execução dos fatos narrados. 

 

5ª QUESTÃO. No excerto “Eis, portanto, que é preciso estar acostumado ao métier para morar  no 
noticiário policial” (linhas 15-16), o verbo “morar” é empregado no sentido 

A) literal. 

B) hiperbólico. 

C) denotativo. 

D) comparativo. 

E) pejorativo. 

 

6ª QUESTÃO. Analise as afirmativas a seguir, considerando os recursos referenciais empregados no 
texto. 

I. O termo “que” (linha 4) refere-se a “os” (linha 4). 
II. O termo “-la” (linha 8) refere-se a “polícia” (linha 7). 
III. O termo “destas” (linha 11) refere-se a “declarações” (linha 7). 
IV. O termo “lá” (linha 15) refere-se a “vítima” (linha 14). 

 
É CORRETO o que se afirma em 

A) I, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) III, apenas. 

E) IV, apenas. 

 



3 
 

7ª QUESTÃO. Ao se referir ao grupo de pessoas que “nasceram para complicar a vida da gente” 
(linha 18), o autor do texto NÃO INCLUI entre essas: 

A) os locutores esportivos. 

B) os marinheiros navais. 

C) os guardas de trânsito. 

D) as mulheres dos outros. 

E) os repórteres policiais. 

 
8ª QUESTÃO. No excerto “Num crime descrito pela imprensa sangrenta a vítima nunca se vestiu” 
(linha 13), a expressão “pela imprensa sangrenta” exerce a mesma função sintático-semântica do trecho 
destacado em: 

A) O bandido preso pela denúncia anônima recebeu um castigo. 

B) Aquela porta trocada pela janela ampla deixou a sala mais arejada. 

C) A modelo exposta pela foto comprometedora ficou sem ação. 

D) O garoto encontrado pela secretária executiva era filho do diretor. 

E) O cofre escondido pela pintura famosa passou despercebido. 
 

Leia o texto a seguir e responda às questões 9 e 10. 

Texto II 

 
Disponível em:< http://www.hortifruti.com.br/comunicacao/campanhas/cascas/>. Acesso em: 3 out. 2017. 

 
 
9ª QUESTÃO. Na peça publicitária acima, o uso da intertextualidade é evidenciado pela presença de 
uma 

A) paródia que remete à revista “Caras”, cuja característica marcante é o uso de fotos de 
personalidades acompanhadas de uma declaração.  

B) anáfora indireta, em que um referente novo é apresentado como se fosse já conhecido. 

C) epígrafe, pois fica evidente que a palavra “aperto”, no texto, relaciona-se às apalpadelas dos 
clientes durante a escolha das frutas. 

D) introdução referencial, já que as imagens e as palavras do texto não se conectam e precisam de 
ancoragem externa para fazer sentido. 

E) concordância associativa, por meio da qual a relação entre o limão e suas cascas gera inferências 
sobre as frutas. 
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10ª QUESTÃO. Para produzir o efeito de “animar” o limão, que é um objeto inanimado, a peça 
publicitária utiliza 

A) verbos e pronomes em primeira pessoa – “já passei muito aperto na minha vida”  – que são a única 
forma de se garantir o efeito de animação. 

B) o elemento “aqui”, que indica o local onde o limão é encontrado. 

C) a referência a uma parte do limão – “cascas” – para remeter à dificuldade de se consumir essa 
fruta. 

D) a estratégia discursiva de atribuir ao limão uma ação típica de seres humanos: “desabafa”. 

E) os recursos visuais relacionados a frutas: por isso uma maçã no canto inferior direito da peça 
publicitária. 
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 RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 10 QUESTÕES 

 

11ª QUESTÃO. Lucas e Mateus foram a uma loja para, cada um, comprar uma bola de um mesmo 
tipo, cujo preço era um número inteiro de reais. Porém, faltavam R$ 20,00 para Lucas e R$ 25,00 para 
Mateus para que cada um tivesse a quantia necessária para a compra. Os dois resolveram juntar as 
quantias de dinheiro que tinham e comprar uma única bola. Mesmo assim, a quantia total não era o 
suficiente para comprar nem uma bola. É CORRETO afirmar que o maior valor possível para o preço da 
bola é um inteiro 

A) maior do que 29 e menor do que 35. 

B) maior do que 34 e menor do que 40. 

C) maior do que 39 e menor do que 45. 

D) maior do que 44 e menor do que 50. 

E) maior do que 49. 

 
 
12ª QUESTÃO. Em um guarda-roupa há, exclusivamente, seis peças: uma blusa azul, uma blusa 
marrom, uma blusa preta, uma saia azul, uma saia marrom e uma saia preta. Paula, Luciana e Renata 
foram juntas a uma festa e escolheram, cada uma, uma blusa e uma saia, nesse guarda-roupa, para 
vestirem.  A blusa de Renata era azul, mas sua saia não era azul.  A blusa de Luciana não era preta.  A 
blusa e a saia de Paula eram da mesma cor.  As cores das saias de Luciana e Renata eram, 
respectivamente: 

A) marrom e preta. 

B) azul e marrom. 

C) azul e preta. 

D) preta e marrom. 

E) preta e preta. 

 
 
13ª QUESTÃO. No regime de juros simples, os juros em cada período de tempo são calculados sobre 
o capital inicial. Um capital inicial �� foi aplicado a juros simples de 3% ao mês. Se �� é o montante 
quando decorridos � meses, o menor valor inteiro para �, tal que �� seja maior que o dobro de ��, é 

A) 30 

B) 32 

C) 34 

D) 36 

E) 38 
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14ª QUESTÃO. Considere � números ��, ��, … , ��, em que �� ≤ �� ≤ ⋯ ≤ ��. A mediana desses 
números é igual a ������ �⁄ , se � for ímpar, e é igual à média aritmética de �� �⁄  e ������ �⁄ , se � for par. 

Uma prova composta por 5 questões foi aplicada a uma turma de 24 alunos. A tabela seguinte relaciona 
o número de acertos obtidos na prova com o número de alunos que obtiveram esse número de acertos. 

Número de acertos Número de alunos 
0 4 

1 5 
2 4 

3 3 

4 5 
5 3 

 

A penúltima linha da tabela acima, por exemplo, indica que 5 alunos tiveram, cada um, um total de 4 
acertos na prova. A mediana dos números de acertos é igual a 

A) 1,5 

B) 2 

C) 2,5 

D) 3 

E) 3,5 

 
15ª QUESTÃO. Uma determinada família é composta por pai, por mãe e por seis filhos. Eles possuem 
um automóvel de oito lugares, sendo que dois lugares estão em dois bancos dianteiros, um do motorista 
e o outro do carona, e os demais lugares em dois bancos traseiros. Eles viajarão no automóvel, e o pai 
e a mãe necessariamente ocuparão um dos dois bancos dianteiros. O número de maneiras de dispor os 
membros da família nos lugares do automóvel é igual a 

A) 1440 

B) 1480 

C) 1520 

D) 1560 

E) 1600 

 
16ª QUESTÃO. Marcos, João e Pedro são vendedores de pipoca. Juntos, resolveram comprar um 
carrinho de pipoca que custa R$ 2190,00. Marcos pagou R$ 390,00, João pagou R$ 750,00 e Pedro 
pagou o restante. Eles combinaram que o número de dias em que cada um poderia usar o carrinho de 
pipoca deveria ser diretamente proporcional ao valor que cada um pagou para comprá-lo. Em um ano 
de 365 dias, o número de dias em que Pedro poderá usar o carrinho é igual a 

A) 123 

B) 175 

C) 197 

D) 212 

E) 234 
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17ª QUESTÃO. Uma solução A de álcool e água tem volume de álcool igual a 30% do volume total. 
Uma solução B de álcool e água tem volume de álcool igual a 5% do volume total. Ao se misturarem 
essas duas soluções, deseja-se produzir 10 litros de uma nova solução que tenha volume de álcool 
igual a 10% do volume total. O volume, em litros, da solução B que deve ser usado na mistura é igual a 

A) 6,5 

B) 7 

C) 7,5 

D) 8 

E) 8,5 

 
18ª QUESTÃO. Uma empresa tem 6500 funcionários. Dentre esses funcionários, 3310 são homens, 
2120 são capixabas e 1250 são homens capixabas. O número de funcionários da empresa que são 
mulheres, mas não são capixabas, é igual a 

A) 1890 

B) 1980 

C) 2150 

D) 2320 

E) 2410 

 
19ª QUESTÃO. Em um determinado grupo de pessoas, 

• todas as pessoas que praticam futebol também praticam natação, 
• algumas pessoas que praticam tênis também praticam futebol, 
• algumas pessoas que praticam tênis não praticam natação. 

É CORRETO afirmar que no grupo 

A) todas as pessoas que praticam natação também praticam tênis. 

B) todas as pessoas que praticam futebol também praticam tênis. 

C) algumas pessoas que praticam natação não praticam futebol. 

D) algumas pessoas que praticam natação não praticam tênis. 

E) algumas pessoas que praticam tênis não praticam futebol. 

 
20ª QUESTÃO. O valor de mercado de um automóvel diminui 10% ao ano. A cada 10 anos, o valor de 
mercado do automóvel tem uma redução de 

A) 
���� !��

��" % 

B) 
���� !��

��# % 

C) 
���� !#

��# % 

D) 
���� �

��# % 

E) 
��$� �

���� % 
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INFORMÁTICA – 05 QUESTÕES 

 

21ª QUESTÃO. Daniel Hayashida Simão (2013), em “Introdução à Informática – Desvendando o 
Universo da Computação”, classifica os componentes de um computador em quatro categorias: 
componentes internos de hardware, dispositivos de entrada e saída, software e dispositivos externos de 
armazenamento. São exemplos de componentes dessas quatro categorias, respectivamente, na ordem 
apresentada acima: 

A) processador, entrada HDMI, processador de texto e disco rígido externo. 

B) placa de vídeo, mouse, sistema operacional e pen drive. 

C) memória RAM, microfone, webcam e cartão de memória. 

D) scanner, monitor, editor de planilhas e DVD. 

E) placa-mãe, impressora, editor de apresentações e memória cache. 

 
22ª QUESTÃO. O Windows 10 reintroduziu o botão “Iniciar”, que havia sido removido em versões 
anteriores do sistema operacional. Por meio do botão “Iniciar”, é possível abrir programas instalados no 
Windows 10 e ter acesso a outras funcionalidades desse sistema. NÃO é uma funcionalidade acionada 
por meio do botão “Iniciar” do Windows 10: 

A) desinstalar programas. 

B) ocultar um programa listado. 

C) mostrar ou ocultar arquivos frequentemente utilizados. 

D) instalar programas. 

E) desligar o serviço do computador. 

 

23ª QUESTÃO. Nas configurações do sistema do Ubuntu Linux 16.04.2 LTS, o item que permite que o 
usuário escolha entre clonar ou estender sua área de trabalho ao conectar seu computador a um outro 
dispositivo de vídeo, como por exemplo a um projetor, é: 

A) aparência. 

B) brilho e bloqueio. 

C) cor. 

D) acessibilidade. 

E) monitores. 
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24ª QUESTÃO. No Microsoft Word 2013, ao clicar o botão “Ortografia e Gramática”, do grupo “Revisão 
de Texto” na guia “REVISÃO”, o painel de tarefas “Ortografia” é exibido. Esse painel indica as palavras 
não reconhecidas pelo corretor ortográfico, e possibilita, assim, ao usuário algumas ações em relação a 
cada palavra, por meio de botões presentes no painel. Sobre os botões presentes no painel de tarefas 
“Ortografia”, é INCORRETO afirmar: 

A) Clicar o botão “Ignorar Tudo” faz com que o Microsoft Word 2013 nunca mais indique a palavra em 
questão como não reconhecida, porém não a adiciona ao dicionário. 

B) Clicar o botão “Ignorar” não faz com que a palavra em questão seja adicionada ao dicionário e 
também não a corrige, mantendo-a como está no documento. 

C) Clicar o botão “Adicionar” faz com que a palavra em questão seja adicionada ao dicionário e, por 
conseguinte, ela não será mais indicada como não reconhecida. 

D) Clicar o botão “Alterar” faz com que a palavra em questão seja substituída pela palavra escolhida 
na lista “Sugestões”, também presente no painel de tarefas “Ortografia”. 

E) Clicar o botão “Alterar Tudo” faz com que todas as ocorrências da palavra em questão sejam 
substituídas, no texto, pela palavra escolhida na lista “Sugestões”, também presente no painel de 
tarefas “Ortografia”. 

 

25ª QUESTÃO. No Microsoft Excel 2013, ao se selecionar uma célula que contenha um valor numérico 
e clicar o botão iniciador de caixa de diálogo, localizado no canto inferior direito do grupo “Número” na 
guia “PÁGINA INICIAL”, abre-se a caixa de diálogo “Formatar Células”. Considere as seguintes 
afirmativas a seguir sobre o formato de número “Porcentagem”, disponível nessa caixa de diálogo: 

I. Utilizar “Porcentagem” faz com que o valor da célula formatada seja multiplicado por 100. 
II. Utilizar “Porcentagem” faz com que o símbolo de porcentagem “%” seja exibido na célula 

formatada. 
III. É possível especificar o número de casas decimais que se deseja usar na célula formatada. 
IV. É possível especificar a utilização do separador de milhar. 
V. É possível especificar o modo de exibição dos números negativos. 

 

É CORRETO o que se afirma em: 

A) I, II, III e V, apenas. 

B) I, II e III, apenas. 

C) II, III e IV, apenas. 

D) II, III e V, apenas. 

E) II, III, IV e V, apenas. 
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LEGISLAÇÃO – 05 QUESTÕES 

 
26ª QUESTÃO. Sobre os Conselhos Superiores da UFES, analise as afirmativas abaixo: 

I. O Conselho Universitário é o órgão superior deliberativo e consultivo em matéria de política 
universitária e administrativa, financeira, estudantil e de planejamento. 

II. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é o órgão central com funções consultivas e de 
aconselhamentos ao Reitor da UFES, sem caráter deliberativo. 

III. O Conselho de Curadores é o órgão consultivo e deliberativo, em matéria de fiscalização 
econômico-financeira da universidade. 

 
É CORRETO o que se afirma em  

A) I, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas.  

E) I, II e III. 

 
 
27ª QUESTÃO. Sobre os Centros Universitários da UFES, nos termos dos artigos 18 a 23 do 
Regimento Geral da UFES, é INCORRETO afirmar: 

A) Os Centros Universitários são subordinados ao Reitor. 

B) Os Centros Universitários são as unidades de ensino, de pesquisa e de extensão, em seus 
respectivos campos de conhecimento.  

C) Todo Centro Universitário da UFES é composto por uma Diretoria, dentre outros órgãos. 

D) O Centro Tecnológico é uma unidade de ensino profissional e de pesquisa aplicada. 

E) Os Centros Universitários não podem executar atividades de extensão, pois essas são exclusivas 
da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX). 

 
28ª QUESTÃO. Sobre o pedido de acesso à informação previsto na Lei nº. 12.527/2011, é CORRETO 
afirmar: 

A) Em casos de informações de acesso irrestrito, admite-se pedido de informação anônimo, via correio 
eletrônico sem identificação. 

B) O pedido de acesso à informação deve conter justificativa do requerente, demonstrando interesse 
legítimo nas informações a serem prestadas. 

C) A informação armazenada em formato digital deve ser fornecida ao requerente em via impressa. 

D) Quando os órgãos e entidades do poder público dispuserem de sítios oficiais na internet, não 
poderão restringir que os pedidos de acesso à informação sejam feitos somente por meio de via 
escrita protocolada. 

E) O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, inclusive nas hipóteses de reprodução 
de documentos pelo órgão ou pela entidade pública consultada.  
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29ª QUESTÃO. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal, aprovado por meio do Decreto nº. 1.171/1994, NÃO constitui dever do servidor 
público  

A) divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe a existência do Código de Ética e estimular 
o seu integral cumprimento. 

B) retirar da repartição pública e guardar em sua residência bem pertencente ao patrimônio público 
que possa ser deteriorado. 

C) zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da 
segurança coletiva. 

D) exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando 
prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer 
outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições. 

E) participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas 
funções, tendo por escopo a realização do bem comum. 

 
 
30ª QUESTÃO. Sobre o Incentivo à Qualificação do servidor, previsto na Lei nº 11.091/2005, é 
CORRETO afirmar: 

A) Os percentuais do Incentivo à Qualificação são acumuláveis e serão incorporados aos respectivos 
proventos de aposentadoria e à pensão. 

B) O Incentivo à Qualificação somente integrará os proventos de aposentadorias e as pensões quando 
os certificados, considerados para a sua concessão, tiverem sido obtidos há mais de dois anos, 
contados da data em que se deu a aposentadoria ou a instituição da pensão. 

C) A aquisição de título em área de conhecimento, com relação direta ao ambiente organizacional de 
atuação do servidor, ensejará maior percentual na fixação do Incentivo à Qualificação do que a 
aquisição do título em área de conhecimento com relação indireta a esse ambiente. 

D) Os percentuais do Incentivo à Qualificação são incorporados à aposentadoria, mas não à pensão, 
já que a pensão se restringe ao vencimento básico do servidor falecido.  

E) Para fins de concessão do Incentivo à Qualificação, a definição das áreas de conhecimento 
relacionadas direta e indiretamente ao ambiente organizacional e os critérios e processos de 
validação dos certificados e títulos levará em consideração os Códigos de Área do Conhecimento 
fixados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 30 QUESTÕES 

31ª QUESTÃO. Sobre a regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a Lei 
Federal nº 8.080/1990 e a Lei Federal nº 8.142/1990, é INCORRETO afirmar: 

A) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e nas Conferências de Saúde será 
paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. 

B) Os critérios e os valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura 
assistencial serão estabelecidos pela direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) e serão, 
posteriormente, aprovados no Conselho Municipal de Saúde. 

C) As comissões intersetoriais do Sistema Único de Saúde (SUS) terão a finalidade de articular 
políticas e programas de interesse à saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

D) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS), atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de 
saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões 
serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo a qual 
está vinculado.  

E) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e de adotar as 
medidas de prevenção e de controle das doenças ou dos agravos. 

 

32ª QUESTÃO.  Sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, estabelecido pela 
Resolução nº 311/2007, do Conselho Federal de Enfermagem, analise as afirmativas a seguir, 
empregando V para as verdadeiras e F para as falsas: 

( ) É direito do profissional de enfermagem participar da orientação sobre benefícios, riscos e 
consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos, na condição de membro da 
equipe de saúde. 

(   ) É proibido ao profissional de enfermagem recusar-se a executar prescrição medicamentosa e 
terapêutica, da qual não conste a assinatura e o número de registro do profissional responsável, 
exceto em situações de urgência e de emergência. 

(    ) É direito do profissional de enfermagem abster-se de revelar informações confidenciais de que 
tenha conhecimento, em razão de seu exercício profissional a pessoas ou entidades que não 
estejam obrigadas ao mesmo sigilo profissional a que estão submetidos os profissionais de 
enfermagem. 

(    ) É proibido ao profissional de enfermagem divulgar ou fazer referência a casos, situações ou 
fatos de modo que os envolvidos possam ser identificados. 

A sequência CORRETA de respostas, de cima para baixo, é: 

A) F-V-V-V. 

B) V-F-F-V. 

C) F-V-F-V. 

D) F-F-F-V. 

E) F-F-V-V.  
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33ª QUESTÃO. Sobre o Processo de Enfermagem, previsto pela Resolução nº 358, de 2009, do 
Conselho Federal de Enfermagem, é INCORRETO afirmar: 

A) O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e 
recorrentes: histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, 
implementação e avaliação. 

B) Quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, em 
domicílios, em escolas e em associações comunitárias, o Processo de Saúde de Enfermagem 
corresponde ao que usualmente é denominado, nesses ambientes, Consulta de Enfermagem. 

C) O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os 
ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem.  

D) O Processo de Enfermagem deve estar baseado em uma terminologia de enfermagem que 
oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das 
ações ou as intervenções de enfermagem e que forneça a base para a avaliação dos resultados de 
enfermagem alcançados. 

E) O técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem participam da execução do Processo de 
Enfermagem, naquilo que lhes couber, sob a supervisão e a orientação do enfermeiro. 

34ª QUESTÃO. De acordo com a Resolução nº 311, de 2007, do Conselho Federal de 
Enfermagem, que estabelece o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, NÃO é direito do 
profissional de enfermagem 

A) ser informado sobre as políticas da instituição e do serviço de enfermagem, bem como deve 
participar de sua elaboração. 

B) registrar no prontuário e em outros documentos próprios da enfermagem as informações 
referentes ao processo de cuidar da pessoa. 

C) formar e participar da comissão de ética da instituição pública ou privada em que trabalha, bem 
como de comissões interdisciplinares. 

D) desenvolver suas atividades profissionais em condições de trabalho que garantam a sua própria 
segurança, das pessoas, da família e da coletividade sob seus cuidados, mesmo que não disponha 
de material e de equipamentos de proteção individual e coletiva, segundo as normas vigentes. 

E) exercer cargos de direção, de gestão e de coordenação na área de seu exercício profissional e 
do setor saúde. 

35ª QUESTÃO. Sobre o exercício da enfermagem, de acordo com a Lei Federal nº 7.498/1986, é 
INCORRETO afirmar: 

A) A enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo 
auxiliar de enfermagem e pela parteira, respeitados seus respectivos graus de habilitação.  

B) O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe, privativamente, 
prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada 
pela instituição de saúde e os cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves, com risco de 
vida. 

C) O técnico de enfermagem exerce atividades de nível médio, de orientação e de 
acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participação no planejamento da 
assistência de enfermagem. 

D) O planejamento e a programação das instituições e serviços de saúde incluem o planejamento e 
a programação de enfermagem. 

E) O técnico de enfermagem exerce atividades de nível médio de complexidade e execução da 
programação da assistência crítica de enfermagem. 
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36ª QUESTÃO. De acordo com a Resolução nº 311, de 2007, do Conselho Federal de 
Enfermagem, que estabelece o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no caso de uma 
infração, NÃO é considerado critério para a graduação da penalidade e respectiva imposição 

A) a maior ou menor gravidade da infração. 

B) o dano causado e suas consequências. 

C) o tempo de trabalho e o cargo do profissional infrator. 

D) os antecedentes do infrator. 

E) as circunstâncias agravantes e atenuantes da infração. 

37ª QUESTÃO. De acordo com o que dispõe a NR-32 (Norma Regulamentadora 32), no ambiente 
de trabalho com possível exposição a agente biológico, físico ou químico NÃO é estritamente 
proibido ao profissional de saúde: 

A) alimentar-se, beber e guardar alimentos e bebidas. 

B) aplicar cosméticos. 

C) manipular lentes de contato. 

D) usar sapatos fechados. 

E) fumar.  

38ª QUESTÃO. Analise as afirmativas a seguir sobre a dengue, empregando V para as 
VERDADEIRAS e F para as FALSAS. 

( ) Cabe ao profissional de enfermagem coletar os dados, da forma mais detalhada possível, e 
registrá-los no prontuário do paciente com suspeita de dengue, os quais são necessários para o 
planejamento e a execução dos serviços de assistência de enfermagem. 

( ) A prova do laço, durante o exame físico, deve ser realizada, obrigatória e exclusivamente, nos 
casos suspeitos de dengue hemorrágica. 

( ) Em alguns pacientes, a dengue pode evoluir para formas mais graves, que apresentam sinais 
de alarme, dentre os quais: dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, hipotensão 
postural e/ou lipotimia, hepatomegalia dolorosa, hemorragias importantes como hematêmese e/ou 
melena e sonolência e/ou irritabilidade. 

( ) A dengue em crianças, apresenta-se, geralmente, como uma síndrome febril cujos sinais e 
sintomas são inespecíficos, como: apatia, sonolência, recusa da alimentação, vômitos, diarreia ou 
fezes amolecidas. 

A sequência CORRETA de respostas, de cima para baixo, é: 

A) V-V-V-F. 

B) V-F-V-V. 

C) F-V-F-V. 

D) V-F-V-F. 

E) F-F-V-V.  
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39ª QUESTÃO. Sobre as doenças sexualmente transmissíveis, é INCORRETO afirmar: 

A) A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica, de evolução aguda, causada pelo Treponema 
pallidum, um espiroqueta, de transmissão sexual ou vertical, que pode produzir, respectivamente, as 
formas adquirida e congênita da doença.  

B) A investigação de sífilis congênita será realizada em crianças nascidas de mãe com sífilis, 
diagnosticada durante a gestação, parto ou puerpério e em indivíduos com menos de treze anos que 
apresentem suspeita clínica e/ou epidemiológica de sífilis congênita. 

C) O cancro mole é uma afecção de transmissão exclusivamente sexual, mais frequente no sexo 
masculino, provocada pelo Haemophilus ducreyi, que se caracteriza por lesões múltiplas ou únicas e 
habitualmente dolorosas. 

D) O herpes genital é uma virose transmitida predominantemente pelo contato sexual, mas pode-se 
dar, também, pelo contato direto com lesões ou com objetos contaminados.  

E) O cancro duro é uma lesão erosada ou ulcerada, geralmente única, indolor, com bordas 
endurecidas, fundo liso, brilhante e secreção serosa escassa e que aparece entre dez e noventa 
dias, após o contato sexual infectante. 

40ª QUESTÃO. No cuidado da pessoa com hipertensão arterial sistêmica, é INCORRETO 
considerar que 

A) a hipertensão sistólica é muito comum em idosos, assim o objetivo do cuidado é a redução 
gradual da pressão arterial (PA) para valores abaixo de 140/90 mmHg, mas quando os valores de 
pressão arterial sistólica estiverem muito elevados, é aceito que se reduza, inicialmente, para níveis 
de até 160 mmHg. 

B) a hipotensão ortostática é diagnosticada quando os níveis de pressão sistólica diminuem 20 
mmHg ou mais ou os níveis diastólicos diminuem 10 mmHg ou mais, um a três minutos após o 
paciente assumir a postura ereta. 

C) durante a consulta de enfermagem, deve-se priorizar o cuidado dos fatores de risco que 
influenciam o controle da hipertensão, ou seja, as mudanças no estilo de vida, o incentivo ao 
sedentarismo, a redução do peso corporal e o abandono do tabagismo. 

D) pessoas com PA entre 130/85 mmHg e 139/89 mmHg devem fazer avaliação para se identificar 
a presença de outros fatores de risco para doença cardiovascular. 

E) deve-se verificar e registrar a pressão arterial (PA) de todo adulto com dezoito anos ou mais de 
idade, em consulta, em atividades educativas, em procedimentos, de que não tiver registro no 
prontuário de ao menos uma verificação da PA nos últimos dois anos. 
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41ª QUESTÃO. Analise as afirmativas sobre diabetes mellitus e empregue V para as  
VERDADEIRAS e F para as FALSAS. 

(   ) O termo “diabetes mellitus” (DM) refere-se a um transtorno metabólico de etiologias 
heterogêneas, caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos, 
proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da prolactina. 

(   ) Os sinais e sintomas característicos que indicam a suspeita de diabetes são os “quatro P’s”: 
poliúria, polidipsia, polifagia e perda inexplicada de peso. 

(   ) Pessoas com hiperglicemia intermediária, glicemia de jejum entre 110 mg/dl e 125 mg/dl, 
devem ser orientadas para prevenção do diabetes, o que inclui orientações sobre alimentação 
saudável e hábitos ativos de vida, bem como reavaliação anual dos índices de glicemia de jejum. 

(   ) São alguns aspectos importantes no planejamento da assistência de enfermagem à pessoa 
com diabetes mellitus: abordagem e orientação sobre sinais de hipoglicemia e hiperglicemia, sobre 
hábitos de vida saudáveis sobre o uso da insulina e o modo correto de como se reutilizar agulhas, e 
sobre o planejamento de rodízio dos locais de aplicação da insulina. 

A sequência CORRETA de respostas, de cima para baixo, é: 

A) F-V-F-V. 

B) V-F-V-V. 

C) F-V-V-V. 

D) F-F-V-F. 

E) F-F-V-V.  

42ª QUESTÃO. Sobre a administração de medicamentos, analise as afirmativas abaixo, 
empregando V para as VERDADEIRAS e F para as FALSAS. 

(   ) O músculo da região do vasto lateral da coxa é pouco desenvolvido, por isso não é 
recomendado que seja aplicada injeção intramuscular nesse músculo. A região deltoideana, por sua 
vez, é indicada para receber grandes volumes de medicamentos, pois possui pouco potencial para 
lesões.   

(   ) Os seis certos da administração de medicamentos incluem: o medicamento certo, a dose certa, 
o paciente certo, a via de administração certa, o horário certo e o registro certo.  

(   ) A via intramuscular fornece uma absorção mais rápida do medicamento que a via subcutânea, 
já que os músculos têm maior vascularidade. 

(   ) Doses superiores a 1 ml de medicamentos hidrossolúveis devem ser administradas 
subcutaneamente, pois o tecido não é sensível a soluções irritantes e a grandes volumes.  

A sequência CORRETA de respostas, de cima para baixo, é: 

A) F-V-V-F. 

B) V-F-F-V. 

C) F-V-V-V. 

D) F-F-V-F. 

E) V-V-F-F.  
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43ª QUESTÃO. Um fato marcante para as sociedades atuais é o processo de envelhecimento 
populacional, observado em todos os continentes. De acordo com o manual do Ministério da Saúde, 
“Atenção à Saúde da Pessoa Idosa e Envelhecimento”, é INCORRETO afirmar: 

A) Envelhecimento populacional é definido como a mudança na estrutura etária da população. No 
Brasil, é considerada idosa a pessoa que tem 60 anos ou mais de idade. 

B) É função das políticas públicas de saúde contribuir para que mais pessoas alcancem idades 
avançadas, com o melhor estado de saúde possível, em que o envelhecimento ativo e saudável, seja 
o principal objetivo.  

C) Os agravos decorrentes das doenças crônicas não transmissíveis têm sido as principais causas 
de óbito da população idosa. 

D) O Brasil projeta-se para um perfil demográfico cada vez mais envelhecido, fenômeno que 
implicará na necessidade de adequações das políticas sociais, particularmente daquelas voltadas 
para atender às crescentes demandas nas áreas da saúde, previdência e assistência social.  

E) No Estatuto do Idoso, considerado uma das maiores conquistas sociais da população idosa em 
nosso país, é assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de 
Saúde, o SUS, mas isso não lhe garante ter o acesso universal e igualitário, para prevenção, 
promoção, proteção e recuperação da saúde dessa população.  

 

44ª QUESTÃO. Sobre processos infecciosos, analise as afirmativas abaixo, empregando V para as 
VERDADEIRAS e F para as FALSAS. 

(   ) Bacteremia é a presença de bactérias na corrente sanguínea, comprovada por meio de exames 
laboratoriais. 

(     ) Virulência é a condição em que o hospedeiro interage fisiológica e imunologicamente com um 
microrganismo. 

(    ) Colonização é a presença de microrganismos no interior ou na superfície corporal de um 
hospedeiro, sem interferência ou interação com o hospedeiro e sem provocar sintomas nele. 

(    ) Período de incubação é o intervalo de tempo entre o contato com o microrganismo e o 
aparecimento dos sinais e sintomas da doença. 

(    ) Latência é o intervalo de tempo entre o contato com o microrganismo e o aparecimento dos 
sinais e sintomas da doença. 

A sequência CORRETA de respostas, de cima para baixo, é: 

A) V-F-F-F-V. 

B) F-F-V-V-F. 

C) V-F-V-V-F. 

D) F-V-F-V-V. 

E) V-F-V-F-V. 
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45ª QUESTÃO. Sobre a higienização das mãos, é INCORRETO afirmar que 

A) as mãos devem ser lavadas e descontaminadas, com frequência durante o cuidado com os 
pacientes. 

B) quando as mãos estão visivelmente sujas ou contaminadas por material biológico, proveniente 
do cuidado com o paciente, devem ser lavadas com água e sabão e se as mãos não estiverem 
visivelmente sujas, os profissionais de saúde são incentivados a usar, apenas, agentes antissépticos 
à base de álcool. 

C) a flora normal da pele consiste habitualmente em estafilococos, que estão fixados 
superficialmente, e essa flora é eliminada quando da higiene das mãos e da regeneração da pele. 

D) todas as unidades de cuidados de saúde devem dispor de mecanismos para avaliar a adesão à 
higiene das mãos por todos aqueles que cuidam de pacientes. 

E) quando prestam cuidados aos pacientes, a equipe de enfermagem não deve usar unhas 
postiças, nem expansores de unhas, visto que foram, epidemiologicamente, relacionados a vários 
surtos significativos de infecções.  

 

46ª QUESTÃO. Alguns micróbios são tão contagiosos ou epidemiologicamente significativos que 
devem ser usadas precauções adicionais, além das precauções padrão, nas situações em que esses 
microrganismos são identificados. As precauções contra a transmissão de micróbios pelo ar são 
necessárias para pacientes diagnosticados com 

A) influenza, tuberculose óssea e tétano. 

B) difteria, rubéola e hepatite A. 

C) impetigo, sarampo e exantema súbito. 

D) sarampo, varicela e tuberculose. 

E) tuberculose, influenza e coqueluche. 

47ª QUESTÃO. Sobre as doenças sexualmente transmissíveis, é INCORRETO afirmar:  

A) O HIV é transmitido por contato sexual ou por injeção percutânea de sangue contaminado ou 
ainda, da mãe infectada para o feto.  

B) As mulheres com infecção por N. gonorrhoeae podem apresentar sintomas de infecção do trato 
urinário ou vaginite. 

C) A sífilis é uma doença transmissível que, ao ser diagnosticada, em qualquer instituição de 
cuidado de saúde, deve ser notificada aos órgãos competentes. 

D) As infecções tanto por C. trachomatis, quanto por N. gonorrhoeae frequentemente não produzem 
sintomas em mulheres, mas quando existem, o sintoma mais frequente consiste em cervicite 
mucopurulenta com exsudatos no canal endocervical.  

E) A transmissão da sífilis não é reduzida pelo uso de preservativos. 
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48ª QUESTÃO. Faz parte dos cuidados de enfermagem orientar a técnica de preparação, aplicação 
e armazenamento da insulina. Sobre esses cuidados, analise as afirmativas abaixo e empregue V 
para as VERDADEIRAS e F para as FALSAS. 

(  ) Os frascos de insulinas lacrados precisam ser mantidos refrigerados, entre 2°C e 8°C e depois 
de abertos, os frascos podem ser mantidos em temperatura ambiente, entre 15°C e 30°C ou também 
em refrigeração, entre 2°C e 8°C, para minimizar a dor no local da injeção. 

(   ) Após um mês do início do uso, a insulina perde sua potência, especialmente se mantida fora da 
geladeira. Por isso, é importante orientar que o usuário ou seu responsável anote a data de abertura 
no frasco. 

(   ) Após o uso, a seringa para aplicação da insulina não deve ser reutilizada, mesmo que pela 
mesma pessoa. 

(   ) Em caso de combinação de dois tipos de insulina, deve-se aspirar primeiro a insulina de ação 
curta ou regular para que o frasco não se contamine com a insulina de ação intermediária (NPH). 

(   ) É importante mudar sistematicamente o local de aplicação de insulina, de modo a manter uma 
distância mínima de 1,5 cm entre cada local de injeção, por isso, é importante orientar o paciente ou 
seu responsável para organizar um esquema de administração que previna reaplicação no mesmo 
local, e assim prevenir a ocorrência de lipodistrofia. 

 A sequência CORRETA de respostas, de cima para baixo, é: 

A) V-F-F-F-V. 

B) F-F-V-V-F. 

C) V-V-F-V-V. 

D) F-V-F-V-V. 

E) V-F-V-F-V. 

49ª QUESTÃO. A administração de medicamentos é parte essencial da prática da enfermagem e 
requer uma base de conhecimento confiável para que os medicamentos sejam administrados com 
segurança. Sobre a administração de medicamentos, analise as afirmativas a seguir: 

I. A administração parenteral de um medicamento é a administração por meio de injeções, e 
constitui-se como um procedimento invasivo, que deve ser realizado por meio de técnicas 
assépticas. 

II. A via de administração oral é a mais fácil e a mais utilizada, mas os medicamentos orais têm 
início de ação mais lento e um efeito mais prologando que os medicamentos parenterais. 

III. O bolus intravenoso é a introdução de uma dose concentrada de um medicamento diretamente 
no sistema circulatório, e é considerado o método mais seguro para a administração de 
medicamentos. 

IV. A via de administração da insulina mais usual é a subcutânea, mas a insulina regular também 
pode ser aplicada via intravenosa ou via intramuscular, em situações que requerem efeito clínico 
mais rápido. 

V. O ângulo de inserção para uma injeção intramuscular é de 90º e para uma injeção intradérmica, 
é de 15º. 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I, II, III, V, apenas. 

B) II, III, IV, V, apenas. 

C) I, III, IV, V, apenas. 

D) I, II, IV, V, apenas. 

E) I, II, III, IV, apenas. 
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50ª QUESTÃO. Sobre a infusão intravenosa periférica, um procedimento frequentemente utilizado 
em pacientes internados, é INCORRETO afirmar: 

A) No momento da venopunção, deve-se evitar esfregar vigorosamente ou bater demais nas veias 
do paciente, pois essa técnica pode causar lesões à veia, como um hematoma, ou pode causar 
constrição venosa. 

B) Os locais potenciais de contaminação de um dispositivo intravascular são: mãos da equipe de 
saúde, colonização da conexão do cateter, líquido contaminado, contaminação na inserção, 
microflora da pele do paciente e disseminação hematológica. 

C) As flebites, infecções e sangramento no local da infusão intravenosa periférica, são 
complicações comuns da terapia intravenosa. 

D) A presença de flebite é evidenciada por queda da velocidade e por edema, por palidez ou por 
temperatura reduzida no local da inserção da infusão intravenosa. 

E) No caso de flebite, deve-se interromper a infusão e descontinuar a administração intravenosa, 
reiniciando-se, se necessário, a administração intravenosa em uma outra extremidade. 

51ª QUESTÃO. A verificação dos sinais vitais são uma forma rápida e eficiente de monitorar as 
condições de um paciente ou de identificar seus problemas e de avaliar sua resposta à intervenção. 
Sobre os sinais vitais, analise as afirmativas abaixo: 

I. A febre é um mecanismo de defesa corporal normal. 

II. A avaliação respiratória inclui aferição para determinar a eficácia da ventilação, da perfusão e da 
difusão da oxigenação. 

III. Diversas variáveis hemodinâmicas contribuem para determinar a pressão arterial. 

IV. Alterações em um sinal vital não influenciam as características de outros sinais vitais. 

Está CORRETO o que se afirma em 

A) I e III, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) I, II e III, apenas. 

D) II e IV, apenas. 

E) I e IV, apenas. 

52ª QUESTÃO. Em relação às feridas e aos curativos, é INCORRETO afirmar: 

A) Na limpeza das feridas ou áreas do dreno, a limpeza deve ser realizada partindo-se da área 
mais contaminada para a menos contaminada. 

B) As camadas de um curativo absorvem a drenagem e evitam a entrada de bactérias nas feridas. 

C) Os princípios dos primeiros socorros da ferida incluem o controle de sangramento, a limpeza e a 
proteção da ferida. 

D) Uma distensão aguda, uma fratura ou uma contusão responde melhor à aplicação de frio. 

E) A avaliação da ferida requer uma descrição da aparência do leito da ferida, do tamanho, da 
presença de exsudato e da condição da pele ao redor da ferida para que se defina o curativo 
adequado ao seu tratamento. 
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53ª QUESTÃO. De acordo com o “Manual de Recomendações para o controle da Tuberculose no 
Brasil”, do Ministério da Saúde, analise as afirmativas a seguir, e empregue V para as  
VERDADEIRAS e F para as FALSAS. 

(   ) O Profissional de Saúde com sinais ou sintomas compatíveis com tuberculose deve procurar 
auxílio médico e ser submetido aos exames laboratoriais e ao Raio-X de tórax. Em caso de suspeita 
de tuberculose pulmonar, o profissional deve permanecer afastado das suas atividades até que a 
suspeita de tuberculose seja excluída ou que o profissional de saúde seja considerado não 
infectante. 

(  ) Os sintomas mais comuns da tuberculose pulmonar são tosse persistente produtiva com muco 
e eventualmente sangue, febre, sudorese noturna e emagrecimento. 

(    ) O paciente que retorna ao sistema de saúde, após abandono do tratamento para tuberculose, 
deve ter a reintrodução  imediata ao tratamento antiTB básico. 

(   ) A busca ativa do sintomático respiratório tem sido uma estratégia recomendada nacionalmente 
com o objetivo de identificar precocemente pessoas com tosse por tempo igual ou superior a quatro 
semanas e deve ser realizada anualmente pelos serviços de saúde. 

(    ) A baciloscopia direta do escarro é o método principal de diagnóstico da tuberculose pulmonar, 
por permitir a descoberta das fontes de infecção, ou seja, os casos bacilíferos.  

A sequência CORRETA de respostas, de cima para baixo, é: 

A) V-V-F-F-V 

B) F-F-V-V-F 

C) V-F-F-F-V 

D) F-V-F-V-V 

E) V-F-V-F-V 

54ª QUESTÃO. Uma importante medida de pevenção à TUBERCULOSE é a vacinação do Bacilo 
de Calmette Guérin – BCG. Sobre a administração da vacina BCG, analise as afirmativas a seguir. 

I. Trata-se de uma vacina atenuada, administrada por via intradérmica, no braço direito, na altura da 
inserção do músculo deltoide. 

II. A vacina, quando administrada, confere imunidade contra as formas de adoecimento e protege os 
indivíduos já infectados pelo Mycobacterium tuberculosis. 

III. A vacina BCG está indicada para os contatos intradomiciliares de portadores de hanseníase, 
mesmo que não haja presença de sinais e sintomas de hanseníase. 

IV. Não se recomenda revacinar os lactentes vacinados com BCG ao nascer e que não apresentem 
cicatriz após seis meses. 

V. Os recém-nascidos, contatos de pessoas bacilíferas, não deverão ser vacinados com BCG e sim 
devem ser submetidos previamente ao tratamento da infecção latente da tuberculose ou à 
quimioprofilaxia. 

Está CORRETO o que se afirma em 

A) I, III e IV, apenas. 

B) I, II e V, apenas. 

C) I, II e IV, apenas 

D) II, III e V, apenas. 

E) I, II e III, apenas. 
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55ª QUESTÃO. Para administrar 1500 ml de solução fisiológica 0,9% e 500 ml de solução glicosada 
a 5% em 24 horas, o fluxo de gotas por minuto deve ser de aproximadamente 

A) 22gts/min. 

B) 72gts/min. 

C) 31gts/min. 

D) 28gts/min. 

E) 68gts/min. 

56ª QUESTÃO. De acordo com o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal,  
é CORRETO afirmar: 

A) O perito pode assinar laudo pericial, caso não tenha realizado ou participado do exame pericial, 
desde que algum membro da equipe lhe detalhe o caso. 

B) As informações produzidas pelo sistema informatizado SIAPE SAÚDE não podem ser objeto de 
estudo e de divulgação pela Administração Pública Federal. 

C) Para realização de pesquisas e posterior publicação na forma de textos científicos, bastam ser 
respeitadas as normas locais. 

D) Todos os profissionais que trabalham nas unidades de atenção à saúde do servidor devem, 
quando do manuseio dos documentos oficiais, guardar sigilo sobre os assuntos de que têm ciência 
em razão do cargo, emprego ou função. 

E) Não fere a ética divulgar imagens dos pacientes atendidos nas unidades de atenção à saúde em 
mídias sociais com finalidade de entretenimento. 

57ª QUESTÃO. A dispensa facultada ao servidor de ser submetido à perícia médica, com a 
finalidade de licença para tratamento da própria saúde, requer o cumprimento de algumas 
exigências.  É um requisito para essa dispensa 

A) o servidor apresentar um atestado de até cinco dias corridos, emitido por qualquer profissional 
de saúde. 

B) o servidor ter gozado de licença ou licenças para tratamento da própria saúde, cuja soma dos 
dias de afastamento seja inferior a vinte e um dias, no período de doze meses, a contar da data de 
início do primeiro afastamento.  

C) o servidor apresentar um atestado do qual conste o registro do conselho de classe do médico ou 
do dentista responsável pela emissão desse atestado. 

D) o servidor apresentar um atestado do qual não conste o nome da doença ou do agravo ou seu 
respectivo código. 

E) o servidor apresentar um atestado emitido por médico, dentista ou fisioterapeuta.  

58ª QUESTÃO. Uma servidora apresenta um atestado indicando a necessidade de quatorze dias de 
afastamento do trabalho. Nessa situação ela deve 

A) pedir homologação do afastamento, sem realização de perícia médica, pois o prazo é inferior a 
quinze dias. 

B) solicitar avaliação por perícia oficial à unidade competente do órgão ou entidade a que está 
vinculado ou diretamente à unidade de atenção à saúde, em até cinco dias decorridos do início do 
afastamento. 

C) solicitar avaliação por perícia oficial à unidade competente do órgão ou entidade a que está 
vinculado ou diretamente à unidade de atenção à saúde após quatorze dias do afastamento. 

D) entregar o atestado à chefia imediata. 

E) solicitar avaliação por perícia oficial à unidade competente do órgão ou entidade a que está 
vinculado ou diretamente à unidade de atenção à saúde, após cinco dias decorridos do início do 
afastamento. 
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59ª QUESTÃO. Um servidor da UFES foi a uma consulta de rotina durante seu horário de trabalho. 
Nesse caso, ele deve 

A) apresentar uma declaração de comparecimento, emitida pelo profissional que o atendeu, à 
chefia imediata, e a compensação do horário deve ser estabelecida a critério dessa chefia. 

B) apresentar atestado de um dia de afastamento à chefia imediata. 

C) apresentar atestado de um dia de afastamento à unidade do SIASS/UFES. 

D) apresentar uma declaração de comparecimento, emitida pelo profissional assistente, à unidade 
do SIASS/UFES. 

E) apresentar uma declaração de comparecimento, emitida pelo profissional assistente, à chefia 
imediata, que deve abonar, obrigatoriamente, o dia de trabalho. 

 

60ª QUESTÃO. De acordo com o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, 
há concessão da licença ao servidor por motivo de doença de pessoa da família. Para esse feito, 
NÃO é considerada pessoa da família  

A) cônjuge ou companheiro.  

B) filho.  

C) madrasta ou padrasto.  

D) dependente que viva às expensas do servidor e conste de seu assentamento funcional.  

E) irmão menor de idade. 

 

 


