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ATUALIDADES 05 QUESTÕES: 

 

QUESTÃO 1 (Valor: 1) 

Em 2018, algumas doenças que estavam erradicadas retornaram. A crise financeira 
brasileira e, consequentemente, a precariedade com que vivem várias famílias 
contribuíram para o retorno dessas doenças. Assinale a alternativa que aponta duas 
destas doenças. 

A) Caxumba e febre. 

B) Difteria e gripe. 

C) Sarampo e rubéola. 

D) Coqueluche e leucemia. 

 

QUESTÃO 2 (Valor: 1) 

A última década foi de reviravoltas para um país asiático que vem cumprindo um papel de 
protagonismo no crescimento das economias de todo o mundo, sendo o principal parceiro 
comercial em todos os continentes. Nos últimos anos, porém, uma desaceleração na 
produção vem causando temor nas bolsas de valores e em governos do mundo todo. De 
que país estamos falando? 

A) Estados Unidos. 

B) China. 

C) Índia. 

D) Paquistão. 

 

QUESTÃO 3 (Valor: 1) 

A Justiça brasileira, em 2016, tentou várias vezes bloquear o aplicativo de conversas 
WhatsApp. Assinale a alternativa que define o motivo pelo qual a Justiça tentou suspender 
temporariamente o serviço. 

A) A empresa não liberou mensagens que supostamente ajudariam a comprovar os culpados 
de alguns crimes. 

B) A empresa não se responsabilizou pela privacidade dos brasileiros nas últimas décadas. 

C) As mensagens enviadas por milhões de brasileiros foram transformadas em falsas notícias. 

D) O envio e recebimento de mensagens estava ficando muito caro. 

  

QUESTÃO 4 (Valor: 1) 

O projeto que propõe alterações na Previdência Social vem sendo discutido pelo 
Congresso Nacional desde 2017. O pouco avanço nas discussões se dá, principalmente, 
pela proposta que altera a idade mínima para se aposentar, que passaria para 65 anos. No 
entanto, em 2018 o projeto não pode ser votado pelo congresso. Assinale a alternativa que 
aponta o motivo dessa situação. 

A) Aumento de emendas no projeto original. 

B) Mudança na Presidência da República. 

C) Discordância dos partidos políticos quanto à idade mínima. 

D) Intervenção federal no Rio de Janeiro. 
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QUESTÃO 5 (Valor: 1) 

A história recente brasileira vive, desde 2016, um grande período de instabilidade tanto 
política quanto econômica. Dentre os fatos que contribuíram para esta instabilidade está 
a Operação Lava- Jato. Assinale a alternativa que melhor descreve o que evidencia essa 
“operação”. 

A) Investigou somente o sistema de corrupção na Petrobrás que acabou na prisão de mais de 
trinta diretores. 

B) Proibiu que partidos políticos envolvidos em corrupção se coligassem para disputar eleições 
presidenciais. 

C) Denunciou um esquema de pagamentos de propinas bilionárias envolvendo grandes 
empresas e vários partidos políticos. 

D) Aprovou no congresso nacional um projeto com dez medidas a serem tomadas em caso de 
corrupção. 

 

MATEMÁTICA 05 QUESTÕES: 

 

QUESTÃO 6 (Valor: 1) 

A Unidade de Saúde “Viver Melhor” tem oito enfermeiros e três médicos. Para atender os 
plantões dessa Unidade é necessário formar equipes constituídas de um médico e três 
enfermeiros. Logo, qual o número de equipes diferentes possível poderá ser formado? 

A) 24 

B) 56 

C) 168 

D) 336 

 

QUESTÃO 7 (Valor: 1) 

Um ângulo agudo  com , qual o valor da divisão : 

A)  

B)  

C)  

D)  
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QUESTÃO 8 (Valor: 1) 

Sendo que as medidas dos ângulos internos de um triângulo estejam em progressão 
aritmética, e que a medida do maior ângulo é o quíntuplo da medida do menor. Com essas 
informações a diferença entre a medida do maior ângulo e a soma das medidas dos outros 
dois é: 

A) 20º 

B) 40º 

C) 80º 

D) 90º 

 

QUESTÃO 9 (Valor: 1) 

Levando em conta duas funções tais que  e  Então a 

expressão é igual a: 

A) 3  

B) 1  

C) 0 

D) -3 

 

QUESTÃO 10 (Valor: 1) 

Muitos são os objetos que representam um paralelepípedo. Considere um reservatório 
que apresenta a forma de um paralelepípedo retângulo cuja a base mede 10 m de 
comprimento por 8 m de largura. Devido a um vazamento, 57600 litros de água foram 
desperdiçados, equivalente a 6% da sua capacidade total. Conforme essas condições, a 
altura desse reservatório tem o valor de: 

A) 1,2 m 

B) 2,4 m 

C) 12 m 

D) 120 m 

 

PORTUGUÊS 05 QUESTÕES: 

 

QUESTÃO 11 (Valor: 1) 

A inadequação vocabular pode provocar em um enunciado diferentes problemas de 
linguagem, como redundâncias, ambiguidades e má compreensão da mensagem. As 
frases abaixo apresentam problemas dessa natureza, com exceção de uma, que você 
deverá identificar. 

A) As pessoas que consomem frutas frequentemente são mais sadias. 

B) Júlio disse a seu primo que sua irmã havia chegado. 

C) Num país tropical as mangas são consumidas em todas as dietas. 

D) O Brasil exportou para fora menos trigo nesta década. 
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QUESTÃO 12 (Valor: 1) 

O cuidado com a ortografia é essencial em qualquer texto, seja ele mais ou menos formal. 
Em apenas uma opção todas as palavras estão escritas de acordo com as normas da 
ortografia portuguesa. Identifique-a. 

A) Catequese, melancia, minissaia, êxodo. 

B) Crisântemo, catequisar, gratuíto, ônibus. 

C) Suicídio, microônibus, espírito, cansasso. 

D) Eletrônico, peixe, couve, espontâneo. 

 

QUESTÃO 13 (Valor: 1) 

Ao escrevermos textos mais formais como os da esfera do trabalho, devemos considerar 
a necessidade de uso correto da norma padrão. É comum encontrarmos erros 
principalmente de concordância nesses textos. Há uma alternativa abaixo que apresenta 
um erro bem comum de concordância verbal. Assinale-a. 

A) Há bastantes pessoas esperando seu pronunciamento. 

B) As certidões negativas estão em anexo ao documento. 

C) Não havia três cópias da ata conforme foi solicitado. 

D) Fazem alguns dias que este documento foi enviado. 

 

QUESTÃO 14 (Valor: 1) 

Leia o poema abaixo, de Oswald de Andrade, um dos maiores escritores do Modernismo 
brasileiro.  

Pronominais 
 
Dê-me um cigarro 
 

Diz a gramática 
Do professor e do aluno 
 

E do mulato sabido 
Mas o bom negro e o bom branco 
 

Da Nação Brasileira  
Dizem todos os dias 
 

Deixa disso camarada 
Me dá um cigarro 
 
A partir da leitura e interpretação, assinale a opção que traz uma informação correta 
acerca do poema. 

A) De acordo com o texto, o uso dos pronomes no Brasil possui mais correção na fala do “bom 
negro e o bom branco”. 

B) A leitura do poema nos mostra como os brasileiros falam errado. 

C) O autor retrata as diferenças existentes entre as formas pronominais no Brasil que se 
evidenciam principalmente na fala. 

D) A leitura do poema nos mostra que todas as duas formas - “Dê-me” e “Me dá” - estão erradas. 
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QUESTÃO 15 (Valor: 1) 

Costumamos observar nas placas de propaganda espalhadas pela cidade problemas de 
escrita distantes das regras da ortografia oficial brasileira. Isso se dá principalmente 
quando o próprio dono do comércio resolve escrever a placa. Conforme seu nível de 
escolaridade e de seu contato com textos formais, os problemas de escrita podem ser 
maiores ou menores. Observe, por exemplo, palavras abaixo retiradas de uma dessas 
placas: 

Batata - Sebola - Méu - Melansia - Laranja - Acerola 

Considerando as regras ortográficas, quantas palavras acima estão escritas de forma 
equivocada? 

A) 4 

B) 3 

C) 2 

D) 1 

 

ESPECÍFICAS 25 QUESTÕES 

 

QUESTÃO 16 (Valor: 1) 

O pré-natal é de suma importância para o acompanhamento da gestação, no que se refere 
a gestante e o desenvolvimento do bebê, infelizmente existem ainda mortes maternas, 
classificadas de obstétricas diretas e indiretas. Coloque abaixo D para direta e I para 
indiretas: 

(  ) Resultam de complicações surgidas durante a gravidez, o parto ou o puerpério (período de 
até 42 dias após o parto), decorrentes de intervenções, omissões, tratamento incorreto ou de 
uma cadeia de eventos associados a qualquer um desses fatores. 

(  ) Decorrem de doenças preexistentes ou que se desenvolveram durante a gestação e que 
foram agravadas pelos efeitos fisiológicos da gestação, como problemas circulatórios e 
respiratórios. 

(  ) Pode ser sanada com um atendimento de excelência pelos profissionais de saúde. 

(  ) sua detecção é possível com exames e avaliações clinicas. 

A) D - I - D - I 

B) D - I - I - D 

C) I - I - D - D 

D) I - D - I - D 

  

QUESTÃO 17 (Valor: 1) 

 

Os Núcleos Ampliado de Saúde da Família (NASF-AB) foram criados pelo Ministério da 
Saúde em 2008 com o objetivo de apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil, 
ampliando as ofertas de saúde na rede de serviços, assim como a resolutividade, a 
abrangência e o alvo das ações. Assinale a alternativa correta acerca da função do NASF 
diante da ESF: 
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A) Esta atuação integrada permite realizar discussões de casos clínicos, possibilita o 
atendimento compartilhado entre profissionais tanto na Unidade de Saúde como nas visitas 
domiciliares, permite a construção conjunta de projetos terapêuticos de forma que amplia e 
qualifica as intervenções no território e na saúde de grupos populacionais. 

B) Essas ações de saúde não se tornam intersetoriais, pois, o foco prioritário são as ações de 
prevenção e promoção da saúde. 

C) A composição de cada um dos NASF não poderá ser definida pelos gestores municipais, 
seguindo os critérios de prioridade identificados a partir dos dados epidemiológicos e das 
necessidades locais e das equipes de saúde que serão apoiadas. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 18 (Valor: 1) 

 A "Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação 
Complementar Saudável no SUS - Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil", lançada em 
2012, tem como objetivo: 

A) Qualificar o processo de trabalho dos profissionais da atenção básica com o intuito de reforçar 
e incentivar a promoção do aleitamento materno e da alimentação saudável para crianças 
menores de dois anos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

B) Propor a integração de duas ações importantes do Ministério da Saúde: a Rede Amamenta 
Brasil e a Estratégia Nacional para a Alimentação Complementar Saudável (ENPACS), que se 
uniram para formar essa nova estratégia, que tem como compromisso a formação de recursos 
humanos na atenção básica. 

C) Reformulação da estratégia de políticas e programas já existentes como a Política Nacional 
de Atenção Básica (PNAB), a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), a Política 
Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), a Política Nacional de Aleitamento Materno (PNAM) 
e a Rede Cegonha. 

D) Letras a e b estão corretas. 

 

QUESTÃO 19 (Valor: 1) 

 O PMAQ-AB tem como objetivo incentivar os gestores e as equipes a melhorar a 
qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos do território, cuja meta é: 

A) Garantir um padrão de qualidade por meio de um conjunto de estratégias de qualificação, 
acompanhamento e avaliação do trabalho das equipes de saúde. 

B) Elevar os recursos do incentivo para o município de abrangência 

C) Atingir o padrão de qualidade no atendimento 

D) Todas as anteriores. 

  

QUESTÃO 20 (Valor: 1) 

A vigilância ambiental em saúde refere-se a uma estratégia para identificação de perigos, 
no ambiente, que causam doenças, incapacidades e mortes, cujo objetivo é alcançar a 
remoção ou redução da exposição aos agentes de risco. Para tanto o processo de trabalho 
para: 

I - Para tanto é necessário a coleta sistemática de dados relacionados ao ambiente, aos agentes 
tóxicos, aos níveis de saúde de grupos expostos e aos fatores de risco para o controle e a 
prevenção de efeitos adversos à saúde. 
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II - A vigilância ambiental em saúde sinaliza, para a vigilância epidemiológica, uma série de 
agravos que devem ser monitorados e enfrentados de forma específica, sendo estabelecida 
entre ambas uma relação de permanente diálogo 

III - As grandes cidades não estão convivendo com problemas sanitário-ambientais que se 
refletem, atualmente, na qualidade de vida de sua população e estão relacionados ao 
adensamento populacional, à marginalização social e econômica, à carência de sistemas de 
saneamento básico. 

 

A) Questões I e III estão corretas 

B) Questões I e II estão corretas 

C) Todas estão corretas. 

D) Todas as alternativas estão incorretas. 

 

QUESTÃO 21 (Valor: 1) 

A Política Nacional de Humanização (PNH) – HumanizaSUS existe desde 2003 para efetivar 
os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde 
pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e 
usuários. A PNH deve estar presente e inserida em todas as políticas e programas do SUS. 
Assinale a frase correta: 

A) Criar uma rede de colaboração, que permita o encontro, a troca, a afetação recíproca, o afeto, 
o conhecimento, o aprendizado, a expressão livre, a escuta sensível, a polifonia, a arte da 
composição, o acolhimento, a multiplicidade de visões, a arte da conversa, a participação de 
qualquer um. 

B) Respeitar somente os princípios de equidade e integralidade para um maior processo de 
cuidar. 

C) Estabelecer contato com todos os profissionais e assim, prestar o cuidado. 

D) Todas as questões estão INCORRETAS. 

  

QUESTÃO 22 (Valor: 1) 

 A “Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde” traz informações para que se conheça os 
direitos na hora de procurar atendimento de saúde. Ela reúne os seis princípios básicos 
de cidadania que asseguram ao brasileiro o ingresso digno nos sistemas de saúde, seja 
ele público ou privado. É correto afirmar que: 

I - Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde  

II - Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema. 

III - Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer 
discriminação. 

IV - Todo cidadão tem direito a atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e seus 
direitos. 

V - Todo cidadão também tem responsabilidades para que seu trata- mento aconteça da forma 
adequada. 

VI - Todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da saúde para que os princípios 
anteriores sejam cumpridos 
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A) I, II, III, V estão corretas 

B) II, III, IV, V e VI estão corretas 

C) I, II, III e IV estão corretas 

D) Todas estão corretas. 

 

QUESTÃO 23 (Valor: 1) 

Dentro da política do SUS, temos os princípios organizativos, pensando nisso, 
corresponda as colunas: 

 

A) B, A, C 

B) A, C, B 

C) C, A, B 

D) A, B, C 

  

QUESTÃO 24 (Valor: 1) 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde 
pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da pressão 
arterial, por meio da Atenção Básica, até o transplante de órgãos, garantindo acesso 
integral, universal e gratuito para toda a população do país. Leia as afirmações abaixo e 
coloque V para verdadeiro e F para falso. 

(   )O Sistema Único de Saúde (SUS) é composto pelo Ministério da Saúde, Estados e Municípios, 
conforme determina a Constituição Federal. Cada ente tem suas co-responsabilidades. 

(  ) A gestão das ações e dos serviços de saúde deve ser solidária e não participativa entre os 
três entes da Federação: a União, os Estados e os municípios. 

(  ) A rede que compõe o SUS é ampla e abrange tanto ações quanto os serviços de saúde. 
Engloba a atenção básica, média e alta complexidades, os serviços urgência e emergência, a 
atenção hospitalar, as ações e serviços das vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental e 
assistência farmacêutica. 

(   ) Os princípios do SUS são universalização, equidade e integralidade. 
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A) V, F, V, V. 

B) F, F, V, V 

C) F, V, V, F 

D) F, F, F, V 

 

QUESTÃO 25 (Valor: 1) 

Conforme o Ministério da Saúde as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são 
multifatoriais, ou seja, determinadas por diversos fatores, sejam eles sociais ou 
individuais, e, elas se desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração. Dentre as 
DCNTs destaca-se: 

A) Doença Pulmonar obstrutiva crônica e diabetes. 

B) Hipertensão arterial sistêmica, Doença pulmonar obstrutiva crônica e diabetes 

C) Neoplasias, doença pulmonar obstrutiva crônica e doenças cardíacas 

D) Doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, diabetes mellitus e neoplasias. 

 

QUESTÃO 26 (Valor: 1) 

Conforme o Ministério da Saúde, a “notificação compulsória é comunicação obrigatória à 
autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis 
pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita 
ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública podendo ser imediata ou 
semanal”. Assinale dentre os itens abaixo qual não faz parte dessa lista: 

A) Acidente de trabalho com material biológico. 

B) Acidente por animal peçonhento. 

C) Intoxicação endógena. 

D) Intoxicação exógena (por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais 
pesados) 

  

QUESTÃO 27 (Valor: 1) 

A investigação epidemiológica oferece diagnósticos aos serviços de saúde, existem uma 
que é considerada a mais grave em escala, sendo a pior para os cenários de saúde coletiva 
e pública”. Assinale qual dessas compete a afirmação acima: 

A) Prevalência 

B) Endemia 

C) Surto 

D) Pandemia 

 

QUESTÃO 28 (Valor: 1) 

A verificação dos sinais vitais oferece alguns parâmetros hemodinâmicos da pessoa a ser 
atendida na ESF. Nesse contexto, o pulso é um procedimento em que se utiliza a palpação 
de locais específicos e a partir da circulação sanguínea percebida se faz a contagem em 
um tempo de um minuto da frequência do movimento arterial. Em relação à avaliação do 
pulso, qual o local que deve utilizado nos serviços de ESF para quantificar e evoluir em 
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prontuário, respeitando a menor exposição do paciente e o local de mais livre acesso à 
equipe de saúde. 

A) Radial 

B) Apical 

C) Femural 

D) Ulnar 

 

QUESTÃO 29 (Valor: 1) 

Um pediatra prescreveu amoxilina 500 mg VO de 6 em 6h, porém na unidade em que você 
trabalha encontram-se apenas frascos de 70 ml com 250 mg/5 ml. De acordo com as 
informações, quantos ml do antibiótico devem ser administrados para a criança? 

A) 8 ml 

B) 7,5 

C) 10 ml 

D) 15 ml 

 

QUESTÃO 30 (Valor: 1) 

Sra PPA, 83 anos, acamada, iniciou o uso da sonda nasoentérica. Sabe-se que a infusão 
da alimentação enteral é algo essencial para a pessoa que faz uso. Devemos observar 
alguns cuidados importantes. Assinale a alternativa INCORRETA. 

A) Infundir a dieta lentamente por gotejamento (por meio de frasco acoplado ao equipo), gota a 
gota, para evitar diarréia, distensão abdominal, vômitos e dificuldade de absorção. 

B) A dieta pode ser dada na seringa, assim facilita para o cuidador, já que o alimento vai ser 
colocado diretamente no intestino. 

C) Manter a pessoa semi sentada, para evitar refluxo ou vômito. 

D) Pendurar o frasco o mais alto possível assim a dieta será infundida mais rapidamente. 

   

QUESTÃO 31 (Valor: 1) 

A sonda nasoenteral é um tubo de silicone usado para alimentação quando o alimento não 
pode passar pelo trajeto normal. É instalado por via nasal ou oral (nariz ou boca), 
chegando até o duodeno. Os cuidados a serem realizados no domicílio perpassam: 

A) A sonda deve ser fixada à pele para evitar que seja retirada acidentalmente ou que se 
desloque para fora do intestino 

B) Observe a marca no local que a sonda começa a aparecer fora do nariz para monitorização 
do seu posicionamento. 

C) Orientar a família e paciente sobre a importância de seguir as orientações de limpeza para 
evitar as obstruções. 

D) Todas as afirmações estão corretas. 
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QUESTÃO 32 (Valor: 1) 

Conforme o COFEN, os profissionais Enfermeiro e técnico de enfermagem apresentam 
competências diferenciadas para a execução de curativos de feridas. Dentre as 
afirmações abaixo qual não se encaixa em na função do técnico de enfermagem: 

A) Realizar curativo nas feridas em estágio I, II e III. 

B) Auxiliar o Enfermeiro nos curativos de feridas em estágio III e IV. 

C) Realizar o curativo nas feridas em estágio III, quando delegado pelo Enfermeiro. 

D) Orientar o paciente quanto aos procedimentos realizados e aos cuidados com a ferida. 

 

QUESTÃO 33 (Valor: 1) 

Dependendo do objetivo ao qual se destinam, as técnicas de higienização das mãos 
podem ser divididas em 4 tipos. (CDC, 2002; WHO, 2006b; BRASIL, 2007). Essa técnica 
visa a diminuição da infecção cruzada. Quais das abaixo citadas não é executada na ESF? 

A) Higienização simples. 

B) Higienização anti-séptica. 

C) Fricção de anti-séptico. 

D) Anti-sepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório. 

 

QUESTÃO 34 (Valor: 1) 

C.B.D dois anos, esteve internada por 7 dias devido a uma pneumonia e amigdalite e após 
a diminuição do infiltrado a mãe e o médico concluíram que a criança poderia ir de alta, 
podendo a criança ser acompanhada em casa pela equipe de saúde. No dia seguinte após 
a alta hospitalar a mãe de C.B.D, se dirigiu até a UBS/ ESF onde você atua com uma receita 
de 300mg de Rocefin IM de 12/12 horas por mais 3 dias para finalização do tratamento, A 
mãe trouxe a medicação em frasco de 1 grama de pó, você deverá aplicar 300mg. Quantos 
ml deverá retirar do frasco após a diluição em 5m de água bi. 

A) 0,67ml 

B) 1,2 ml 

C) 0,66 ml 

D) 1,5 ml 

  

QUESTÃO 35 (Valor: 1) 

Dona M.T.Z, 72 anos, acamada, está desidratada e deverá infundir por 5 dias consecutivos 
1000 ml de solução fisiológica 0,9%, EV com scalp 23. Você deverá realizar a visita 
domiciliar, puncionar o acesso e manter aberto até o término. Calcule o gotejamento por 
minuto (equipo macrogotas), para administrar a prescrição de 500 ml de solução 
fisiológica para a (SG) a 5%, para correr em 3 horas: 

A) 36 gotas 

B) 55 gotas 

C) 50 gotas 

D) 33 gotas 
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QUESTÃO 36 (Valor: 1) 

A biossegurança compreende um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, 
mitigar ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam interferir ou comprometer 
a qualidade de vida, a saúde humana e o meio ambiente (MS, 2010). No que concerne a 
higienização das mãos pode-se afirmar que: 

A) As mãos não são fonte de surtos de infecção relacionada à assistência à saúde causados por 
microrganismos multirresistentes 

B) A higienização das mãos deve ser feita com preparação alcoólica (sob a forma gel ou líquida 
com 1%-3% de glicerina) quando estas não estiverem visivelmente sujas 

C) As mãos não podem ser higienizadas apenas por solução alcoólica em nenhuma 
circunstância, pois, água e sabão apenas limpam os microorganismos. 

D) A solução alcoólica a ser utilizada para a antissepsia pode ser de qualquer graduação, não 
necessitando ser 70%. 

 

QUESTÃO 37 (Valor: 1) 

Conforme a resolução COFEN 358/2009, que “dispõe sobre a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em 
ambientes públicos ou privados em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem, e 
dá outras providências”, é correto afirmar: 

A) O processo de enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional 
de Enfermagem e a documentação da prática profissional. 

B) É privativo do enfermeiro e o técnico de enfermagem nada executa em prol do paciente nesse 
aspecto. 

C) O processo de Enfermagem deve ser realizado em locais onde não há médico porque a 
consulta de Enfermagem serve para esses ambientes 

D) O diagnóstico e o plano de enfermagem deve ser realizado apenas pelo Enfermeiro. 

  

QUESTÃO 38 (Valor: 1) 

Conforme a lei do exercício profissional, o técnico de enfermagem exerce atividade de 
nível médio, envolvendo a orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em 
grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe 
especialmente: 

A) Participar da programação da Assistência de Enfermagem. 

B) Executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, observando 
o disposto no parágrafo único do Art. 11 desta lei. 

C) Participar da equipe de saúde. 

D) Todas estão corretas. 

 

QUESTÃO 39 (Valor: 1) 

Acerca das relações com a pessoa, família e coletividade, existem direitos, 
responsabilidades e deveres profissionais. Assinale abaixo as afirmativas corretas. 

I- Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao 
exercício profissional. 
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II- 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, apenas 
quando estiver com outros profissionais no serviço, porém, se estiver sozinho deverá atender a 
demanda do paciente. 

III- Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos 
decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. 

IV- Garantir a continuidade da assistência de enfermagem em condições que ofereçam 
segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de 
movimentos reivindicatórios da categoria. 

A) As questões I, II, III e IV estão corretas. 

B) As questões I, III estão corretas. 

C) As questões I, III e IV estão corretas. 

D) As questões I, II e IV estão corretas. 

 

QUESTÃO 40 (Valor: 1) 

Conforme os princípios fundamentais do código de ética de enfermagem, diz que essa é 
uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e 
coletividade. Sendo assim é correto afirmar: 

I- O profissional de enfermagem atua apenas prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, 
com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais. 

II- O profissional de enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos humanos, em todas 
as suas dimensões. 

III- O profissional de enfermagem exerce suas atividades com competência para a promoção do 
ser humano na sua integralidade, de acordo com os princípios da ética e da bioética. 

IV- O profissional de enfermagem participa, como integrante da equipe de saúde, das ações que 
visem satisfazer as necessidades de saúde da população e da defesa dos princípios das políticas 
públicas de saúde e ambientais. 

A) As questões I, II apenas estão corretas. 

B) As questões II, III e IV apenas estão corretas 

C) As questões I, III e IV estão corretas 

D) As questões I, II e III apenas estão corretas 


