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INSTRUÇÕES 
 
• O candidato receberá do fiscal: 

o     Um caderno de questões contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha 

com cinco (05) alternativas e uma única correta. 

o     Após 1 (uma) hora, um cartão de respostas personalizado. 

• É responsabilidade do candidato certificar-se de que o nome do cargo informado nesta capa de 

prova corresponde ao nome do cargo informado no ato da inscrição. 

• Ao início da prova, verifique, no caderno de questões, se a quantidade e a numeração das 

questões estão corretas. 

• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer essa prova. Faça-a com tranquilidade, mas controle o 

seu tempo. Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas. 

• Não será permitido ao candidato retirar-se da sala de prova antes de decorrida 1 (uma) hora do 

início dessa. 

• O caderno de questões só poderá ser levado pelo candidato após decorridos 3 (três) horas do 

início da prova. 

• O cartão de respostas NÃO poderá ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter 

qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. 

• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com 

caneta esferográfica azul (preferencialmente) ou preta, o espaço a ela correspondente, 

conforme exemplo a seguir: 

 

 

• Os três (03) últimos candidatos de cada sala somente poderão retirar-se do local 

simultaneamente. 

• Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do fiscal de sala. 
 
 

 



PORTUGUÊS 

 

Leia o texto abaixo para responder às questões de      

01 a 10. 

Governo quer proibir venda de horário na TV 

 

O governo prepara decreto que muda a legislação 

de concessões de rádio e TV. Batizado de novo marco 

regulatório da radiodifusão, o projeto prevê o fim de um 

"mercado paralelo" no setor, informa Julio Wiziack. Uma 

das mudanças de maior impacto é a proibição do aluguel 

de canais e de horários da programação. A lei atual não 

coíbe a prática de forma explícita, o que gerou a 

proliferação de programas religiosos e comerciais. (Folha 

de São Paulo, ANO 92, Nº 30.377, 03 de junho de 2012) 

 

01 A partir da leitura do texto acima, pode-se inferir que: 

 

I A proliferação de programas religiosos e 

comerciais é consequência das brechas da legislação 

de rádio e TV. 

II O mercado paralelo de que trata o texto é 

legalizado pela lei atual, mas pratica atos 

considerados ilegais. 

III O governo prepara medidas a fim de fechar 

brechas da lei atual de rádio e TV. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 

A) I, II, III. 

B) I e II. 

C) I e III.  

D) II e III. 

E) Apenas em III. 

 

02 Em “A lei atual não coíbe a prática de forma 

explícita”, o verbo coibir nessa frase pode ser 

substituído adequadamente pelos sinônimos abaixo, 

EXCETO: 

 

A) Obstar. 

B) Reprimir. 

C) Punir. 

D) Pungir. 

E) Empecer. 

 

 

03 O vocábulo QUE é um importante mecanismo de 

coesão referencial. Na organização e construção de 

um texto uma de suas funções é dar continuidade às 

ideias, evitando a repetição de referentes. No texto 

acima, esse elemento é um pronome relativo nas duas 

ocorrências, substituindo, respectivamente: 

 

A) O governo prepara decreto – forma explícita. 

B) Governo –  prática. 

C) Decreto – prática. 

D) Decreto - forma explícita. 

E) Decreto – o. 

 

04 Das assertivas abaixo, assinale a INCORRETA. 

 

A) Em “...o que gerou a proliferação...”, vocábulo 

o é, morfologicamente, um pronome demonstrativo. 

B) Em “o que gerou a proliferação...”, o verbo está 

flexionado na 3ª pessoa do singular para concordar 

com o sujeito que. 

C) Os adjetivos religiosos e comerciais, 

sintaticamente, são adjuntos adnominais 

especificadores do substantivo programas. 

D) O vocábulo e é conjunção coordenativa aditiva 

na duas primeiras ocorrências e conclusivo na 

terceira. 

E) Flexionando no plural a sequência em destaque 

“...o projeto prevê o fim de um „mercado paralelo‟”, 

obtém-se os projetos preveem ... 

 

05 Uma das formas de realçar, destacar um termo 

que, na frase, desempenha a função de objeto direto é 

flexionar o verbo na voz passiva. Esse efeito pode ser 

conferido ao objeto destacado na frase “O governo 

prepara decreto...” através da seguinte estrutura 

sintática: 

 

A) Decreto é preparado... 

B) Decreto foi preparado... 

C) Decreto será preparado... 

D) Decreto tem sido preparado... 

E) Decreto está sendo preparado... 

 

 



06 Percebe-se no texto a predominância da função 

da linguagem: 

 

A) Referencial. 

B) Metalinguística. 

C) Fática. 

D) Conativa. 

E) Emotiva. 

 

07 Observe as orações: 

 

I “O governo prepara decreto que muda a 

legislação de concessões de rádio e TV”  (início do 

texto). 

II Comprei um rádio novo para ouvir os jogos da 

copa. 

Analisando as palavras destacadas, percebe-se, 

especificamente, um caso de:  

 

A) Homônimos homófonos. 

B) Homônimos perfeitos. 

C) Homônimos homógrafos. 

D) Parônimos. 

E) Antônimos. 

 

08 Com relação à linguagem empregada no texto, é 

INCORRETO afirmar que: 

 

A) Há predomínio da denotação. 

B) Não se percebe lirismo exacerbado. 

C) Está escrito em prosa. 

D) Se apresenta de forma objetiva. 

E) Predomina o discurso direto. 

 

09 Analise a predicação do verbo destacado na 

oração “...o projeto prevê o fim de um „mercado 

paralelo‟ no setor...” e assinale a oração que 

apresenta um verbo de mesma transitividade: 

 

A) O homem que trabalha vence na vida. 

B) Todo mundo necessita de trabalho. 

C) O candidato dormiu muito e se atrasou para a 

prova. 

D) O candidato comprou um gabarito falso. 

E) O candidato permanecia perplexo com aquela 

questão de verbo. 

 

10 No texto, aparece a expressão “mercado 

paralelo”. Se tivéssemos os substantivos “mercado” 

e “feira”, estaria ERRADA a opção: 

 

A) Mercado e feira paralela. 

B) Mercado e feira paralelos. 

C) Mercado e feira paralelas. 

D) Feira e mercado paralelo. 

E) Feira e mercado paralelos. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11 Analise as afirmativas abaixo: 

 

I Um parecer é a troca de informações orais, 

escritas ou em fita de áudio entre os cuidadores e 

inclui trocas de plantões, transferência de pacientes e 

registro de incidentes.  

II Os propósitos de um prontuário incluem a 

comunicação, a documentação, a pesquisa, o 

faturamento financeiro, a educação e a auditoria-

monitoria.  

III  Os relatórios são uma forma de discussão pela 

qual um profissional cuidador dá a outro cuidador um 

aviso formal a respeito de um cliente. 

IV  A documentação e os relatórios de qualidade 

possuem características importantes, tais como: são 

factuais, precisas, completas, atualizadas e 

organizadas.  

Estão corretas apenas as afirmativas: 

 

A) I e II.  

B) III e IV.  

C) I e III.  

D) II e IV. 

E) I e IV.  

 

 

 



12 De acordo com sua composição química, 

determinados medicamentos podem se tornar 

irritativos para os tecidos da pele durante a 

administração. Nesse caso, a técnica de aplicação 

pelo método trajeto “Z” é eficaz. Em relação a essa 

técnica, é correto afirmar que: 

 

A) Promove a vedação do trajeto e a manutenção do 

medicamento no espaço subcutâneo. 

B) Para evitar lesão tecidual, o local da injeção deve 

ser massageado. 

C) O ângulo de introdução da agulha é de 45º. 

D) Quando aplicada corretamente, identifica-se a 

formação de pápula. 

E) O local de escolha mais utilizado nessa técnica é a 

região dorsoglútea. 

 

13 A NR-32, que estabelece diretrizes básicas para 

implementação de medidas de proteção à segurança e 

à saúde dos trabalhadores, deve ser aplicada em 

qualquer estabelecimento assistencial de saúde. Essa 

norma regulamentadora PROÍBE: 

 

A) Lavar as mãos antes e depois do uso de luvas e a 

utilização das pias para outros fins. 

B) Manusear lentes de contato e usar adornos e 

calçados abertos nos postos de trabalho. 

C) Recusar a vacinação contra tétano, hepatite B e 

difteria; e o ato de fumar no trabalho. 

D) Fazer reencape manual de agulhas e exigir 

recipientes de descarte rígidos e resistentes. 

E)  Guardar e consumir alimentos nos postos de 

trabalho e o uso de toalhas descartáveis.  

 

14 Infecção hospitalar é entendida nos Centros de 

Controle de Doenças (CDC-EUA) como aquela que 

não está incubando, nem presente à admissão do 

paciente no hospital. O tempo de acompanhamento 

do paciente para que se defina uma infecção como 

infecção hospitalar será de até: 

 

A) 48 horas após a alta do CTI e 30 dias após cirurgia 

sem colocação de prótese. 

B) o 28º dia de vida em neonatos e 60 dias em 

cirurgia suja com lesão infectada. 

C) 1 ano em cirurgia com colocação de prótese e do 

1º dia de internação no CTI. 

D) 24 horas após cirurgia com anestesia geral em que 

houve cateterização vesical. 

E) 90 dias em lactentes que foram internados na UTI 

e em pacientes muito graves.  

 

15 Para avaliação de funções cognitivas é indicada a 

realização do Miniexame do Estado mental em que se 

utilizam diversos critérios, como: 

 

A) Redação de texto e memorização.  

B) Cálculo e leitura de texto.  

C) Orientação temporal e espacial.  

D) Repetição e memorização da frase: “O rato roeu a 

roupa do rei de Roma”.  

E) Escrita do nome, com olhos fechados, em um 

papel quadrado, dobrado ao meio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 A Resolução COFEN n. 358, de 15 de outubro de 

2009, dispõe sobre a Sistematização da Assistência 

de Enfermagem e implementação do processo de 

enfermagem em ambientes públicos ou privados. 

Com base nessa resolução, marque com (V) as 

afirmativas que forem verdadeiras e com (F) as que 

forem falsas: 

 

( )  O processo de enfermagem é um instrumento 

metodológico que orienta o cuidado profissional de 

enfermagem e a documentação da prática 

profissional. 

(  )  A Sistematização da Assistência de Enfermagem 

organiza o trabalho profissional quanto ao método e 

instrumentos necessários, o que possibilita a 

operacionalização do processo de enfermagem. 

(   )  O processo de enfermagem deve estar baseado 

em um suporte teórico que oriente a coleta de dados, 

o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem, o 

planejamento das intervenções de enfermagem e que 

forneça a base para a avaliação dos resultados de 

enfermagem alcançados. 

(  )  Ao enfermeiro, incumbe a liderança na execução 

e avaliação do processo de enfermagem, cabendo-lhe, 

privativamente, o diagnóstico de enfermagem, 

enquanto as demais etapas são realizadas em 

conjunto com os outros profissionais da equipe. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta: 

 

A) V – V – V – F 

B) V – F – V – V 

C) V – F – F – F 

D) V – F – V – F 

E) V – F – F – V 

 

 

 

 

 

17  O curativo é o tratamento utilizado para 

promover a cicatrização de ferida, proporcionando 

um meio adequado para esse processo. Sua escolha 

dependerá do tipo e condições clínicas da ferida. No 

que se refere ao curativo, é incorreto afirmar que: 

 

A) Deve ser impermeável às bactérias, funcionando 

como uma barreira mecânica entre a ferida e o meio 

ambiente.  

B) Remove-se o excesso de exsudação, objetivando 

evitar a maceração de tecidos circunvizinhos.  

C) Evita-se a alta umidade entre a ferida e o curativo, 

pois esse estado ocasiona o aumento significativo da 

dor e a diminuição do processo de destruição natural 

dos tecidos necrosados. 

D) É necessário fornecer isolamento térmico, pois a 

manutenção da temperatura constante a 37ºC 

estimula a atividade da divisão celular durante o 

processo de cicatrização.  

E) O processo de cicatrização normal de uma ferida 

passa pelas fases inflamatória, proliferativa e de 

maturação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 Nas últimas décadas, as doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) passaram a liderar as causas de 

óbito no Brasil, ultrapassando as taxas de mortalidade 

por doenças infecciosas e parasitárias na década de 80. 

Sobre esse processo, é correto afirmar que: 

 

A) No Brasil, a maioria das DCNT afeta, 

predominantemente, pessoas com mais de 70 anos de 

idade e do sexo masculino, levando à morte e a 

incapacidades prematuras.  

B) Vários fatores impulsionaram a mudança no 

padrão de mortalidade no Brasil, tais como, a redução 

da mortalidade precoce e a diminuição da expectativa 

de vida ao nascer.  

C) As principais causas de morte em todas as regiões 

brasileiras são, em primeiro lugar, as externas; em 

segundo, seguem-se as neoplasias; e, em terceiro, as 

mortes por doenças cardiovasculares.  

D) As DCNT se caracterizam por ter uma etiologia 

múltipla, muitos fatores de risco, longos períodos de 

latência, curso prolongado e origem não infecciosa. 

E) As DCNT constituem o problema de saúde de 

maior magnitude no Brasil. Atingem principalmente 

as camadas de maior poder aquisitivo e 

correspondem a 30% das causas de mortes e de 75% 

dos gastos com atenção à saúde pelos planos de 

Saúde existentes no país. 

 

19 Assinale a alternativa em que constam os fatores 

de risco modificáveis para o desenvolvimento de 

câncer: 

 

A) Hereditariedade e poluição ambiental.  

B) Síndrome de Down e uso de álcool.  

C) Radiações ionizantes e tabagismo. 

D) Envelhecimento e radiação ultravioleta.  

E) Etnia e nível socioeconômico.  

 

 

 

 

20 A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma 

condição clínica multifatorial caracterizada por níveis 

elevados e sustentados de pressão arterial (PA). É 

uma doença de alta prevalência e baixas taxas de 

controle, considerada um dos principais fatores de 

risco (FR) modificáveis e um dos mais importantes 

problemas de saúde pública. Desse modo, considera-

se que a prevenção primária e a detecção precoce são 

as formas mais efetivas de evitar as doenças, portanto 

metas prioritárias dos profissionais de saúde. Os 

procedimentos de medida da pressão são simples e de 

fácil realização, contudo nem sempre são realizados 

de forma adequada. Nesse sentido, avalie se as 

assertivas a seguir constituem as recomendações da 

VI Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial: 

 

I Explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo 

em repouso pelo menos por 5 minutos em ambiente 

calmo. 

II Observar, na posição sentada, que as pernas 

estejam descruzadas, pés apoiados no chão, dorso 

recostado na cadeira e relaxado. 

III Estar o braço na altura do coração (4º espaço 

intercostal), livre de roupas, apoiado e com a palma 

da mão voltada para cima. 

IV Estimar o nível da pressão sistólica pela 

palpação do pulso radial, cujo desaparecimento 

corresponderá à PA sistólica. 

V  Determinar a pressão diastólica no abafamento 

dos sons (fase IV de Korotkoff) e anotar valores da 

sistólica/diastólica/zero, se os batimentos persistirem 

até o nível zero. 

 

Estão corretas apenas as assertivas: 

 

A) I, II, III e V. 

B) I, II e IV. 

C) I, III e IV. 

D) I, II e V. 

E) I, II e III. 

 

 



21  Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

 

I (   )  A transmissão por contato direto, ocorre 

quando alguns micro-organismos  presentes nas 

superfícies ambientais e nos artigos e equipamentos, 

denominados fômites, entram em contato com a pele 

e mucosas.  

II (   )  Quando um micro-organismo é transmitido 

de uma pessoa a outra através do contato direto da 

pele, sem a participação de um veículo inanimado, 

esse mecanismo de transmissão é chamado de contato 

direto.  

III (   )  A transmissão por gotículas ocorre através 

do contato próximo com o paciente. Gotículas de 

tamanho considerado grande, eliminadas pela fala, 

tosse, espirros, e mesmo pela respiração e realização 

de procedimentos como aspiração, atingem até um 

metro de distância e, rapidamente, se depositam no 

chão.  

IV (   ) A transmissão, através de sangue e outros 

líquidos corpóreos, ocorre pela exposição da pele 

íntegra a esses líquidos, na presença do agente 

infectante.  

V (  ) Transmissão por aerossóis é diferente da 

transmissão por gotículas. Algumas partículas 

eliminadas durante a respiração, fala, tosse ou 

espirros se ressecam e ficam suspensas no ar, 

podendo permanecer por horas e atingir ambientes 

diferentes, quartos adjacentes, inclusive, pois são 

carregadas por corrente de ar.  

 

A opção correta é: 

 

A) V, V, V, F, V. 

B) F, V, V, F, V. 

C) V, V, F, F, V. 

D) F, V, F, V, F. 

E) F, V, F, F, F. 

 

 

 

 

22 No desenvolvimento de pesquisa que envolve 

seres humanos e que se submete à apreciação de um 

Comitê de Ética em Pesquisa, exige-se do 

pesquisador um procedimento que caracteriza a 

autonomia como um dos referenciais básicos do 

modelo principialista da bioética. Esse procedimento 

consiste em: 

 

A) Dar retorno aos sujeitos da pesquisa quanto aos 

benefícios diretos a que terão direito. 

B) Combinar, com antecedência, o agendamento para 

a realização da coleta de dados. 

C) Emitir declaração acerca da utilização dos 

resultados, apenas para fins científicos. 

D) Evitar danos previsíveis e comunicar, por escrito, 

os danos inevitáveis. 

E) Solicitar assinatura do termo de consentimento 

livre e esclarecido aos voluntários. 

 

23 Maria de Nazaré, auxiliar de enfermagem, 

procurou a enfermeira com uma prescrição médica 

para a paciente MSFA. A prescrição indicava 500mL 

de solução glicosada de 8%. Na unidade havia 

frascos de 500mL de soro a 5% e ampolas de 20 ml 

de solução hipertônica de glicose a 20%. O número 

de ampolas que serão utilizadas no preparo da 

solução prescrita é: 

 

A) 3. 

B) 4. 

C) 5. 

D) 6. 

E) 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 A enfermagem de emergência deve estar 

preparada para estabelecer prioridades, trabalhar de 

forma integrada com as equipes internas e externas 

de atendimento pré-hospitalar, monitorar e avaliar 

continua e principalmente os pacientes agudamente 

doentes, supervisionar e identificar as situações de 

risco de morte. Acerca dos cuidados e intervenções 

em situação de pronto-atendimento, analise as 

assertivas e assinale a alternativa correta.  

 

A) Os marcadores de necrose miocárdica têm dupla 

função na avaliação do Infarto Agudo do Miocárdio 

(IAM), têm efeito diagnóstico e também na avaliação 

prognostica. Entre as enzimas liberadas estão as 

troponinas e a CKMB (creatinoquinase do músculo 

cardíaco).  Essas enzimas, que podem ser dosadas e 

ter seu aumento verificado, aparecem na circulação 

sanguínea após 24 horas do infarto. 

B) No choque hipovolêmico descompensado, a 

vítima apresenta taquicardia acentuada, palidez cérea, 

sudorese intensa, hipotensão e estado de consciência 

alterada, podendo estar variando da desorientação ao 

coma. 

C) Ao se socorrer uma pessoa vítima de queimaduras, 

envolvendo a circunferência da coxa, o primeiro 

procedimento é lavar a área queimada com água 

corrente, retirar as vestes ou partes delas que estejam 

aderidas à pele, preparar material para escarotomia 

imediata da região queimada e observar sinais de 

mioglobinúria.   

D) Em casos de acidentes que resultem em 

hemorragias em um membro, o torniquete é aplicado 

como primeira medida para controlar a hemorragia 

em um membro, a fim de evitar perda sanguínea 

acentuada e choque. 

E)  O pneumotórax hipertensivo exige a 

descompressão imediata, introduzindo uma agulha no 

quarto espaço intercostal, na linha hemiclavicular do 

hemitórax afetado. É caracterizado por dispnéia 

intensa, taquicardia, hipertensão, desvio da traqueia, 

ausência de murmúrio vesicular bilateral, distensão 

das veias do pescoço, hipersonoridade, desvio do 

ictus e cianose como uma manifestação tardia. 

 

25 Após incêndio de seu caminhão, um homem de 50 

anos, pesando 58 Kg, é transferido para a 

emergência, com queimadura em todo perímetro de 

suas pernas, na região anterior do tórax e em todo o 

membro superior direito. Usando a regra dos nove, 

qual o percentual de ASCT (área de superfície 

corporal total) queimada? 

 

A) 30% 

B) 35% 

C) 45% 

D) 40% 

E) 50% 

 

26 Paciente, vítima de acidente automobilístico, foi 

projetado para fora do veículo após colisão frontal 

com uma árvore. Ao ser avaliado, apresentou como 

resposta aos estímulos táteis e dolorosos postura 

característica de inconsciência, com extensão e 

rotação externa dos membros superiores e flexão 

plantar dos pés. Essa condição é denominada: 

 

A) Descerebração. 

B) Decorticação. 

C) Coma superficial. 

D) Catatonia. 

E) Torpor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 Com relação às Diretrizes de 2010 da American 

Heart Association (AHA) para Ressuscitação 

Cardiopulmonar (RCP) e Atendimento 

Cardiovascular de Emergência (ACE), analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I As novas diretrizes enfatizam uma RCP de alta 

qualidade, o que exige a frequência de compressão de 

aproximadamente 100 bpm. 

II Deve-se fazer uma compressão mínima de 5 cm 

no tórax do adulto e de, no mínimo, um terço do 

diâmetro anteroposterior do tórax em bebê e crianças 

(aproximadamente, 1,5 polegada [4 cm] em bebê e 2 

polegadas [5 cm] em crianças). 

III  Recomenda-se a alteração na sequência de 

procedimentos de SBV de ABC para CAB. 
 

É FALSO o que se afirma em: 

 

A) I, II e III 

B) II 

C) II e III 

D) I 

E) III 

 

28 A pontuação da Escala de Coma de Glasgow 

baseia-se nos seguintes parâmetros: 

 

A) Diâmetro das pupilas, percepção espacial e de 

tempo, resposta a estímulos dolorosos. 

B) Nível de consciência, controle hemodinâmico, 

diâmetro das pupilas. 

C)  Abertura ocular, controle hemodinâmico, 

percepção do meio externo. 

D) Melhor resposta verbal, melhor resposta motora, 

abertura ocular. 

E) Movimento do globo ocular, movimento de 

extremidades, resposta verbal. 

 

 

 

 

 

29 Ao avaliar um paciente internado na unidade de 

terapia intensiva, a Enfermeira Cláudia observou 

sinais clássicos de que o paciente estaria com quadro 

de choque séptico. Para essa afirmação a enfermeira 

intensivista pode ter se baseado nas seguintes 

alterações: 

 

A) Infecção documentada associada a um ou mais 

dos seguintes achados: Temperatura > 38° C ou < 36° 

C, frequência cardíaca > 90 batimentos/min, 

frequência respiratória > 20 movimentos/min, 

Leucocitose ou leucopenia e hipotensão responsiva à 

reposição volêmica. 

B) Choque associado a sepse caracterizado por 

sintomas de sepse mais hipotensão e hipoperfusão, 

não responsiva à reposição adequada de volume de 

líquidos. 

C) O paciente pode estar apresentando pelo menos dois 

dos seguintes critérios: febre ou hipotermia     (> 38°C ou 

< 36°C), taquicardia (FC > 90 bpm), taquipnéia (FR > 20 

movimentos respiratórios por minuto), leucocitose ou 

leucopenia sem a identificação de um foco infeccioso. 

D) O paciente apresentou déficit de algum órgão por 

hipoperfusão tissular. 

E) O paciente apresentava quadro de hipotensão 

responsiva ao uso de drogas vasoativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 A Enfermagem utiliza o gerenciamento no seu 

processo de trabalho e vem, ao longo dos anos, buscando 

meios mais eficazes de adequar modelos administrativos 

ao seu cotidiano, de modo a não a afastar do seu principal 

foco de atenção o cuidado com o paciente. Assim, 

avaliação de desempenho profissional tem sido 

considerada uma estratégia fundamental na prática de 

gestão de pessoas em enfermagem. Sobre essa estratégia, 

analise as afirmativas. 

 

I  A avaliação de desempenho na prática de gestão de 

pessoas em enfermagem pressupõe a articulação com a 

Política de Desenvolvimento de Pessoas da instituição. 

Nos dias de hoje, gerenciar tem que ir além do direcionar 

para que se possam alcançar os objetivos, o gerente deve 

facilitar as condições para que os recursos humanos da 

organização respondam, individual e criativamente, a um 

meio que requer adaptações permanentes. 

II Na construção do instrumento de avaliação de 

desempenho profissional em enfermagem, os métodos e 

técnicas adotados retratam o avaliado de forma 

imprecisa. 

III Todo processo de avaliação de desempenho na área 

de enfermagem deve ser assumido integralmente pelo 

supervisor, dispensando, portanto, a necessidade do 

envolvimento do setor de Educação Permanente. 

IV O elevado nível de desempenho profissional na 

prática de enfermagem pode estar associado a um 

programa efetivo de capacitação técnico-científico-

assistencial.   

Estão corretas as afirmativas: 

 

A) I e III 

B) I e IV  

C) II, III e IV 

D) I, II e III 

E) I, II, III e IV 

 

 

 

31 A enfermeira intervém efetivamente nos cuidados 

de enfermagem, orientando o cliente quanto a medidas de 

autocuidado no domicílio. Ao cliente com insuficiência 

renal crônica, a orientação em relação a sua dieta, é: 

 

A) Aumentar a ingestão de fosfatos. 

B) Estimular o aumento da ingestão de alimentos que 

contenham sódio, potássio e proteínas. 

C) Estimular a ingesta hídrica e de potássio e restringir o 

consumo diário de alimentos que contenham sódio. 

D) Estimular a ingestão de potássio e restringir a ingesta 

hídrica. 

E) Restringir a ingesta hídrica e diminuir ou ajustar a 

ingestão diária de potássio. 

 

32 A síndrome HELLP é uma doença que se manifesta 

durante a gravidez ou no puerpério imediato, 

caracterizando uma condição em que uma paciente com 

pré-eclâmpsia ou eclâmpsia cursa com: 

 

A)  Hemólise, aumento das enzimas hepáticas e 

plaquetopenia.  

B) Hipertensão, aumento das plaquetas e crise 

convulsiva. 

C) Hemólise, proteinúria e aumento das plaquetas. 

D) Hemólise, aumento das plaquetas e hipertensão. 

E) Plaquetopenia, hipotensão e aumento das enzimas 

hepáticas. 

 

33 Constitui as recomendações do programa nacional 

de imunização do Ministério da Saúde quanto ao 

calendário básico de vacinação do adolescente (11 a 19 

anos): 

 

A) Hepatite B, dupla adulta, febre amarela e tríplice viral. 

B) Hepatite B, influenza, tríplice viral, tetravalente. 

C) Tríplice viral, influenza, febre amarela, dupla adulta. 

D) Dupla adulta, febre amarela, tetravalente, tríplice 

viral. 

E) Tríplice viral, hepatite B, influenza, febre amarela. 

 

 



34 Doença neuro-degenerativa que provoca o 

declínio das funções intelectuais, reduzindo as 

capacidades de trabalho e relação social, interferindo 

no comportamento e na personalidade. Seu 

surgimento é comum acima dos 60 anos; possui 

caráter crônico, progressivo, promovendo uma 

deterioração cerebral que acaba por comprometer a 

memória, a cognição e a capacidade de auto cuidado 

dos indivíduos. Essa descrição refere-se à: 

 

A) Doença de Parkinson. 

B) Esclerose Múltipla. 

C) Doença de Alzheimer. 

D) Doença de Huntington. 

E) Miastenia gravis. 

 

35 A síndrome da angústia respiratória do recém-

nascido (Doença da Membrana Hialina) constitui um 

dos mais frequentes problemas respiratórios que 

afetam o recém-nascido (RN). Caracteriza-se pela 

deficiência de surfactante e colapso alveolar ao final 

da expiração, ocorrendo com maior frequência em 

neonatos: 

 

A) Pós-maturos. 

B) Pequenos para a idade gestacional. 

C) Com síndrome de aspiração meconial. 

D) Prematuros. 

E) A termo. 

 

36  Para controle da tuberculose, uma das estratégias 

adotada pelo Ministério da Saúde é o TDO 

(Tratamento Diretamente Observado), um elemento-

chave da estratégia DOTS que visa ao 

fortalecimento da adesão do paciente ao tratamento 

e à prevenção do aparecimento de cepas resistentes 

aos medicamentos, reduzindo os casos de abandono 

e aumentando a probabilidade de cura. Em relação a 

essa estratégia é correto afirmar: 

 

I O tratamento diretamente observado constitui 

uma mudança na forma de administrar os 

medicamentos, porém sem mudanças no esquema 

terapêutico: o profissional treinado passa observar a 

tomada da medicação do paciente desde o início do 

tratamento até a sua cura. 

II A escolha da modalidade de TDO a ser adotada 

deve ser decidida conjuntamente entre a equipe de 

saúde e o paciente, considerando a realidade e a 

estrutura de atenção à saúde existente. É desejável 

que a tomada observada seja diária, de segunda a 

sexta-feira. No entanto se, para o doente, a opção de 

três vezes por semana for a única possível, deve ser-

lhe exaustivamente explicada a necessidade da 

tomada diária, incluindo os dias em que o tratamento 

não será observado. 

III Para fins operacionais, ao final do tratamento, a 

fim de definir se o tratamento foi observado, 

convenciona-se que o doente deverá ter tido, no 

mínimo, 24 tomadas observadas na fase de ataque e 

48 tomadas observadas na fase de manutenção. 

IV  Nos casos em que o TDO for realizado por um 

familiar ou cuidador informal e não por profissional 

da equipe de saúde, mesmo assim será considerado 

TDO para fins operacionais, inclusive para fins de 

notificação no SINAN. 

Está correto o que consta em: 

 

A) I, II e IV apenas. 

B) II, III e IV apenas. 

C) I e II apenas. 

D) I, II e III apenas. 

E) I, II, III e IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 Doença sexualmente transmissível que tem relação 

importante com o desenvolvimento das neoplasias 

intraepiteliais e do câncer invasor do colo uterino: 

 

A) Hepatite B e C. 

B) AIDS. 

C) HPV. 

D) Sífilis. 

E) Gonorréia.  

 

38 O conceito que segue, define qual das DSTs abaixo 

listada? 

“Infecção causada pelo HPV normalmente 

provoca verrugas autoinoculáveis, de coloração rosada, 

úmidas e macias, de aspecto semelhante à couve-flor. 

Estas se localizam na região genital, principalmente na 

glande e prepúcio (homens) e vulva e colo de útero 

(mulheres). No ânus e na boca podem também ocorrer, 

em razão das modalidades sexuais relacionadas a essas 

regiões”.  

 

A) Cancro Mole 

B) Herpes genital 

C) Linfogranuloma venéreo 

D) Donovanose 

E) Condiloma acuminado 

 

39 A identificação precoce dos casos de dengue é de vital 

importância para a tomada de decisões e implantação de 

medidas de maneira oportuna, visando principalmente 

evitar a ocorrência de óbitos, por isso o enfermeiro deve 

estar alerta à manifestação da doença e suas possíveis 

complicações. Sobre a dengue podemos afirmar que: 

 

1) Na Síndrome de choque da dengue, um achado 

importante é a trombocitopenia com hemoconcentração. 

2) A Prova do Laço positiva é uma manifestação 

frequente nos casos de dengue, principalmente nas 

formas graves, e, apesar de não ser específica, serve 

como alerta, devendo ser utilizada rotineiramente na 

prática clínica como um dos elementos de triagem na 

dengue. A prova será positiva se houver 10 ou mais 

petéquias em adultos e 20 ou mais em crianças; 

3) o comportamento fisiopatológico da dengue na 

gravidez é igual para pacientes gestantes e não gestantes. 

Com relação ao binômio materno-fetal, como ocorre 

transmissão vertical, há o risco de aborto, no primeiro 

trimestre, e de trabalho de parto prematuro, quando 

adquirida no último trimestre.  

4) O tratamento é sintomático e compreende a 

administração de antitérmico, analgésico, antiemético e 

hidratação. 

Estão corretas apenas: 

 

A) 2 e 3 

B) 1, 2 e 3 

C) 1, 3 e 4 

D) 1 e 2 

E) 1 e 4 

 

40 Para a viabilização dos princípios e resultados 

esperados com o Humaniza SUS, a PNH opera com 

dispositivos, entendidos como “tecnologias” ou “modos 

de fazer”. Nesses dispositivos, a classificação de risco 

tem como objetivo, EXCETO: 

 

A) Mudar a lógica do atendimento, permitindo que o 

critério de priorização da atenção seja o agravo à saúde 

e/ou grau de sofrimento e não mais a ordem de chegada. 

B) Ser realizado por profissional da saúde que, utilizando 

protocolos técnicos, identifica os pacientes que 

necessitam de tratamento imediato, considerando o 

potencial de risco, agravo à saúde ou grau de sofrimento, 

e providencia de forma ágil o atendimento adequado a 

cada caso. 

C) Diminuir a sobrecarga no pronto socorro. 

D) Reduzir o tempo de atendimento do médico para que 

possa atender mais pacientes. 

E) Promover ampla informação sobre o serviço aos 

usuários. 

 

 



LEGISLAÇÃO/DOCUMENTOS 

INSTITUCIONAIS 

 
INSTRUÇÃO: leia atentamente os textos I e II, 

abaixo, e responda a questão 1.  

TEXTO I 

 O artigo 205 da Constituição Federal de 1988 

estabelece que “ a educação, direito de todos e dever 

do Estado e da família, será promovida e incentivada 

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho” (BRASIL. Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1998. 45. ed. atual. e ampl. 

São Paulo: Saraiva, 2011. Coleção Saraiva de 

Legislação, p. 154).  

 

TEXTO II 

 Segundo o constitucionalista José Afonso da 

Silva, “ o art. 205 contém uma declaração 

fundamental que [...] eleva a educação ao nível dos 

direitos fundamentais do homem. Aí se afirma que a 

educação é direito de todos, com o que esse direito é 

informado pelo princípio da universalidade. Realça-

lhe o valor jurídico por um lado, a cláusula – a 

educação é dever do Estado e da família –,  

constante do mesmo artigo, que completa a situação 

jurídica subjetiva, ao explicitar  o titular do dever, da 

obrigação, contraposto àquele direito. Vale dizer: 

todos têm o direito à educação e o Estado tem o dever 

de prestá-la, assim como a família”.  (SILVA, José 

Afonso da. Curso de Direito Constitucional 

Positivo. 33. ed. rev. e atual. São Paulo: Ed. 

Malheiros, 2009, p. 312). 

 

 

 

 

 

41 A partir da leitura dos textos I e II e com base 

nos conhecimentos sobre os dispositivos da CF/88 

que tratam sobre educação, podemos afirmar que:  

 

A) Segundo a Constituição Federal de 1988, o ensino 

em nosso país será ministrado com base em vários 

princípios. Entre esses, podemos arrolar a igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola; o 

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e a 

liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber. 

B) A Carta Magna estabelece que o dever do Estado com 

a educação básica será efetivado mediante a seguinte 

garantia: educação obrigatória e gratuita dos 7 (sete) aos 

20 (vinte) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta 

gratuita na educação profissional e tecnológica para todos 

os que não tiveram acesso à educação básica na idade 

própria.  

C) A CF/88, dispõe que a educação, como direito de todos 

e dever do Estado e da família, deverá ser assegurada 

através do atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede de 

escolas para portadores de necessidades especiais; da 

progressiva universalização do ensino médio gratuito e da 

expansão da educação infantil, em creche e pré-escola, às 

crianças até 6 (seis) anos de idade. 

D) O atendimento a todos os alunos matriculados nas 

várias etapas da educação profissional  e tecnológica e do 

ensino superior, por meio de programas suplementares de 

doação de material didático-escolar e alimentação, 

transporte gratuito e  assistência integral à saúde, bem 

como o incentivo ao acesso de todos os professores aos 

níveis mais elevados da pesquisa científica e tecnológica 

são garantias constitucionais dispostas na CF/88. 

E) Segundo a Constituição Cidadã, o ensino, em seus 

vários níveis e modalidades, será ministrado com base 

nos princípios da garantia de padrão de qualidade e do 

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, 

vedando a coexistência de instituições públicas e 

privadas de ensino.  



42 A vedação à acumulação remunerada de cargos 

públicos tem sua fundamentação constitucional 

prevista no art. 37 da Constituição Federal, com 

redação dada pelas Emendas Constitucionais nº 19/98 

e 20/98. Senão vejamos: 

 

CF/88, Art. 37, XVI: é vedada a acumulação 

remunerada de cargos públicos, exceto, quando 

houver compatibilidade de horários, [...]:  

a) a de dois cargos de professor;  

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou 

científico;  

c) a de dois cargos ou empregos privativos de 

profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas.  

 

 Com relação à acumulação remunerada de 

cargos públicos, Filho (2009) assevera que:   

 “ [...] Se o servidor acumula remuneradamente 

cargos [...] públicos, a sua situação encerra violação 

ao estatuto constitucional. Uma vez consumada tal 

situação, é de se perguntar quais os efeitos que dela 

provêm. Adequada solução é a concebida pela Lei nº 

8.112/90, pertinente aos servidores públicos 

federais.” (FILHO, José dos santos Carvalho. 

Manual de Direito Administrativo. 22 ed. Revista, 

ampliada e atualizada. Editora Lumen Juris, Rio de 

janeiro, 2009, p. 627).  

 

 A partir das informações acima, sobre as regras 

constitucionais e legais acerca da acumulação de 

cargos públicos, assinale a alternativa correta:   

 

A) Segundo prescreve a Lei 8.112/90, detectada a 

qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos 

públicos, a autoridade máxima do órgão notificará o 

servidor para apresentar opção no prazo de 30 dias, 

contados da data da ciência, prorrogados por mais 30 

dias.  

B) A norma constitucional (CF/88) ao mesmo tempo 

em que proíbe a acumulação remunerada de cargos 

públicos, admite a acumulação lícita apenas nos 

cargos de professor ou enfermeiro, desde que haja 

compatibilidade de horários.  

C) O dispositivo legal (Lei 8.112/90) sobre acumulação 

de cargos públicos, prevê que na hipótese de omissão do 

servidor à notificação para apresentar opção, no prazo de 

30 dias, a chefia imediata do servidor adotará 

procedimento de sindicância disciplinar para apuração.  

D) A Constituição Federal de 1988 admite a acumulação 

remunerada de cargos públicos, quando houver 

compatibilidade de horários, em algumas situações que 

expressamente menciona. 

E) Segundo o dispositivo da Lei 8.112/90 sobre 

acumulação de cargos públicos, se ficar provada a boa-fé 

do servidor na acumulação proibida, deve ele optar pelo 

cargo mais antigo, sendo obrigado a restituir ao erário o 

que tiver percebido indevidamente nos dois cargos.  

 

43 No que diz respeito às disposições constitucionais 

sobre as regras para investidura em cargo, emprego ou 

função pública, NÃO é correto afirmar que:  

 

A) A investidura em cargo ou emprego público depende 

de aprovação prévia em concurso público de provas ou 

de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

complexidade do cargo ou emprego.  

B) As nomeações para cargo em comissão, declarado em 

lei de livre nomeação e exoneração, dependem da 

aprovação do servidor comissionado em exame de 

proficiência em gestão pública.  

C) A lei reservará percentual dos cargos e empregos 

públicos para as pessoas portadoras de deficiência e 

definirá os critérios de sua admissão.  

D) Os cargos em comissão, a serem preenchidos por 

servidores de carreira nos casos, condições e percentuais 

mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às 

atribuições de direção, chefia e assessoramento.  

E) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 

aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos 

em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.  

 



44 Leia os trechos do retângulo abaixo, sobre 

dispositivos da Lei nº 11.892/2008, que instituiu a 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia:   

 

Conforme disposto no parágrafo único do artigo 

1º da Lei nº 11.892/2008, os Institutos Federais 

são instituições detentoras de autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didático-

pedagógica e disciplinar.  

 O artigo 17 da Lei nº 11.892/2008 tutela a 

constituição do patrimônio de cada Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. 
 

 Considerando os dispositivos legais acima 

referidos, analise as afirmativas abaixo sobre a 

natureza jurídica e as formas de constituição do 

patrimônio do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Piauí (IFPI):  

I O IFPI é uma autarquia federal, vinculada ao 

Ministério da Educação (MEC).  

II O patrimônio do IFPI é constituído, também, 

pelos bens e direitos que compunham o patrimônio 

do antigo CEFET-PI, os quais ficaram 

automaticamente transferidos com reservas ou 

condições ao IFPI. 

III O patrimônio do IFPI é constituído, também, 

pelos bens e direitos que o IFPI vier a adquirir.  

IV O IFPI é uma empresa pública federal, vinculada 

ao Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia 

(MEC). 

V O patrimônio do IFPI é constituído apenas pelos 

bens e direitos que compunham o patrimônio do 

antigo CEFET-PI e pelas doações ou legados que 

receber. 

VI  O IFPI tem natureza jurídica de fundação 

pública federal, vinculada ao Ministério da Educação 

(MEC). 

VII  O patrimônio do IFPI é constituído, também, 

por incorporações que resultem de serviços por ele 

realizado.  

VIII O patrimônio do IFPI é constituído, ainda, 

pelos bens e direitos obtidos a partir dos recursos 

adquiridos após a alienação de bens móveis e imóveis 

inservíveis, sendo vedado o recebimento de legados.  

 

Está correto o que se afirma em: 

A) I, II e VI, apenas. 

B) I, III e VII, apenas. 

C) II, III, IV e VII, apenas.  

D) II, IV, V e VIII, apenas. 

E) III, V, VII e VIII, apenas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 Provimento é o ato praticado pela autoridade 

competente de cada Poder com vistas a promover o 

ingresso, dar posse e exercício, e a movimentação do 

servidor público ocupante de cargo público (DINIZ, 

Paulo de Matos Ferreira. Lei 8.112/90 Comentada.  

10 ed. Atualizada e Revisada. São Paulo: Editora 

Método, 2009, p. 99).   

 Sobre as formas de provimento de cargo 

público, conforme a Lei 8.112/90, que dispõe sobre o 

regime jurídico dos servidores públicos civis da 

União, das autarquias e suas fundações públicas 

federais, analise as afirmativas abaixo e assinale V 

(verdadeiro) ou F (falso):  

 

I (    ) A nomeação em cargo em comissão far-se-á 

em caráter efetivo quando se tratar de cargo isolado 

de provimento efetivo ou de carreira, independente 

de prévia habilitação do servidor em concurso 

público de provas ou de provas e títulos.  

II (   ) A promoção interrompe o tempo de exercício 

do serviço público, que é contado a partir do novo 

posicionamento na carreira após a data de publicação 

da Portaria que promover o servidor.  

III (   ) A posse, como uma forma de provimento de 

cargo por nomeação, deverá ocorrer no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias contados da publicação do ato 

de nomeação, não podendo ser realizada mediante 

procuração específica.  

IV (   ) A readaptação é a investidura do servidor em 

cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis 

com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade 

física ou mental verificada em inspeção médica.  

V (    ) Uma das modalidades de remoção do servidor 

é a denominada remoção a pedido, para outra 

localidade, independente do interesse da 

Administração, para acompanhar cônjuge, também 

servidor público que foi deslocado a pedido, a critério 

da Administração.  

VI (   )  A reversão é a reinvestidura do servidor 

estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo 

resultante de sua transformação quando invalidada a 

sua demissão por decisão administrativa ou judicial, 

com ressarcimento de todas as vantagens.  

Assinale a sequência correta:  

 

A) V, V, F, F, F, V  

B) V, F, F, F, V, V  

C) F, F, F, V, F, F  

D) F, F, F, V, V, F 

E) F, V, V, V, F, V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 Dissertando sobre os procedimentos apuratórios das 

faltas disciplinares no serviço público, Costa (2010) 

assevera que  

 

“ A simples notícia de ocorrências disciplinares 

não é o bastante para que se aplique, com 

juridicidade, a reprimenda respectiva, conforme 

previsão do regulamento. A legítima repressão 

disciplinar requer bem mais que isso. Exige que a 

transgressão funcional e sua autoria sejam 

devidamente apuradas em procedimento regular. 

É essa a garantia resultante do publicístico 

princípio do devido  processo legal, o qual enuncia 

que toda e qualquer medida punitiva deve ser 

precedida da necessidade apuração, em que se 

tenha assegurado ao acusado oportunidade de 

ampla defesa [ e do contraditório]. “ (COSTA, 

José Armando. Processo administrativo 

disciplinar – Teoria e prática. 6. ed. Rio de 

janeiro: Forense, 2010, p. 89). 

 

  Neste sentido, em matéria de regime disciplinar no 

serviço público federal, o  art. 127 da Lei 8.112/90 prevê 

que  

“ São penalidades disciplinares:  

 I - advertência;  

 II - suspensão;  

 III - demissão;  

IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade;  

V - destituição de cargo em comissão;  

VI - destituição de função comissionada.”  

 

 Assinale a alternativa correta sobre a aplicação 

das penalidades no caso de cometimento por servidor 

público de infração disciplinar, conforme previsto 

nos dispositivos legais do Título IV da Lei 8.112/90 

(Do Regime Disciplinar):   

 

A) “Ao servidor é proibido retirar, sem prévia 

anuência da autoridade competente, qualquer 

documento ou objeto da repartição “ (inciso II, 

do art. 117, da Lei 8.112/90). Neste caso, a 

penalidade a ser aplicada é a de suspensão, não 

podendo exceder a 60 (sessenta) dias.  

B)  Ao servidor público que utiliza seu “cargo 

para lograr proveito pessoal ou de outrem, em 

detrimento da dignidade da função pública” 

(inciso IX, do art. 117, da Lei 8.112/90), a 

penalidade a ser aplicada é a de destituição de 

cargo em comissão ou função comissionada por 

um período de, no máximo, 90 (noventa) dias. 

C) Ao servidor público é proibido opor 

resistência injustificada ao andamento de 

documento e processo ou execução de serviço 

(inciso IV, do art. 117, da Lei 8.112/90). Neste 

caso, a penalidade a ser aplicada é a de 

advertência verbal da chefia imediata do 

servidor.  

D) A demissão do serviço público ou cassação 

de aposentadoria serão aplicadas nos casos de 

crime contra a administração pública (inciso I, 

art. 132, da Lei 8.112/90), prática de usura sob 

qualquer de suas formas (inciso XIV, do art. 117, 

da Lei 8.112/90) e promoção de manifestação de 

apreço ou desapreço no recinto da repartição 

(inciso V, do art. 117, da Lei 8.112/90). 

E) Nos casos de “inassiduidade habitual” 

(inciso III, do art. 132, da Lei 8.112/90) e 

“ofensa física, em serviço, a servidor ou a 

particular, salvo em legítima defesa própria ou 

de outrem” (inciso VII, do art. 132, da Lei 

8.112/90), a penalidade a ser aplicada será a de 

demissão.  

 

 

 

 

 

 

 



47  O art. 8º da Lei 11.091/2005 (que dispõe sobre a 

estruturação do Plano de Carreira dos cargos 

Técnico-Administrativos em Educação no âmbito das 

Instituições Federais de Ensino vinculadas ao 

Ministério da Educação) estabelece as “ atribuições 

gerais dos cargos que integram o Plano de Carreira, 

sem prejuízo das atribuições específicas e observados 

os requisitos de qualificação e competências 

definidos nas respectivas especificações.”   

 Sendo assim, responda: são atribuições gerais 

dos cargos que integram o Plano de Carreira dos 

Técnico-Administrativos em Educação no âmbito das 

Instituições Federais de Ensino vinculadas ao 

Ministério da Educação, EXCETO:  

 

A) Executar atividades gerais e não-afins ao cargo, 

organizadas a partir das necessidades das Instituições 

Federais de Ensino, independente de desvio de 

função.  

B) Planejar, organizar, executar ou avaliar as 

atividades inerentes ao apoio técnico-administrativo 

ao ensino.  

C) Executar tarefas específicas, a fim de assegurar a 

eficiência e a efetividade das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão nas Instituições Federais de 

Ensino. 

D) Planejar, organizar, executar ou avaliar as 

atividades técnico-administrativas inerentes à 

pesquisa e à extensão nas Instituições Federais de 

Ensino.  

E) Executar tarefas específicas, utilizando-se de 

recursos materiais, financeiros e outros de que a 

Instituição Federal de Ensino disponha.  

 

48   

Deontologia: O estudo dos princípios, 

fundamentos e sistemas de moral. Tratado de 

deveres (Dicionário Aurélio Buarque). 

Deontologia: Ciência dos deveres 

(Dicionário Caldas Aulete).  

  

 Sobre as regras deontológicas dispostas no capítulo 

I do Código de Ética Profissional do Servidor Público 

Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/94), 

NÃO é correto afirmar que:  

 

A) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a 

consciência dos princípios morais são primados maiores 

que devem nortear o servidor público, seja no exercício 

do cargo ou função, ou fora dele. Seus atos, 

comportamentos e atitudes serão direcionados para a 

preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. 

B) 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.  

C) O servidor público não poderá jamais desprezar o 

elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que 

decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o 

injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o 

inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o 

desonesto. 

D) A moralidade da Administração Pública se baseia na 

distinção entre o bem e o mal, não devendo ser acrescida 

da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Ademais, 

mesmo havendo desequilíbrio entre a legalidade e a 

finalidade, na conduta do servidor público, a moralidade 

do ato administrativo sempre será estabelecida.  

E) O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens 

legais de seus superiores, velando atentamente por seu 

cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente. 

Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios 

tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até 

imprudência no desempenho da função pública.   

 

 

 

 



49 O Regimento Interno Geral do Instituto Federal do 

Piauí (IFPI) é um manual que descreve, de forma 

estruturada e sistemática, as descrições sumárias e as 

competências das unidades organizacionais pertencentes à 

estrutura organizacional, conforme estrutura 

organizacional aprovada pela Resolução nº 019/CONSUP 

e Portaria da Reitoria nº 1203, de 24/11/2011, publicadas 

no Boletim de Serviço – Edição Extra nº 04, de 

24/11/2011. (IFPI. Regimento Interno Geral: Resolução 

n 020/2011 – CONSUP. Teresina: IFPI, 2011, p. 4).  

 

 Com relação à estrutura organizacional do Instituto 

Federal do Piauí (IFPI), analise os itens abaixo: 

I  A administração do IFPI é composta unicamente pela 

Reitoria e pelas Pró-Reitorias, com a colaboração dos 

órgãos superiores, colegiados e demais unidades 

organizacionais consultivas vinculadas à Reitoria. 

II  A Auditoria Interna Geral do IFPI é a unidade 

organizacional de controle interno, responsável por assistir 

aos gestores do IFPI quanto às matérias que, no âmbito de 

sua atuação, sejam concernentes à defesa do patrimônio 

público e fortalecimento da gestão, por meio de atividades 

de auditoria, correição, controladoria e ouvidoria. 

III  O Conselho Superior do IFPI (CONSUP) é o órgão 

superior consultivo e de apoio ao processo decisório da 

Reitoria, em matérias e assuntos com abrangência para o 

IFPI na capital e no interior do estado. 

IV  A Comissão Interna de Supervisão do Plano de 

Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 

(CIS/PCCTAE) é a unidade organizacional de 

assessoramento dos diretores gerais dos campi para a 

formulação e acompanhamento da execução da política de 

pessoal técnico-administrativo do IFPI. 

V  O Colégio de Dirigentes do IFPI (COLDIR), de 

caráter consultivo e deliberativo, é o órgão superior 

colegiado máximo de apoio ao processo decisório dos 

diretores gerais dos campi, em matérias relativas à gestão 

pública.  

 

Está correto o que se afirma em:  

A) I, III e V, apenas.  

B) II, IV e V, apenas.  

C) II e III, apenas.  

D) I, apenas.  

E) II, apenas.  

 

50  A Resolução nº 1, de 31 de agosto de 2009 

(publicada no Diário Oficial da União nº 168, de 

02/09/2009, p. 20), que aprova o Estatuto do Instituto 

Federal do Piauí, estabelece em seu art. 3º que a atuação 

do IFPI ocorra com base na observância de vários 

princípios norteadores.  

 

 Sendo assim, analise os itens abaixo:  

 

I Compromisso com a justiça social, equidade, 

cidadania, ética, preservação do meio ambiente, 

transparência e gestão democrática.  

II Horizontalização do ensino e sua integração direta 

com os órgãos do Sistema “S” (SESI, SENAI, SEBRAE, 

SENAC e SEST/SENAT).  

III Eficácia nas respostas de formação profissional, 

difusão de conhecimento científico, tecnológico, 

artístico-cultural e desportivo e suporte aos arranjos 

produtivos locais, sociais e culturais.  

IV  Inclusão de pessoas com necessidades educacionais 

especiais e deficiências específicas.  

V Natureza filantrópica, confessional e gratuita do 

ensino, sob a responsabilidade da União e dos 

municípios-sede de seus campi.  

VI  Coexistência e cooperação de órgãos ou 

instituições públicas e privadas de ensino na gestão 

compartilhada de sua estrutura organizacional 

multicampi.  

 

 Dessa forma, responda: considerando o art. 3º do 

Estatuto do IFPI, NÃO são princípios que norteiam a 

atuação do Instituto Federal do Piauí:  

  

A) Os contidos nos itens I, II e V, apenas.  

B) Os contidos nos itens II, III e VI, apenas.  

C) Os contidos nos itens II, V e VI, apenas.  

D) Os contidos nos itens III, IV e V, apenas.  

E) Os contidos nos itens IV, V e VI, apenas.  



 

GABARITO 
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