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12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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QUESTÕES 01 A 05 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 
a 05:

 A Europa se fixa em Asimov para regular as 
máquinas autônomas

O acidente de um carro autônomo da Uber em 
19 de março, com o atropelamento e morte de 
um pedestre que cruzava a rua empurrando sua 
bicicleta em Tempe (Arizona, EUA), voltou a trazer 
à tona uma questão crucial sobre os robôs: a 
responsabilidade. A União Europeia quer antecipar-
se a um futuro próximo, no qual as máquinas terão 
um peso fundamental nos acontecimentos, não 
só trágicos, mas também sociais, econômicos e 
políticos.
O Parlamento Europeu, em suas recomendações à 
Comissão para que regulamente o direito civil sobre 
a robótica, estabeleceu algumas premissas básicas 
colocadas já em meados do século passado por 
Isaac Asimov, o visionário cientista de origem russa, 
que faleceu em Nova York em 1992:
1. Um robô não causará danos a um ser humano 
nem permitirá que, por inação, este sofra danos
2. Um robô obedecerá às ordens que receber de 
um ser humano, a não ser que as ordens entrem 
em conflito com a primeira lei
3. Um robô protegerá sua própria existência na 
medida em que dita proteção não entre em conflito 
com as leis primeira e segunda.
Estas leis se resumem em uma denominada 0: 
“Um robô não causará danos à humanidade nem 
permitirá que, por inação, esta sofra danos”.

(Trecho. Raúl Limón. El País Brasil. 4 de maio de 
2018. Disponível em: https://brasil.elpais.com/
brasil/2018/04/24/tecnologia/1524562104_998276.
html)

01.  O texto acima tem como objetivo:

a) Esclarecer as causas do acidente envolvendo 
um carro autônomo.
b) Alertar a respeito dos riscos do uso de carros 
autônomos em grandes cidades.
c) Informar sobre preocupação de alguns países 
quanto à responsabilidade das máquinas.
d) Criticar o uso indiscriminado de robôs no auxílio 
de tarefas diárias. 
________________________________________

02. “Um robô não causará danos a um ser 
humano nem permitirá que, por INAÇÃO, este sofra 
danos”

Assinale a alternativa que contém uma palavra que 
pode substituir a que está destacada sem prejuízo 

para a coerência da afirmação.

a) Inércia.
b) Estado de vazio.
c) Iniciativa própria.
d) Imposição.
________________________________________

03. A respeito dos verbos destacados a seguir, 
considerando a construção da oração em que se 
encontram, assinale a alternativa CORRETA.

1. Um robô não CAUSARÁ danos a um ser humano 
nem PERMITIRÁ que, por inação, este sofra danos.
2. Um robô OBEDECERÁ às ordens que receber de 
um ser humano.
3. Um robô PROTEGERÁ sua própria existência.

a) Os verbos “permitirá” e “protegerá” exigem 
complemento preposicionado.
b) O verbo “protegerá” não exige um complemento.
c) O verbo “obedecerá” exige complemento sem 
preposição.
d) O verbo “causará” exige dois complementos, um 
deles é preposicionado.
________________________________________

04. Estas leis se resumem em uma denominada 
0: “Um robô não causará danos à humanidade nem 
permitirá que, por inação, esta sofra danos”.

Assinale a alternativa INCORRETA acerca dos 
sinais de pontuação do trecho destacado acima.

a) Os dois pontos introduzem uma citação.
b) A vírgula após “inação” pode ser retirada sem 
acarretar falha gramatical.
c) As aspas destacam uma transcrição de citação.
d) As vírgulas entre “por inação” isolam a expressão 
intercalada.
________________________________________

05. Assinale a alternativa em que ambas as 
palavras são acentuadas conforme a mesma regra.

a) Robôs - só.
b) Século - visionário.
c) Máquina - políticos.
d) Econômicos - causará.
________________________________________
QUESTÕES 06 A 10 - MATEMÁTICA

06. O cone circular é considerado reto quando a 
projeção ortogonal do vértice sobre o plano da base 
é o ponto central da base. A altura de um cone circular 
reto mede o dobro da medida do raio da base e o 
comprimento da circunferência dessa base é 20π 
cm, então o volume desse cone é: (adote π = 3).
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a) 2.000 cm3

b) 3.000 cm3

c) 5.000 cm3

d) 6.000 cm3

________________________________________

07. Desejando medir a altura de um prédio, um 
homem de um ponto A, a partir do solo, consegue 
enxergar o topo do prédio conforme um ângulo de 
30° e ao se aproximar horizontalmente 14 metros 
do prédio, também a partir do solo, consegue ver o 
topo do prédio conforme um ângulo de 45°. A altura 
do prédio é igual a: (adote tg 30° = 0,6).

a) 12 m
b) 14 m
c) 16 m
d) 21 m
________________________________________

08. Um maratonista percorre, treinando 
intensivamente, 200 km em 5 dias, correndo 4 horas 
por dia. Mantendo o mesmo ritmo, o número de 
dias necessários para percorrer 360 km, correndo 
6 horas por dia, é de:

a) 5
b) 6
c) 8
d) 10
________________________________________

09. Mariano tomou um empréstimo de R$ 
2.000,00 no regime de juros compostos com taxa de 
4 % a.m. Contudo, após dois meses, Mariano pagou 
R$ 1.000,00 e dois meses após esse pagamento, 
quitou sua dívida. O valor total pago por Mariano foi 
de aproximadamente:

a) R$ 1.258,00
b) R$ 2.158,00
c) R$ 2.258,00
d) R$ 2.786.00
________________________________________

10. Três gerentes de uma grande rede de 
hotéis no Brasil foram premiados com uma viagem 
internacional. Um gerente trabalha em Curitiba, 
outro em Maringá e o outro em Foz do Iguaçu. Um 
deles se chama Carlos, o outro Manoel e o outro 
Jairo. Sabe-se que cada um fará uma viagem a um 
continente diferente, um vai à Europa, o outro à 
Ásia e o outro à Oceania.
Os gerentes deram as seguintes informações:
O que trabalha em Curitiba não vai à Ásia e nem à 
Oceania.
O que trabalha em Maringá não se chama Manoel 
e nem Jairo.

O que trabalha em Foz do Iguaçu e o Manoel não 
vão à Ásia.

De acordo com essas informações podemos 
concluir que:

a) O que trabalha em Curitiba é o Carlos e vai à 
Europa.
b) O que trabalha em Foz do Iguaçu é o Jairo e vai 
à Ásia.
c) O que trabalha em Curitiba é o Manoel e vai à 
Europa.
d) O que trabalha em Maringá é o Carlos e vai à 
Oceania.
________________________________________
QUESTÕES 11 A 15 - INFORMÁTICA

11. Configurando um Endereço IP, qual é o 
protocolo de internet que suporta no máximo 32bits 
nesta configuração?

a) IPV4
b) TCP/IP
c) IPV5
d) IPV6
________________________________________

12. Considerando o MS Excel 2013 a 
coluna B7 possui a seguinte expressão: 
=SOMA(MED(A1;C1;B2)*C2).
Utilizando a tabela abaixo qual é o resultado 
impresso na coluna B7?

a) 81
b) 135
c) 270
d) 520
________________________________________

13. Qual dos equipamentos abaixo possui uma 
função central na arquitetura de rede e tem como 
diferença principal a entrega de dados diretamente 
da Origem para o Destino?

a) HUB
b) Switch
c) Modem
d) Servidor
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14. Qual a definição do Protocolo ARP?

a) Protocolo de telecomunicação usado para 
resolução de endereços da camada de internet.
b) Protocolo responsável por criptografar uma 
mensagem de e-mail.
c) Protocolo utilizado para compactar arquivos.
d) Protocolo responsável para efetuar Backup nas 
nuvens.
________________________________________

15. Assinale a alternativa que contem apenas 
memórias voláteis.

a) Pen Drive – SSD – RAM
b) RAM – HD - SSD
c) Pen Drive – SSD - HD
d) Pen Drive – ROM – HD

________________________________________
QUESTÕES 16 A 40 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

16. De acordo com o Protocolo atualizado do 
Suporte Básico de Vida, ao socorrer uma vítima 
que encontra-se em PCR é necessário iniciar as 
manobras de RCP (ressuscitação cardiopulmonar) 
visando à manutenção de seus sinais vitais e à 
preservação da vida até o devido encaminhamento 
a uma unidade especializada.

Assinale a alternativa que traz a sequência 
CORRETA.

a) É necessário iniciar a infusão de drogas 
vasodilatadoras antes de iniciar as manobras de 
ressuscitação.
b) É necessário realizar aporte de oxigênio antes de 
iniciar as compressões torácicas.
c) É necessário realizar 20 compressões torácicas 
para 2 insuflações com aporte de oxigênio.
d) É necessário realizar 30 compressões torácicas 
para 2 insuflações com aporte de oxigênio.
________________________________________

17. Sobre o conhecimento e domínio das 
técnicas aplicadas pela equipe de enfermagem ao 
paciente/usuário, é CORRETO afirmar:

I. A medicação Subcutânea é utilizada para 
administração de soluções com absorção lenta, 
administrados no tecido subcutâneo (hipoderme). 
Depois de injetada a droga, chega aos pequenos 
vasos e é transportada pela corrente sanguínea.
II. A medicação Subcutânea é contraindicada 
quando há presença de lesões nos locais de 
aplicação, administração de medicamentos que 
precisem de rápida absorção, coagulopatias, locais 
inflamados ou edemaciados.

III. Os medicamentos de uso tópico, exceto os 
que tratam feridas, devem ser aplicados na pele 
intacta.
IV. A aplicação de medicação via cutânea é 
indicado quando há necessidade que ocorra 
efeito local e constante da medicação.

a) Apenas a afirmativa III está incorreta.
b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
c) Todas as afirmativas estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
______________________________________

18. A equipe de enfermagem é um dos pilares 
para a diferenciação do atendimento prestado 
aos usuários dos serviços de saúde, para tanto 
é necessária a busca contínua pela excelência 
técnica que permita uma prática consistente e 
segura para o profissional e cliente/usuário.

Assinale a alternativa que traz a resposta 
CORRETA de acordo com as afirmativas a 
seguir:

I. A finalidade da Sondagem Nasoenteral 
(SNE) é permitir a administração de dietas e 
medicamentos de maneira mais confortável e 
segura, principalmente nos pacientes
idosos, acamados e com reflexos diminuídos.
II.  É indicado a SNE a pacientes inconscientes e/
ou com dificuldade de deglutição.
III. Para colocação da SNE deve-se posicionar o 
paciente em posição “Trendelenburg”, a menos 
que haja contraindicação. Caso o paciente não 
possa ficar nesta posição, mantê-lo em decúbito 
dorsal horizontal, lateralizando a cabeça e 
inclinando-a para frente.
IV. No sistema de sondagem Nasoenteral, deve 
ser obrigatoriamente realizado um RX após 
a passagem da sonda, antes de administrar 
qualquer tipo de medicação ou dieta.

a) Apenas I, II e III estão corretas.
b) Todas as afirmativas estão corretas.
c) Apenas II e IV estão corretas.
d) Apenas I, II e IV estão corretas.
______________________________________
19. A Portaria nº1.863 de 29 de setembro 
de 2003 estabelece a Política Nacional de 
Atenção às Urgências composta pelos sistemas 
de atenção às urgências estaduais, regionais e 
municipais, esta deve ser organizada de forma 
que permita, EXCETO:

a) Garantir a universalidade, equidade e a 
integralidade no atendimento às urgências 
clínicas, cirúrgicas, gineco-obstétricas, 
psiquiátricas, pediátricas e as relacionadas às 
causas externas.
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b) Qualificar a assistência e promover a capacitação 
continuada exclusivamente das equipes de saúde 
dos níveis terciários de atenção à saúde, em acordo 
com os princípios da integralidade e humanização.
c) Desenvolver estratégias promocionais da 
qualidade de vida e saúde capazes de prevenir 
agravos, proteger a vida, educar para a defesa 
da saúde e recuperar a saúde, protegendo e 
desenvolvendo a autonomia e a equidade de 
indivíduos e coletividades
d) Consubstanciar as diretrizes de regionalização 
da atenção às urgências, mediante a adequação 
criteriosa da distribuição dos recursos assistenciais, 
conferindo concretude ao dimensionamento e 
implantação de sistemas estaduais, regionais e 
municipais e suas respectivas redes de atenção.
________________________________________

20. Das Diretrizes das Redes de Atenção às 
Urgências, é CORRETO afirmar:

I. Garantia da universalidade, equidade e 
integralidade no atendimento às urgências clínicas, 
cirúrgicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas, 
pediátricas e às relacionadas a causas externas.
II. Humanização da atenção garantindo efetivação 
de um atendimento centrado em um modelo pré 
estabelecido pelo serviço de saúde.
III. Articulação e integração dos diversos serviços 
e equipamentos de saúde, constituindo redes de 
saúde com conectividade entre os diferentes pontos 
de atenção.
IV. Atuação centralizada no poder Estadual a fim de 
desenvolver uma gestão sólida e individualizada.

a) Todas estão corretas.
b) Apenas I, II e III estão corretas.
c) Apenas I e III estão corretas.
d) Apenas III e IV estão corretas.
________________________________________

21. O Regulamento aprovado estabelece os 
princípios e diretrizes dos Sistemas Estaduais 
de Urgência e Emergência, as normas e 
critérios de funcionamento, classificação e 
cadastramento de serviços e envolve temas 
como a elaboração dos Planos Estaduais de 
Atendimento às Urgências e Emergências, 
Regulação Médica das Urgências e Emergências.

O texto acima se refere a qual Portaria?

a) Portaria 2.488 de 21 de outubro de 2011.
b) Portaria nº 1.864 de 29 de setembro de 2003.
c) Portaria nº 7.508 de 28 de junho de 2011.
d) Portaria nº 2.048 de 05 de novembro de 2002.

22. Baseados no conceito e conhecimento sobre 
Biossegurança, analise as afirmações a seguir e 
assinale a alternativa CORRETA:

I. A Biossegurança é um processo funcional e 
operacional que aborda medidas de Controle de 
Infecções para proteção da equipe de assistência e 
usuários em saúde.
II.  A Biossegurança tem um papel fundamental na 
promoção da consciência sanitária, na comunidade 
onde atua, da importância da preservação do meio 
ambiente na manipulação e no descarte de resíduos 
químicos, tóxicos e infectantes e da redução geral 
de riscos à saúde e acidentes ocupacionais.
III. A lavagem das mãos é a principal medida de 
bloqueio da transmissão de germes. Devemos lavar 
as mãos sempre, antes de iniciarmos uma atividade 
e logo após seu término.
IV. Os materiais pérfurocortantes devem ser 
descartados em caixas apropriadas, rígidas e 
impermeáveis que devem ser colocadas próximo a 
área em que os materiais serão usados.

a) Todas estão corretas.
b) Apenas a afirmação III está incorreta.
c) Apenas I, II e III  estão corretas.
d) Apenas II e IV estão corretas.
________________________________________

23. O conceito da Descentralização está entre 
os princípios do SUS, previsto no artigo 198 da 
Constituição Federal de 1988 e no artigo 7º do 
Capítulo II da Lei n.º 8.080/1990.

Sobre esta frente, assinale a alternativa CORRETA:

I. Estratégia adotada no Brasil que reconhece o 
município como principal responsável pela saúde 
de sua população. Municipalizar é transferir para 
as cidades a responsabilidade e os recursos 
necessários para exercerem plenamente as funções 
de coordenação, negociação, planejamento, 
acompanhamento, controle, avaliação e auditoria 
da saúde local, controlando os recursos financeiros, 
as ações e os serviços de saúde prestados em seu 
território.
II. A esfera municipal é estimulada com novas 
competências e capacidades político-institucionais. 
Os estados e a União devem contribuir para a 
descentralização do SUS, fornecendo cooperação 
técnica e financeira para o processo de 
municipalização.
III. Processo de transferência de responsabilidades 
de gestão para os municípios, atendendo às 
determinações constitucionais e legais que 
embasam o SUS, definidor de atribuições comuns 
e competências específicas à União, aos estados, 
ao Distrito Federal e aos municípios.
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IV. O Brasil apresenta grandes diversidades 
econômico-sociais, climáticas e culturais que tornam 
a descentralização administrativa fundamental: 
ela possibilita que apenas os estados assumam 
a gestão da saúde em seus territórios de acordo 
com as necessidades e características de suas 
populações.

a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas IV está incorreta.
c) Apenas I e IV estão corretas.
d) Todas estão corretas.
________________________________________

24. De acordo com os conceitos sobre EPI 
– Equipamento de Proteção Individual e EPC 
– Equipamento de Proteção Coletivo, é correto 
afirmar, EXCETO:

a) A Norma Regulamentadora que define 
e estabelece os parâmetros e padrões do 
Equipamento de Proteção Individual é a NR 6.
b) A Norma Regulamentadora que define e 
estabelece os parâmetros e padrões para os 
Equipamentos de Proteção Coletivo é a NR 7.
c) Os EPC’s não são necessariamente de proteção 
de um coletivo, muitas vezes, são apenas de uso 
coletivo, como por exemplo, uma máscara de solda 
ou um cinto de segurança para alturas.
d) O equipamento de proteção individual só poderá 
ser posto à venda ou utilizado com a indicação do 
Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo órgão 
nacional competente em matéria de segurança 
e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e 
Emprego.
________________________________________

25. Uma equipe do Programa Saúde da Família 
deve ter incluso em sua capacitação:

I. O conhecimento da realidade das famílias sob 
sua responsabilidade, através do cadastramento e 
do diagnóstico de suas principais características.
II . A elaboração, com a participação da comunidade, 
de um plano local para enfrentar os determinantes 
do processo saúde-doença.
III. O acompanhamento do paciente nos serviços de 
referência ambulatorial ou hospitalar.
IV. O desenvolvimento de ações educativas e 
intersetoriais para enfrentar os problemas de saúde 
identificados. 

Assinale a alternativa CORRETA:

a) II, III e IV apenas.
b) I, II e III apenas.
c) I, II e IV apenas.
d) I e IV apenas.

26. Quais os valores máximo e mínimo do Apgar 
que o recém-nascido pode atingir, respectivamente:

a) 8 e 1
b) 10 e 1
c) 10 e 0
d) 9 e 0
________________________________________

27. A cetoacidose diabética é uma emergência 
clínica caracterizada por deficiência grave de 
insulina e perturbação do metabolismo das 
proteínas, carboidratos e gorduras, e que tem como 
achados clínicos:

a) Hiperglicemia, Hiperosmolaridade e Depleção de 
volume.
b) Hipertermia, Hipertensão Arterial e Hipoventilação.
c) Hiperglicemia, Infecção e Hipoventilação.
d) Hiperosmolaridade, Hiperglicemia e 
Hipoventilação.
________________________________________

28. Segundo o Artigo 5° do Decreto 7508/11, a 
Região de Saúde para ser instituída deve conter, no 
mínimo, ações e serviços de:

I. Atenção primária.
II. Urgência e emergência.
III. Atenção psicossocial.
IV. Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
V. Vigilância em saúde.

Assinale a alternativa CORRETA.

a) Somente V está incorreta
b) Somente I, II e III estão corretas
c) Somente IV e V estão corretas
d) Todas estão corretas.
________________________________________

29. O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 
regulamenta a Lei:

a) 8142/90
b) 8080/90
c) 7498/86
d) 5905/73
________________________________________
30. Este medicamento é comumente utilizado 
a pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2 por 
apresentar uma maior diminuição das complicações 
microvasculares, não leva à hipoglicemia e não 
promove ganho de peso.

a) Metformina.
b) Glibenclamida.
c) Insulina NPH.
d) Insulina regular.
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31. O Sistema de Classificação de Risco trata-
se de um processo dinâmico de identificação dos 
pacientes que necessitam de tratamento imediato, 
de acordo com o potencial de risco, agravos à 
saúde ou grau de sofrimento.
Os Níveis de Gravidade são distinguidos por cor e 
tempo de atendimento, assinale a alternativa que 
traz CORRETAMENTE esta distinção. 

a) A cor Azul define o tempo de espera recomendado 
de até 30 minutos para casos urgentes como por 
exemplo a diminuição do nível de consciência.
b) A cor Amarela define o tempo de espera 
recomendado de até duas horas (120 minutos) 
que são os casos de menor gravidade como por 
exemplo a realização de um curativo.
c) A cor Vermelha define o atendimento imediato, 
como o atendimento aos idosos acima de 65 anos 
por exemplo.
d) A cor Verde define o tempo de espera 
recomendado de até uma hora (60 minutos) que 
são os casos de menor gravidade como uma 
enxaqueca por exemplo.
________________________________________

32. O PCMSO - Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional consiste em um documento 
elaborado pelo médico do trabalho responsável da 
parte do empregador que tem por finalidade a adoção 
de ações visando a prevenção e conservação da 
saúde ocupacional.
Com relação à possibilidade de exposição acidental 
aos agentes biológicos dos trabalhadores dos 
serviços de saúde, deve constar do PCMSO, 
EXCETO:

a) Os procedimentos a serem adotados para 
diagnóstico, acompanhamento e prevenção da soro 
conversão e das doenças.
b) As formas de remoção para atendimento dos 
trabalhadores.
c) A relação dos estabelecimentos de saúde que 
podem prestar assistência aos trabalhadores.
d) As medidas cabíveis para contaminação do local 
de trabalho.
________________________________________

33. Um dos Riscos ocupacionais a que os 
profissionais dos serviços de saúde estão expostos 
é o Risco Biológico.
A Norma Regulamentadora (NR) destinada 
a estabelecer as diretrizes básicas para a 
implementação de medidas de proteção à segurança 
e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, 
bem como daqueles que exercem atividades de 
promoção e assistência à saúde em geral é.

a) NR 7
b) NR 32

c) NR 17
d) NR 35
________________________________________

34. A Atenção Básica de Saúde considera o 
sujeito em sua singularidade, na complexidade, na 
integralidade e também na inserção sociocultural. 
Considerando a Portaria nº 2.488 de 21 de outubro 
de 2011 são atribuições comuns a todos os 
profissionais da Atenção Básica, com EXCEÇÃO 
de:

a) Participar das ações de educação permanente.
b) Promover a mobilização e a participação da 
comunidade buscando efetivar o controle social.
c) Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações 
desenvolvidas pelos agentes comunitários de 
saúde.
d) Responsabilizar-se pela população adscrita, 
mantendo a coordenação do cuidado mesmo 
quando esta necessita de atenção em outros 
serviços do sistema de saúde.
________________________________________

35. O profissional de Enfermagem, após realizar 
a anamnese, necessita dispor de habilidades 
técnicas para a realização do exame físico. Essas 
habilidades são divididas em quatro etapas que, 
com exceção da avaliação abdominal, devem 
seguir uma ordem na execução. 
Assinale a alternativa que traz a sequência 
CORRETA de acordo com a ordem de execução 
para o exame físico geral.

a) Inspeção, Palpação, Percussão e Ausculta.
b) Inspeção, Percussão, Palpação e Ausculta.
c) Ausculta, Palpação, Percussão e Inspeção.
d) Inspeção, Ausculta, Palpação e Percussão.
________________________________________

36. A Sistematização da Assistência de 
Enfermagem consiste em uma abordagem 
sistemática para a prática de enfermagem.

Sobre este assunto, assinale a alternativa 
INCORRETA.

a) As fases do processo de enfermagem consistem 
em: Coleta de Dados, Diagnóstico, Planejamento, 
Implementação e Avaliação (Evolução).
b) Na implementação acontece a realização das 
ações ou intervenções determinadas na etapa de 
Planejamento de Enfermagem.
c) A coleta de dados de Enfermagem é um processo 
deliberado, sistemático e contínuo, realizado com 
o auxílio de métodos e técnicas variadas para 
obtenção de informações no processo saúde-
doença.
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d) Avaliação de Enfermagem é um processo 
deliberado, sistemático e contínuo de obtenção de 
informações sobre a pessoa, família ou coletividade 
humana a fim de formular diagnóstico e oferecer 
assistência integral.
________________________________________

37. O ato de administrar surgiu há décadas, 
desde as mais antigas sociedades, todavia foi com 
a expansão do processo de produção industrial 
na Inglaterra, França e EUA que as mudanças 
na organização do trabalho ganharam impulso. 
A administração do processo de trabalho está 
inteiramente ligada aos serviços de enfermagem. 
Referente aos conceitos em administração no 
processo de trabalho, correlacione as alternativas 
da primeira coluna com as da segunda, e assinale 
a alternativa com a sequência CORRETA, de cima 
para baixo:

I. Planejamento.
II. Organização .
III. Direção.
IV. Execução.

(    ) Consiste na orientação a ser dada às pessoas 
por meio de uma adequada comunicação e 
habilidade de liderança e motivação.
(     ) Consiste em realizar atividades planejadas, por 
meio da aplicação de energia física e intelectual.
( ) É um processo (como todas as funções 
administrativas) de tomar decisões: dividir o trabalho, 
atribuir responsabilidades a pessoas e estabelecer 
mecanismos de comunicação e coordenação.
(    ) Consiste em estabelecer previamente os cursos 
de ação necessários e os meios adequados para 
atingir os objetivos.

a) I – IV – III - II.
b) III – IV – II - I.
c) IV – I – II - III.
d) II – I – IV - III.
________________________________________

38. No contexto da Ética e Bioética na área da 
saúde, é CORRETO afirmar:

I. A Ética é um conjunto de princípios morais que 
regem os direitos e deveres de cada um de nós e 
que são estabelecidos e aceitos numa época por 
determinada comunidade humana.
II. A Bioética surgiu nos Estados Unidos na década 
de 70.
III. A palavra Ética vem do grego (Ethos) e significa 
caráter, costume, hábito ou modo se ser.
IV. Bioética é uma palavra de origem grega e 
significa ética da vida, é um estudo sistemático 
das dimensões morais que incluem visão, decisão, 

conduta e normas morais, das ciências da vida e da 
saúde.
V. Os princípios da Bioética são: Beneficência, Não-
Maleficência, Autonomia e Justiça.

a) Apenas I, III e IV estão corretas.
b) Apenas III, IV e V estão corretas.
c) Apenas a afirmativa II está incorreta.
d) Todas estão corretas.
________________________________________

39. O Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem leva em consideração a necessidade 
e o direito de assistência em Enfermagem da 
população, os interesses do profissional e de sua 
organização.

Sobre este tema, assinale a alternativa 
INCORRETA.

a) É direito dos profissionais de Enfermagem 
apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento 
profissional e à defesa dos direitos e interesses da 
categoria e da sociedade.
b) Faz parte das responsabilidades dos profissionais 
de Enfermagem comunicar ao COREN e aos órgãos 
competentes, fatos que infrinjam dispositivos legais 
e que possam prejudicar o exercício profissional.
c) Ao profissional de Enfermagem é proibido 
recusar-se a executar atividades que não sejam de 
sua competência técnica, científica, ética e legal 
ou que não ofereçam segurança ao profissional, à 
pessoa, família e coletividade.
d) O profissional de Enfermagem deve encaminhar 
a pessoa, família e coletividade aos serviços de 
defesa do cidadão, nos termos da lei.
________________________________________

40. Para exercer a profissão na enfermagem 
dispomos da Legislação própria para esta categoria. 
Diante disso assinale V para verdadeiro e F para 
falso nas afirmativas abaixo e escolha a alternativa 
que traz a sequência CORRETA, da primeira à 
última afirmativa: 

(     ) A Lei 7.498 de 25 de Junho de 1986 dispõe sobre 
a regulamentação do exercício da enfermagem, e 
dá outras providências.
(  ) A enfermagem e suas atividades auxiliares 
somente podem ser exercidas por pessoas 
legalmente habilitadas e inscritas no Conselho 
Regional de Enfermagem com jurisdição na área 
onde ocorre o exercício.
(  ) A equipe de enfermagem exerce atividades 
como planejamento, organização, coordenação, 
execução e avaliação dos serviços da assistência 
de enfermagem.
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(     ) Os órgãos de pessoal da administração pública 
direta e indireta, federal, estadual, municipal, do 
Distrito Federal e dos Territórios observarão, no 
provimento de cargos e funções e na contratação 
de pessoal de enfermagem, de todos os graus, os 
preceitos desta lei.

a) V – F – V - F.
b) V – V – F - V.
c) F – F – V - F.
d) F – F – V - V.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 02/07/2018.


