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Questões Objetivas 
 

INSTRUÇÕES: 
1- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.  
2- Após a autorização para o início da prova, confira-a, com a máxima atenção, observando se há algum defeito (de 

encadernação ou de impressão) que possa dificultar a sua compreensão. 
3- A prova terá duração máxima de 4h (quatro horas), não podendo o candidato retirar-se com a prova antes que 

transcorram 2 (duas) horas do seu início. 
4- A prova é composta de 50 (cinquenta) questões objetivas. 
5- As respostas às questões objetivas deverão ser assinaladas no Cartão Resposta a ser entregue ao candidato. Lembre-

se de que para cada questão objetiva há APENAS UMA resposta. 
6- A prova deverá ser feita, obrigatoriamente, com caneta esferográfica (tinta azul escuro ou preta). 
7- A interpretação dos enunciados faz parte da aferição de conhecimentos. Não cabem, portanto, esclarecimentos. 
8-    O  Candidato deverá devolver ao Fiscal o Cartão Resposta, ao término de sua prova. 

 
 

 



LÍNGUA PORTUGUESA  
 

 
 
Leia atentamente a letra da música abaixo. Ela embasará todas as questões. 
 
 
 
 
 

 Capitão de indústria 
 

(VALLE, Marcos; VALLE, Paulo Sérgio. Capitão de Indústria. Intérprete: Os Paralamas do Sucesso. In: Os 
Paralamas do sucesso. Nove luas. Rio de Janeiro: Emi, 1996. 1 CD.) 
 
1 Eu às vezes fico a pensar 
2  Em outra vida ou lugar 
3  Estou cansado demais 
4  Eu não tenho tempo de ter 
5  O tempo livre de ser 
6  De nada ter que fazer 
7 É quando eu me encontro perdido 
8  Nas coisas que eu criei 
9  E eu não sei 
10  Eu não vejo além da fumaça 
11  O amor e as coisas livres, coloridas 
12  Nada poluídas 
13  Eu acordo pra trabalhar 
14  Eu durmo pra trabalhar 
15  Eu corro pra trabalhar 
16  Eu não tenho tempo de ter 
17  O tempo livre de ser 
18  De nada ter que fazer 
19  Eu não vejo além da fumaça que passa 
20  E polui o ar 
21  Eu nada sei 
22  Eu não vejo além disso tudo 
23  O amor e as coisas livres, coloridas 
24  Nada poluídas



 
01. A respeito do título dessa canção é CORRETO afirmar que 
a) a escolha lexical “capitão” remete-nos a um sentido implícito de militarismo, ordem, disciplina 

imposta pela cultura empresarial, cujo maior objetivo é a defesa e o desenvolvimento do capital. 
b) apresenta uma canção que reflete sobre um ponto importante da sociedade contemporânea: o 

impacto/efeito positivo do trabalho na vida do trabalhador.  
c) denuncia o comportamento hostil de muitos empresários e líderes políticos que exercem um cargo de 

chefia na indústria de forma a cometer assédio moral e exploração do trabalhador. 
d) retrata a liderança de muitos trabalhadores que exigem tempo livre para descanso através de seus 

sindicatos. 
e) a locução adjetiva “de indústria” mistifica a vida do trabalhador aqui retratado de forma pitoresca e 

contraditória. 
 

02. Os pronomes demonstrativos demonstram a posição de um elemento qualquer em relação às pessoas do 
discurso, situando-os no espaço, no tempo ou no próprio discurso. Assim, o pronome destacado no verso 
22: “Eu não vejo além disso tudo” 
a) faz referência àquilo que já foi dito no discurso. 
b) faz referência àquilo que vai ser dito posteriormente. 
c) marca um tempo atual ao ato da fala. 
d) marca um tempo anterior relativamente próximo ao ato da fala. 
e) marca um tempo remotamente anterior ao ato da fala. 

 

03. Nos versos 13 a 15, encontramos uma linguagem 
a) prosaica. 
b) rebuscada. 
c) prolixa. 
d) paradoxal. 
e) ambígua. 

 

04. Observe as afirmativas que seguem: 
I. Há aspectos em vocábulos do texto que corroboram para a construção de um sentido de 

disciplina/obrigação e empenho para a realização da atividade do trabalho: acordo/durmo/corro 
pra trabalhar.  

II.  No texto, percebe-se um personagem explícito de um trabalhador que se depara diante de uma 
autorreflexão sobre sua vida a respeito do tema trabalho.  

III.  No terceiro verso, identifica-se  um trabalhador que possui uma  jornada extensa de trabalho e vive 
em prol do trabalho para si manter.  

IV.  Confrontando-se o verso quatro com os versos quinto e sexto, identifica-se uma oposição de  
 trabalho x  lazer . 

 
Estão CORRETAS o que se afirma em: 
a) I e II apenas. 
b) Somente I, II e III. 
c) Somente II, III e IV. 
d) I, III e IV apenas. 
e) I, II, III e IV. 

 
 
 
 
 
 



05.  Em “eu não vejo além da fumaça” (verso 10) 
a) retifica-se por meio do advérbio de negação a situação emocional do enunciador. 
b) é ratificada através do léxico fumaça uma das  consequências do processo de industrialização: a 

poluição ambiental que afeta principalmente os grandes centros urbanos. 
c) contextualiza-se a qualidade de vida dos trabalhadores industriais dos grandes centros urbanos  aqui 

adjetivados pelo léxico “eu”. 
d) é intensificado de forma prosaica o olhar alienante que o trabalhador lança sobre sua realidade, 

principalmente  quando no tópico frasal utilizou-se a preposição “além”. 
e) identifica-se que  ação verbal (ver) é completada pelo substantivo “fumaça” – isso torna o tópico 

frasal paradoxal e polifônico. 
 

06.  As ações que predominam no texto estão num MODO VERBAL que indica 
a) uma dúvida, uma possibilidade.  
b) uma ordem, um pedido.  
c) uma certeza, uma realidade.  
d) uma inverossimilhança, uma disponibilidade. 
e) um encontro de forças, uma verossimilhança. 
 

07.  NÃO se percebe na voz do enunciador quando projeta os versos 11 e 12, “o amor e as coisas livres, 
coloridas”, “nada poluídas”, um tom de 
a) desilusão 
b) lamento 
c) angústia 
d) saudade 
e) queixa 
 

08.  Os autores desse texto empregam o conectivo “que” nos versos 06 (“De nada ter que fazer”) e 19 
(“Eu não vejo além da fumaça que passa”). Observando aspectos da organização, estruturação e 
funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo em questão 
a) expressa a mesma função gramatical nas duas situações em que aparece no texto. 
b) mantém a fluidez do texto e não prejudica a compreensão, se usado no início da frase. 
c) ocupa posição fixa, sendo adequado seu uso somente após a presença de verbos. 
d) contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor. 
e) assume funções discursivas distintas nos dois contextos de uso. 
 

09.  Faça uma análise do que está implícito e explícito no texto e marque a opção INADEQUADA a 
respeito do enunciador do texto. 
a) Ele sente desejo de viver em um tempo mais tranquilo e menos enfadado e introduz o tema amor 

acompanhado das palavras livres, coloridas, reforçando a ideia de que gostaria de sentir-se mais livre 
e tranquilo.  

b) A seleção lexical da palavra “coloridas”  traz um significado implícito de uma espaço (cidade) menos 
industrializado, menos poluído, mais arborizado. Logo, pode ser resgatado também a partir das 
indicações linguísticas desses versos um tema implícito que é a violência/falta de segurança que tem 
assolado liberdade das pessoas no espaço urbano. 

c)  Há uma reiteração morfossintática negativa no texto, em que alguns versos são marcados pelo 
advérbio não como em “eu não tenho tempo de ter”, ”eu não vejo além da fumaça”, “e eu não sei”, 
“eu não vejo além disso tudo”, trazendo uma marcação naquilo que o trabalhador não consegue 
ter/entender e que enfatiza um pessimismo com que ele encara sua condição real. 

d) Nos versos “eu acordo pra trabalhar”, “eu durmo pra trabalhar”, “eu corro pra trabalhar” está 
implícito o estilo de vida do personagem e explícito seu ritmo lento de jornada de trabalho.  

e) No decorrer do texto, percebemos que na vida cotidiana, e principalmente no mundo do trabalho, 
tempo e espaço, vetores na noção física de velocidade, tornaram-se as duas categorias mais 
importantes da vida e reduziram-se de tal forma, que possuí-los passou a ser um luxo.  



 

10. Considerando-se os versos 10 a 12, o vocábulo “poluídas” está ligado sintaticamente a  
a) fumaça 
b) amor  
c) coisas  
d) livres 
e)  coloridas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



MATEMÁTICA 
 

11. Certo remédio é vendido em galões cilíndricos de altura de medida 10cm e diâmetro da base de 

medida 6cm. Se uma dose mede 3ml, o número máximo de doses que é possível obter com um galão 
desse remédio é: (Considere ) 

a) 90 

b) 92 

c) 94 

d) 100 

e) 120 

 

12. Pedro recebe hoje um salário sem descontos no valor de R$ 700,00. O salário de Pedro, sem 

descontos, nesse mês virá com reajuste de 5%. Pedro receberá nesse mês, sem descontos, o valor de: 

a) R$ 700,00 

b) R$ 735,00  

c) R$ 738,00 

d) R$ 740,00 

e) R$ 750,00 

 

13. Uma biblioteca teve sua frequência da semana representada pela tabela abaixo: 

Dia Segund
a 

Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Doming
o 

Frequência 100 120 70 60 105 60 150 
 

A frequência média dessa biblioteca nessa semana foi de: 

a) 85 

b) 95 

c) 105 

d) 107 

e) 108 

 



14. Numa reunião de funcionários de um setor do IFES para avaliação do semestre, estiveram presentes 

exatamente 10 pessoas. Feita a reunião, formou-se uma comissão de 5 membros para levar os resultados 
ao responsável por esse setor. O número máximo de comissões possíveis de serem formadas é de: 

a) 150 

b) 152 

c) 200 

d) 235 

e) 252 

15. As medidas x , 22 +x , 62 −x  representam lados de um triângulo e formam, na ordem 

apresentada, uma Progressão Aritmética. Se essas medidas forem dadas em metros, o perímetro desse 
triângulo é: 

a) 36m 

b) 42m 

c) 50m 

d) 58m 

e) 70m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMÁTICA 
 

Quando necessário considere a versão do Pacote MS-Office 2007/2010 e LibreOffice 4, Internet Explorer 
9, Mozilla Firefox 6. 
 

16. Ameaças digitais também preocupam o governo e empresas antes da Copa. O país é o 4º mais visado 
do mundo pelos “cibercriminosos” e ocorrência de delitos na esfera virtual aumenta anualmente. 
 

 
Os atrasos nas obras de infraestrutura do país para a Copa do Mundo de 2014 não são a única 
preocupação do governo e das empresas. As ameaças digitais também entram em campo. A menos de 
dois meses do evento que vai ser um teste para o mundial do ano que vem, especialistas acompanham a 
preparação digital do Brasil para os torneios da Fifa, época em que as redes de telecomunicação 
brasileiras devem receber uma carga muito maior de dados gerada por smartphones, tablets e outros 
dispositivos eletrônicos. 
A preocupação tem motivo. O número de ofensivas ao Brasil aumentou do ano passado para cá. Segundo 
o Relatório de Ameaças à Segurança na Internet, divulgado anualmente pela Symantec, o país é o quarto 
mais visado pelos criminosos virtuais, recebendo 4,01% de todos os ataques realizados na rede, atrás dos 
Estados Unidos (22%), da China (11%) e da Índia (6,5%). 

 
SILVA, B, Correio Brasiliense. Seção Tecnologia. 23 abr. 2013. (adaptado) 

Disponível em: http://www.correiobraziliense.com.br 
 
A partir da leitura do texto e dos conhecimentos necessários sobre critérios de Segurança na Internet, 
infere-se que:  
a ) dispositivos móveis, como tablets, smartphones, celulares e PDAs, devido às tarefas pessoais, como 
navegação Web, Internet Banking e acesso a e-mails e redes sociais, são alvos de vírus e prática de 
atividades maliciosas, como furto de dados, envio de spam, propagação de códigos indevidos e ataques na 
Internet, que, infelizmente, ainda não possuem programas de segurança do tipo antimalware. 
b ) em época de Copa do Mundo, o cuidado deve ser ainda maior com os dispositivos pessoais de acesso 
às redes de comunicação, fazendo uso criterioso de mecanismos de segurança como senhas seguras, 
criptografias, Firewall instalado, ferramentas antimalware atualizadas, filtro de janelas de pop-up e 
outros. 
c ) ataques no ciberespaço acontecem mais em países que não se preocupam com a segurança na Internet, 
sendo o Brasil o 4º mais seguro do mundo por ainda não receber uma carga muito grande de dados gerada 
por smartphones, tablets e outros dispositivos eletrônicos. 
d ) nas tecnologias de acesso sem fio, de longa distância, os celulares, smartphones e tablets, devem 
permanecer desligados em época de Copa, pois os usuários conectados à Internet por longos períodos e 
independente de localização, não tem como se prevenir contra os “cibercriminosos”. 
e )  “cibercriminosos” não conseguem atacar programas originais, portanto o problema de ofensivas à 
Segurança na Internet no Brasil é diretamente proporcional ao uso de programas piratas. 
 
 



17. Medida visa diminuir a alta incidência de spam no Brasil 
 

 
Se você utiliza o Outlook, Thunderbird, Live Mail ou qualquer outro gerenciador de e-mail, fique atento 
para alterar suas configurações o mais rápido possível. O Comitê Gestor da Internet, após anos de 
negociações com provedores de internet, finalmente decidiu fechar o acesso à porta 25, muito utilizado 
por spammers para comunicação entre máquinas no envio de mensagens indesejadas e disparo de lixo 
eletrônico. A porta 25 deve ser substituída pela porta 587, mas quem utiliza webmail não terá que fazer 
quaisquer alterações nas configurações. 
A decisão foi tomada para tentar fazer com que o Brasil caia de posição no ranking mundial de países 
com maior incidência de spam: atualmente, ele detém a 5ª posição na lista.  
O Comitê afirma, ainda, que é impossível garantir que a prática de spam seja completamente erradicada 
com essa decisão, mas tem certeza de que deve ao menos minimizá-la, desde que as novas portas sejam 
melhores gerenciadas pelos provedores de internet. 
 

SOUZA, Ramon de. Tecnomundo. 24 out. 2012. (adaptado). 
Disponível em (texto): http://www.tecmundo.com.br/  

Disponível em (figura): http://blog.netrevenda.com/tag/smtp/ 
 

Sabendo-se que o Outlook 2007/2010 é um sofisticado programa cliente de e-mail que permite gerenciar 
uma ou mais contas de e-mail em seu computador, e que, além disso, possui outros recursos como lista de 
contatos, agenda, etc., depreende-se do texto de Souza (2012) a importância de configurá-lo corretamente 
para que se possa autenticar corretamente a mensagem atendendo às solicitações do Comitê Gestor da 
Internet. Portanto, adicione a nova porta na guia: 
a ) Avançado, na porta do Servidor de entrada (IMAP). 
b ) Avançado, na porta do Servidor de saída (IMAP). 
c ) Avançado, na porta do Servidor de entrada (SMTP). 
d ) Avançado, na porta do Servidor de saída (SMTP). 
e ) Avançado, igualmente na porta de entrada como na de saída.  
 

18. No Windows 7 em português, as pastas Documentos, Imagens, Músicas e Vídeos estão reunidas em 
uma única seção chamada Bibliotecas. Analise as afirmativas a seguir sobre algumas ações que podem ser 
executadas com estas bibliotecas:  
I. Existem quatro bibliotecas padrão (Documentos, Favoritos, Imagens e Vídeos), mas você pode criar 
novas bibliotecas para outras coleções; 
II. Os itens em uma biblioteca podem ser organizados de diferentes maneiras, usando o menu Organizar 
por, localizado no painel de bibliotecas (acima da lista de arquivos) de qualquer biblioteca aberta. Por 
exemplo, você pode organizar sua biblioteca de músicas por artista para encontrar rapidamente uma 
música de um determinado artista;  
III. As bibliotecas reúnem conteúdo a partir das pastas incluídas ou dos locais de bibliotecas;  
IV. O local de salvamento padrão determina onde um item é armazenado quando é copiado, movido ou 
salvo na biblioteca.  
Está CORRETO apenas o que se afirma em:  
a) I e II  
b) II, III e IV  
c) I e III  
d) I, II e IV 
e) II 



 

19. Em relação aos programas de aplicativos (edição de textos, planilhas e apresentações de slides) nos 
ambientes MS-Office e LibreOffice é correto afirmar que:  
a) O Calc do LibreOffice tem equivalência funcional com o Power Point do MS-Office. 
b) O aplicativo Impress do LibreOffice tem a função de gerenciador de impressões no Windows . 
c) Tanto o Word quanto o Writer possuem os recursos de correção ortográfica, localizar e substituir e 
cópia de estilo entre textos com a ferramenta Pincel, “Formatar pincel” e “Pincel de estilo”, 
respectivamente. 
d) O LibreOffice não permite salvar seus documentos em formato .pdf 
e) Os recursos WordArt do Writer e o FrontWork do Word têm equivalência funcional em suas 
respectivas barras de ferramenta de desenho. 
 

20. Correio eletrônico ou e-mail é uma ferramenta que permite enviar e receber mensagens que podem 
conter arquivos em anexo. Cada empresa é quem define qual o tamanho do arquivo que poderá ser 
anexado ao e-mail. Quando uma empresa define que apenas arquivos com o tamanho máximo de 2 
Gigabytes podem ser anexado, podemos dizer que: 
a) O arquivo poderá ter no máximo 2048 Megabytes . 
b) O arquivo poderá ter no máximo 0.001953125 Megabytes . 
c) O arquivo poderá ter no máximo 2048 Kbytes. 
d) O arquivo poderá ter no máximo 2048 Bits. 
e) O arquivo poderá ter no máximo 1 Terabyte. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEGISLAÇÃO 
 
 
21. Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil, analise os dispositivos abaixo. 
 
I. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento, dentre outros, a 
dignidade da pessoa humana.  
II. A administração pública direta e indireta de quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. 
III. A vedação de acumular remuneradamente cargos estende-se a empregos e funções e abrange 
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades 
controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.  
IV. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, vedado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 
 
Está correto o que se afirma em, exceto: 
a) somente I. 
b) I, II e III. 
c) somente III. 
d) II, III e IV. 
e) somente IV. 
 

22. Considerando os textos legais expressos nas leis abaixo mencionadas, julgue os itens a seguir. 
 
I. Na forma da Lei 8.027/90, que cuida das normas de conduta dos servidores públicos civis da União, das 
autarquias e das fundações públicas federais, a prática do comércio de compra e venda de bens ou 
serviços no recinto da repartição, mesmo que fora do horário de expediente, é infração administrativa 
punível com pena de suspensão de até 90 (noventa) dias.  
II. Conforme disposição da Lei 8.112/90, que cuida do regime jurídico dos servidores públicos civis da 
União, das Autarquias e das Fundações Públicas, a posse poderá ocorrer mediante procuração específica.  
III. De acordo com a Lei 8.112/90, é de 30 (trinta) dias o prazo para o servidor empossado em cargo 
público entrar em exercício, contados da data da posse.  
IV. A Lei 8.112/90 prescreve que reversão é o retorno do servidor aposentado à atividade, não podendo, 
entretanto, reverter aquele aposentado que tiver completado 70 (setenta) anos de idade.   
 
Estão corretos apenas os itens: 
a) I e II. 
b) I, II e III. 
c) II e IV. 
d) I, III e IV. 
e) I, II e IV. 
 
 
 
 
 
 



23. Conforme o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, 
anexo ao Decreto 1.171/94, analise as afirmativas abaixo. 
 
I. Ao servidor que comete infração ética, é aplicável a pena de censura, pela Comissão de Ética da 
instituição.  
II. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, 
até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no 
Direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como 
consequência, em fator de legalidade.  
III. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, integra-se na vida particular de 
cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida privada 
poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.  
IV. O servidor deve apresentar-se ao trabalho vestindo roupas com as quais se sinta bem.  
 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
a) I, II e III. 
b) I, III e IV. 
c) II, III e IV. 
d) II e IV. 
e) I, II e IV. 
 

24. Compreende o direito à liberdade, segundo a Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente):  
 
I. opinião e expressão. 
II. brincar, praticar esportes e se divertir. 
III. buscar refúgio, auxílio e orientação. 
IV. participar da vida política, na forma da lei. 
Estão corretos apenas os itens: 
 
a) I e II. 
b) I, III e IV. 
c) I, II e III. 
d) II, III e IV. 
e) I, II, III e IV. 
 

25. Segundo a Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), são crimes praticados contra a 
criança e o adolescente: 
 
a) Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante 
de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente. 
b) Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação, nome, ato 
ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo a criança ou adolescente a que 
se atribua ato infracional. 
c) Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável, ou sem autorização escrita 
desses ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel ou congênere. 
d) Transmitir, através de rádio ou televisão, espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de 
sua classificação. 
e) Vender ou locar à criança ou adolescente fita de programação em vídeo, em desacordo com a 
classificação atribuída pelo órgão competente. 
 
 
 
 



 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 
 
26. Leia as afirmações a seguir. 
I. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da 
lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou por 
meio de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. 
II. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades 
filantrópicas e as com fins lucrativos. 
III. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: incrementar em 
sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. 
IV. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 
um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, atendimento 
integral e participação da comunidade. 
 
Está correto o que se afirma em: 
a) I, apenas. 
b) I e II, apenas. 
c) I, III e IV, apenas. 
d) I, III, apenas. 
e) III e IV, apenas. 

 
 
27. Considerando a Lei Federal nº 8.080/90, nas afirmativas abaixo, marque V para a(s)verdadeira(s) ou 
F para a(s) falsa(s). 
( ) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a 
detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde 
individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das 
doenças ou agravos. 
( ) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos 
bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica 
do País. 
( ) Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão 
estabelecidos pela direção municipal do Sistema Único de Saúde, aprovados no Conselho Municipal de 
Saúde. 
 
Em relação às afirmativas, a sequência está correta em: 
a) V-V-F 
b) V-V-V 
c) F-V-V 
d) F-F-V 
e) V-F-V 

 
 
 
 
 



28. Assinale a opção incorreta em relação à Lei Federal 8.142/90. 
a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 4 anos com a representação dos vários  segmentos sociais, 
para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis 
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por este ou pelo Conselho de 
Saúde. 
b) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento 
definidas em regimento próprio aprovados pelo respectivo Conselho. 
c) Para receberem os recursos, de que trata o art. 3º desta lei, os Municípios, os Estados e o Distrito 
Federal deverão contar com: fundo de saúde, relatórios de gestão, plano de saúde e conselho de saúde. 
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, 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. 
e) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde será paritária  em 
relação ao conjunto dos demais segmentos . 
 

29. Sobre a Portaria nº 648, de 28 de março de 2006, leia as afirmativas abaixo. 
I. A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 
que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 
reabilitação e a manutenção da saúde. 
II. Visando à operacionalização da Atenção Básica, definem-se como áreas estratégicas para atuação em 
território estadual, a eliminação da hanseníase, o controle da tuberculose, o controle da hipertensão 
arterial, o controle do diabetes mellitus, a eliminação da desnutrição infantil, a saúde da criança, a saúde 
da mulher, a saúde do idoso, a saúde bucal e a promoção da saúde. 
III. A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo 
com os preceitos do Sistema Único de Saúde. 
IV. Para Unidade Básica de Saúde (UBS) com Saúde da Família em grandes centros urbanos, recomenda-
se o parâmetro de uma UBS para até 30 mil habitantes, localizada dentro do território pelo qual tem 
responsabilidade sanitária, garantindo os princípios da Atenção Básica.  
Está correto APENAS o contido em: 
a) I e III. 
b) I, II e III. 
c) III e IV. 
d) II e IV. 
e) I, II e IV. 
 

30. Leia as afirmativas abaixo e marque V, para as verdadeiras, e F, para as falsas. 
I. (   ) De acordo com a Lei nº 11.108/05, os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede 
própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) 
acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. 
II. (   ) Conforme a Lei nº 9.836/99, as populações indígenas devem ter acesso prioritário ao SUS, em 
âmbito local, regional e de centros especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo a 
atenção primária, secundária e terciária à saúde. 
III. (   ) Em relação à Lei nº 10.424/02, o atendimento e a internação domiciliares serão realizados por 
equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis de promoção, proteção e apoio. 
Está correto apenas o que se afirma em: 
a) V-V-V 
b) V-F-F 
c) F-F-F 
d) V-F-V 
e) F-V-V 

 



31. De acordo com o Código de Ética da Enfermagem, leia as seguintes afirmativas. 
I. As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem são as seguintes: 
Advertência verbal; Multa; Suspensão do Exercício Profissional e Cassação do direito ao Exercício 
Profissional. 
II. São consideradas infrações graves as que provoquem perigo de vida, debilidade temporária de 
membro, sentido ou função em qualquer pessoa ou as que causem danos patrimoniais ou financeiros. 
III. No que se refere às relações profissionais, é dever do profissional de enfermagem aprimorar seus 
conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a sua prática profissional. 
IV. Quanto ao sigilo profissional, 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 sigilo. 
Está correto apenas o que se afirma em: 
a) I e III. 
b) II e IV. 
c) I, III e IV. 
d) II, III e IV. 
e) II e III. 

 
32. Em relação à Resolução COFEN nº 358/09, todas as afirmativas estão corretas, exceto:  
a) 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. 
b) O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem participam da execução do Processo de 
Enfermagem, naquilo que lhes couber, sob a supervisão e orientação do Enfermeiro. 
c) O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e 
recorrentes: histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, 
prescrição de enfermagem e avaliação. 
d) O Processo de Enfermagem deve estar baseado num suporte teórico que oriente a coleta de dados, o 
estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de 
enfermagem; e que forneça a base para a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados.  
e) Quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, 
associações comunitárias, entre outros, o Processo de Saúde de Enfermagem corresponde ao usualmente 
denominado nesses ambientes como Consulta de Enfermagem. 

 
33. Considerando a Lei Federal nº 7.498/86, analise as sentenças abaixo e marque (V) para  
verdadeira(s) e (F) para falsa(s).  
( ) A enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo 
Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação. 
( ) O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe, privativamente, a assistência de 
enfermagem à gestante, parturiente e puérpera; e o acompanhamento da evolução e do trabalho de parto.  
( ) 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. 
( ) O planejamento e a programação das instituições e serviços de saúde incluem planejamento e 
programação de enfermagem. 
A sequência CORRETA é: 
a) V-F-F-F 
b) F-F-V-V 
c) V-F-F-V 
d) F-V-F-V 
e) V-F-V-F 

 



34. De acordo com o Código de Ética da Enfermagem, todas as afirmativas abaixo são consideradas 
proibições para os profissionais de enfermagem, exceto:  
a) Assinar as ações de Enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas 
por outro profissional. 
b) Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica,em que não conste a assinatura e o 
número de registro do profissional, exceto em situações de urgência e emergência. 
c) Divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos possam ser 
identificados. 
d) Delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de Enfermagem ou de saúde, que não seja 
Enfermeiro. 
e) Publicar trabalho com elementos que identifiquem o sujeito participante do estudo sem sua autorização. 
 

35. De acordo com o Código de Ética da Enfermagem, assinale a opção INCORRETA no que se refere 
aos direitos dos profissionais de enfermagem. 
a) Participar da prática profissional multi e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade. 
b) Participar da orientação sobre benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de outros 
procedimentos, na condição de membro da equipe de saúde. 
c) Associar-se, exercer cargos e participar de Entidades de Classe e Órgãos de Fiscalização do Exercício 
Profissional. 
d) 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 sigilo. 
e) Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à defesa dos direitos e interesses da 
categoria e da sociedade. 
 

36. Com relação às afirmativas abaixo, leia as seguintes afirmativas. 
I. A posição recomendada para a medida da pressão arterial na primeira avaliação é a deitada, 
principalmente, em idosos e pacientes em uso de medicação anti-hipertensiva. 
II. Dentre alguns procedimentos para medida da pressão arterial, incluem-se: certificar-se de que o 
paciente não está com a bexiga cheia; não praticou exercícios físicos há 60-90 minutos; não ingeriu 
bebidas alcoólicas, café, alimentos, ou fumou até 30 minutos antes; e não está com as pernas cruzadas. 
III. Quanto ao manguito, este deve ser de tamanho adequado ao braço do paciente, cerca de 2 a 3 cm 
acima da fossa antecubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial. A largura da bolsa 
de borracha deve corresponder a 40% da circunferência do braço e o seu comprimento, envolver, pelo 
menos, 80%. 
IV. Recomenda-se que a medida da pressão arterial em gestante seja feita na posição sentada. A 
determinação da pressão diastólica deve ser realizada na fase V de Korotkoff. 
Está correto apenas o que se afirma em: 
a) I e III. 
b) I e IV. 
c) I, III e IV. 
d) II, III e IV. 
e) II e III. 
 

37. Acerca da Tuberculose, julgue as sentenças abaixo e marque a opção VERDADEIRA. 
a) A busca ativa dos Sintomáticos Respiratórios consiste na atividade de saúde pública orientada a 
identificar precocemente pessoas com tosse por tempo igual ou superior a quatro semanas, consideradas 
com suspeita de tuberculose pulmonar, visando à descoberta dos casos bacilíferos. 
b) A busca ativa do Sintomático Respiratório deve ser realizada permanentemente pelos serviços de 
saúde, no nível primário, exclusivamente, estratégia recomendada internacionalmente. 
c) Cerca de 50% dos casos de tuberculose são da forma pulmonar e, destes, 60% são bacilíferos. 
d) Taxas de cura inferiores à meta preconizada de 70% e de abandono superiores a 5% demonstram a 
necessidade de aumentar a qualidade na cobertura do tratamento diretamente observado no País. 
e) A tuberculose é transmitida por via aérea em praticamente todos os casos. A infecção ocorre a partir da 
inalação de núcleos secos de partículas contendo bacilos expelidos pela tosse, fala ou espirro do doente 
com tuberculose ativa de vias respiratórias (pulmonar ou laríngea).  



38. Sobre a Dengue, é INCORRETO afirmar: 
a) A infecção pelo vírus da dengue causa uma doença de amplo espectro clínico, incluindo desde formas 
inaparentes até quadros graves, podendo evoluir para o óbito. Dentre estes, destaca-se a ocorrência de 
febre hemorrágica da dengue, hepatite, insuficiência hepática, manifestações do sistema nervoso, 
miocardite, hemorragias graves e choque.  
b) A prova do laço, durante o exame físico, deverá ser realizada obrigatoriamente somente nos casos 
suspeitos de dengue hemorrágica. 
c) Alguns pacientes podem evoluir para formas graves da doença e passam a apresentar sinais de alarme 
da dengue, entre os quais se pode citar: dor abdominal intensa e contínua; vômitos persistentes; 
hipotensão postural e/ou lipotimia; hepatomegalia dolorosa; hemorragias importantes (hematêmese e/ou 
melena) e sonolência e/ou irritabilidade. 
d) A dengue com complicações é todo caso grave que não se enquadra nos critérios da Organização 
Mundial de Saúde de Febre hemorrágica da Dengue e quando a classificação de dengue clássica é 
insatisfatória. 
e) Os sinais de alarme e o agravamento do quadro costumam ocorrer na fase de remissão da febre. 
 

39. No que se refere às Doenças Sexualmente Transmissíveis, leia as seguintes afirmativas. 
I. A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica, de evolução aguda. É causada pelo Treponema pallidum, 
um espiroqueta, de transmissão sexual ou vertical, que pode produzir, respectivamente, as formas 
adquirida ou congênita da doença.  
II. A investigação de sífilis congênita será realizada nas seguintes situações: criança nascida de mãe com 
sífilis diagnosticada durante a gestação, parto ou puerpério; todo indivíduo com menos de 13 anos com 
suspeita clínica e/ou epidemiológica de sífilis congênita. 
III.  A transmissão do vírus da hepatite B (HBV) se faz por via parenteral, e, sobretudo, pela via sexual, 
sendo considerada doença sexualmente transmissível, entretanto, a transmissão vertical não é causa de 
disseminação do vírus. 
IV. Herpes genital é uma virose transmitida predominantemente pelo contato sexual. A transmissão pode-
se dar, também, pelo contato direto com lesões ou objetos contaminados.  
Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
a) I e II. 
b) I e IV. 
c) II e III. 
d) II e IV.  
e) I, III e IV. 
 

40. O fato mais marcante para as sociedades atuais é o processo de envelhecimento populacional. 
Levando em consideração o envelhecimento, analise as afirmativas abaixo e marque (V) para 
verdadeira(s) e (F) para falsa(s).  
( ) O envelhecimento populacional é definido como a mudança na estrutura etária da população, o que 
produz um aumento do peso relativo das pessoas acima de determinada idade, considerada como 
definidora do início da velhice. No Brasil, é definida como idosa a pessoa que tem 65 anos ou mais de 
idade. 
( ) O aumento da  esperança de vida ao nascer, em combinação com o aumento do nível geral  da 
fecundidade, resulta no aumento absoluto e relativo da população idosa. 
( ) Os agravos decorrentes das doenças transmissíveis  têm sido as principais causas de óbito na 
população idosa no Brasil. 
( ) A Política Nacional do Idoso assegurou direitos sociais à pessoa idosa, criando condições para 
promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade e reafirmando o direito à saúde 
nos diversos níveis de atendimento do SUS. 
A sequência CORRETA é: 
a) V-F-V-F 
b) F-F-V-V 
c) F-F-F-V 
d) F-V-F-V 
e) V-F-V-V 



 
41. De acordo com a Portaria nº 104, de 25 de janeiro de 2011, leia as seguintes afirmativas. 
I. Doença significa uma enfermidade ou estado clínico, independentemente de origem ou fonte, que 
represente ou possa representar um dano significativo para os seres humanos. 
II. Agravo significa manifestação de doença ou uma ocorrência que apresente potencial para causar 
doença. 
III. Evento significa qualquer dano à integridade física, mental e social dos indivíduos, provocado por 
circunstâncias nocivas, como acidentes, intoxicações, abuso de drogas e lesões auto ou heteroinfligidas. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I e III, apenas. 
b) I e II, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) II, apenas. 
e) I, apenas. 
 
 

42. A notificação compulsória é obrigatória a todos os profissionais de saúde. Diante disso, é 
INCORRETO afirmar, segundo a Portaria nº 104, de 25 de janeiro de 2011, que compõe a Lista de 
Notificação Compulsória Imediata: 
a) Febre Hemorrágica da Dengue 
b) Doença de Chagas Aguda 
c) Raiva Humana 
d) Rubéola  
e) Tétano 

 
 
43. Quanto à administração de medicamentos, leia as seguintes afirmativas. 
I. 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.  
II. Elevadas doses (superiores a 1 ml) de medicamentos hidrossolúveis podem ser administradas 
subcutaneamente, pois o tecido não é sensível a soluções irritantes e a grandes volumes.  
III. A via intramuscular fornece uma absorção mais rápida do medicamento do que a via subcutânea, 
porque os músculos têm maior vascularidade. 
IV. O músculo da região do Vasto Lateral da Coxa é pouco desenvolvido, não sendo recomendado para 
injeção intramuscular. Entretanto, a região deltoideana é recomendada para grandes volumes de 
medicamentos e possui pouco potencial para lesões quando se faz uso deste local.   
Está CORRETO o que se afirma em:  
a) I e III, apenas. 
b) I, II e III, apenas. 
c) III e IV, apenas. 
d) I e IV, apenas.  
e) II, III e IV, apenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
44. De acordo com o Manual de Pré-natal e Puerpério do Ministério da Saúde, Estados e Municípios, 
por meio das unidades integrantes de seu sistema de saúde, devem garantir atenção pré-natal e puerperal 
realizada em conformidade com os parâmetros estabelecidos abaixo: 
I. Realização de, no mínimo, cinco consultas de pré-natal, sendo, preferencialmente, três no segundo 
trimestre e duas no terceiro trimestre da gestação. 
II. Imunização antitetânica: aplicação de vacina dupla tipo adulto até a dose imunizante (segunda) do 
esquema recomendado ou dose de reforço em gestantes com esquema vacinal completo há mais de 5 
anos. 
III. Atenção à mulher e ao recém-nascido na primeira semana após o parto, com realização das ações da 
“Primeira Semana de Saúde Integral” e da consulta puerperal, até o 42º dia pós-parto. 
IV. Captação precoce das gestantes com realização da primeira consulta de pré-natal até 120 dias da 
gestação. 
Está CORRETO o que se afirma em:  
a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) II, III e IV, apenas. 
d) I e IV, apenas. 
e) III e IV, apenas. 

 
 
45. Em relação à adolescência, leia as afirmativas e marque V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) 
falsa(s). 
( ) As mudanças físicas no adolescente ocorrem rapidamente com o desenvolvimento de características 
sexuais primárias e secundárias. 
( ) As meninas tendem a iniciar suas alterações físicas mais cedo que os meninos. 
( )  As meninas atingem 90% a 95% de sua altura adulta na fase de menarca e alcançam sua altura 
máxima por volta dos 16 a 17 anos.  
( ) A voz do menino vai ficando mais grave, com aparecimento de pelos faciais pigmentados e ásperos e 
surgimento de pelos no peito por volta dos 16 a 21 anos. 
Assinale a sequência correta. 
a) F-F-F-F 
b)V-V-F-V 
c)V-F-V-F 
d)V-V-V-V 
e)F-V-F-V 

 
 
46. Quanto ao cuidado do paciente com lesão por queimadura, marque a opção incorreta. 
a) As queimaduras são classificadas de acordo com a profundidade da destruição tecidual e extensão da 
área de superfície corporal lesada. 
b) Na queimadura de espessura parcial profunda, há destruição da epiderme e das camadas profundas da 
derme e lesão das porções mais profundas da derme.   
c) A queimadura deve ser mantida aberta para minimizar a contaminação bacteriana e diminuir a dor. 
d) Quando as vestes pegam fogo, as chamas são extintas com as vítimas deitando no chão e rolando.  
e) É considerada lesão por queimadura importante, segundo American Burn Association, as queimaduras 
de terceiro grau que excedem a 10% da área de superfície corporal total. 

 
 
 



 
47. Em relação ao Manual de Normas de Vacinação do Ministério da Saúde, é correto afirmar, exceto: 
a) A vacina contra a febre amarela deve ser aplicada a partir de nove meses de idade nas áreas endêmicas, 
onde há casos humanos.  
b) A vacina contra hepatite B deve ser aplicada, de preferência, logo após o nascimento, nas primeiras 12 
horas de vida.  
c) A vacina tríplice bacteriana (DTP) imuniza contra difteria, tétano e coqueluche.  
d) A vacina tríplice viral (SCR) imuniza contra sarampo, caxumba e rubéola.  
e) A BCG deve ser aplicada a partir do nascimento, devendo ser feita ao completar o primeiro mês de 
vida ou no primeiro comparecimento à unidade de saúde. Entretanto, pessoas com qualquer idade podem 
ser vacinadas.  

 
 
48. O Diabetes Mellitus configura-se hoje como uma epidemia mundial, traduzindo-se em um grande 
desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. Considerando as informações abaixo, marque V, para 
as verdadeiras, e F, para as falsas, e assinale a opção que contém a sequência correta. 
( ) Os tipos de diabetes mais frequentes são o diabetes tipo 1, anteriormente conhecido como diabetes 
juvenil, que compreende cerca de 10% do total de casos, e o diabetes tipo 2, anteriormente conhecido 
como diabetes do adulto, que compreende cerca de 90% do total de casos.  
( ) A neuropatia diabética é a complicação mais rara do diabetes e compreende um conjunto de síndromes 
clínicas que afetam o sistema nervoso periférico sensitivo, motor e autonômico.  
( ) São sintomas clássicos do diabetes: poliúria, polidipsia, polifagia e perda involuntária de peso.  
( ) Hipoglicemia é a diminuição dos níveis glicêmicos, com ou sem sintomas, para valores abaixo de 60 a 
70 mg/dL. Geralmente, essa queda leva a sintomas neuroglicopênicos (fome, tontura, fraqueza, dor de 
cabeça, confusão, coma, convulsão) e a manifestações de liberação do sistema simpático (sudorese, 
taquicardia, apreensão, tremor).  
a) F-F-V-V 
b) V-F-V-V 
c) V-V-F-V 
d) F-V-F-V 
e) V-V-V-F 
 
 

49. Considerando a terapia por calor e frio, julgue os itens abaixo. 
I. Em uma área com sangramento ativo, não deverá ser aplicada a terapia por calor porque o sangramento 
irá continuar. 
II. As aplicações de calor são indicadas quando o paciente apresenta uma inflamação aguda e localizada. 
III. A terapia por frio é contraindicada na presença de neuropatia, porque o paciente é incapaz de perceber 
a mudança de temperatura e os danos resultantes de temperaturas extremas. 
IV. O nível de consciência influencia na capacidade de perceber o calor, o frio e a dor. 
Está correto o que se afima em: 
a) apenas I, II e III.  
b) apenas II e IV. 
c) apenas I, II e IV. 
d) apenas II, III e IV. 
e) apenas I, III e IV. 

 
 
 
 



50. As teorias de enfermagem podem colaborar a compreender como o papel e a atuação dos 
enfermeiros se complementam. Julgue as afirmativas abaixo e marque a opção incorreta. 
a) Teoria de Roger – O indivíduo está em contínua interação com o ambiente e é um todo unificado, 
possuindo integridade pessoal e manifestando características que são mais do que a soma das partes. 
b) Teoria de Orem – Tem como meta ajudar o paciente a realizar o autocuidado. O cuidado de 
enfermagem é necessário quando o paciente está impossibilitado de preencher suas necessidades 
biológicas, psicológicas, de desenvolvimento ou sociais. 
c) Teoria de Leininger – É a teoria da diversidade e universalidade de culturas do cuidado. Estabelece que 
o cuidado é a essência da enfermagem e a característica dominante, distintiva e unificadora da 
enfermagem. 
d) Teoria de Roy – A necessidade do cuidado de enfermagem surge quando o paciente não consegue se 
adaptar às demandas dos ambientes interno e externo. 
e) Teoria de Watson – Focaliza três sistemas de interação dinâmica: pessoal, interpessoal e social. Forma-
se uma relação pessoal entre paciente e enfermeiro. Esta relação paciente-enfermeiro é o veículo para a 
prestação do cuidado.  
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FOLHA DE RESPOSTA (RASCUNHO) 
 
Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta 

01  11  21  31  41  

02  12  22  32  42  

03  13  23  33  43  

04  14  24  34  44  

05  15  25  35  45  

06  16  26  36  46  

07  17  27  37  47  

08  18  28  38  48  

09  19  29  39  49  

10  20  30  40  50  

 
 

 



CARGO: ENFERMEIRO

GABARITO

Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta
01 A 11 C 21 E 31 B 41 E
02 A 12 B 22 E 32 C 42 E
03 A 13 B 23 A 33 C 43 A
04 ANULA 14 E 24 E 34 B 44 C
05 B 15 ANULA 25 A 35 B 45 D
06 C 16 B 26 C 36 D 46 C
07 D 17 D 27 A 37 E 47 ANULA
08 E 18 ANULA 28 C 38 B 48 B
09 ANULA 19 C 29 A 39 D 49 E
10 C 20 A 30 B 40 C 50 E

CARGO: JORNALISTA

GABARITO

Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta
01 A 11 C 21 E 31 D 41 D
02 A 12 B 22 E 32 B 42 E
03 A 13 B 23 A 33 B 43 C
04 ANULA 14 E 24 E 34 B 44 D
05 B 15 ANULA 25 A 35 A 45 E
06 C 16 B 26 A 36 A 46 E
07 D 17 D 27 C 37 C 47 B
08 E 18 ANULA 28 C 38 B 48 D
09 ANULA 19 C 29 E 39 A 49 E
10 C 20 A 30 A 40 C 50 D

 


