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EMPREGO PÚBLICO: ASSISTENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO 



 

I N S T R U Ç Õ E S 
 

LEIA COM ATENÇÃO 
 

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 01 a 15, é constituído de 40 (quarenta) questões de múltipla 
escolha, cada uma com 4 (quatro)  alternativas, assim distribuídas: 
 
 
 

01 a 15 – Língua Portuguesa 
16 a 20 – Informática Básica  
21 a 25 – Legislação Básica em Saúde/Enfermagem 
26 a 40 – Raciocínio Lógico 
 
 
 

2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o 
substitua. 

 
 
 
 

3. Sobre a Marcação do Cartão de Respostas da Prova Ob jetiva  
 

As respostas das questões objetivas deverão ser tra nscritas com caneta esferográfica de tinta azul ou 
preta não porosa, fabricada em material transparent e, para o Cartão de Respostas, que será o único 
documento válido para correção. O Cartão de Respost as não será substituído por erro ou dano do 
candidato. 

 
 
 
 

3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da 
alternativa escolhida no CARTÃO DE RESPOSTAS, pinte completamente o círculo correspondente. 

 
 

Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida. 
 
 

N.º da 
Questão  

 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

 
 

3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não 
houver marcação. 

 
 
 
 

3.3. Não rasure nem amasse o CARTÃO DE RESPOSTAS . 
 
 
 
 

4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.  
 
 
 
 

5. A duração da prova é 4 (quatro) horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do CARTÃO DE 
RESPOSTAS. 

 
 
 

6. Somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova, o candidato, depois de entregar seu Caderno 
de Prova e seu Cartão de Respostas, poderá retirar-se da sala de prova. 
 
 
 
 

7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes desse tempo deverá assinar Termo de Ocorrência  
declarando sua desistência do concurso. 

 
 
 
 

8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente na última meia hora  de prova. 
 
 
 
 

9. Na página 15 deste Caderno de Prova, encontra-se a Folha de Anotação do Candidato , a qual poderá ser 
utilizada para a transcrição das respostas das questões objetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato 
para posterior conferência com o gabarito somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova. 
 
 
 
 

10. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS.  
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Instrução: Leia atentamente a charge abaixo e respo nda às questões 01 e 02. 
 

 
(CAZO. Disponível em: http://clicfolha.com.br. Acesso em: 20/05/2019.) 

 

QUESTÃO 01 
Sobre a charge, assinale a afirmativa INCORRETA. 
[A] A charge sugere um fato político nacional: jovens com menos de 18 anos podem votar. 
[B] A fala do homem e sua postura física sugerem que ele faz parte da área política. 
[C] O guri mostra em sua fala e sua expressão facial preocupação com a afirmação da professora. 
[D] As personagens revelam, pelas vestes, que pertencem à mesma classe social e têm as mesmas 

preocupações. 
 
 
 
QUESTÃO 02 
Em relação a aspectos linguísticos nas falas dos personagens, marque V para as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas. 

(       ) A fala do guri pode ser reescrita corretamente da seguinte maneira: A professora disse que 
melhoramos em matemática, porém não em leitura. 

(       ) A segunda parte da fala do homem pode ser reescrita em registro formal da seguinte maneira: 
Para votar, você precisa conhecer somente os números. 

(       ) O pronome isso, na primeira parte da fala do homem, retoma a fala do guri. 
(       ) A fala do guri compõe-se de duas orações, uma principal e outra subordinada. 

 

Assinale a sequência correta. 
[A] V, V, V, F 
[B] V, F, F, V 
[C] F, F, V, V 
[D] F, V, F, F 
 
  

LÍNGUA PORTUGUESA  
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QUESTÃO 03 
Leia atentamente as frases a seguir. 
 

- Os eleitores estão curiosos para conhecer o resultado final das eleições. 
- Tão logo o inverno chegue, estaremos preparados com bons agasalhos.  
- As questões do concurso eram deveras difíceis, portanto poucos terão sucesso. 
 

Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente as relações de sentido estabelecidas pelos 
termos sublinhados. 
[A] causa, conclusão, adversidade 
[B] finalidade, tempo, conclusão  
[C] concessão, tempo, consequência 
[D] finalidade, oposição, consequência 
 
 
QUESTÃO 04 
Dentre as várias funções da vírgula, está a de marcar a omissão de uma palavra, a modo de “O meu pai 
era paulista/ Meu avô, pernambucano/O meu bisavô, mineiro/Meu tataravô, baiano (Chico Buarque). 
Assinale a alternativa em que essa função da vírgula está presente. 
[A] A sua atitude, isto é, seu comportamento muito me agrada. 
[B] Esse artigo, eu o li recentemente. 
[C] Os jovens das grandes cidades preferem baladas e eu, cinema. 
[D] Minha senhora, seu pedido infelizmente não será atendido. 
 
 
QUESTÃO 05 
Quanto ao uso dos registros da linguagem, analise as assertivas. 

I- Whatsapp de adolescente a um amigo: Oi, cara. Vamos no cinema no domingo? Me responde logo. 
→ Linguagem coloquial adequada. 

II- E-mail de aluna do ensino médio a uma de suas professoras: Envio-lhe este e-mail para justificar 
minha falta ontem, que era dia de prova. Amanheci muito mal, com dores pelo corpo. Amanhã levarei 
atestado médico. Obrigada. → Linguagem culta adequada.  

III- Ligação telefônica de estudante universitário à secretaria de seu curso: Aí, cara, tô ligando pra saber 
se amanhã vai ter aula, se vão abrir o portão. → Linguagem coloquial adequada. 

 

Está correto o que se afirma em 
[A] III, apenas. 
[B] I e II, apenas. 
[C] I, II e III. 
[D] II e III, apenas. 
 
Instrução: Leia atentamente o texto e responda às q uestões de 06 a 08. 
 

Jovem, eu sonhava ter uma grande biblioteca. E fui assim pela vida, comprando os livros que 
podia. Tive de desenvolver métodos para controlar minha voracidade, porque o dinheiro e o tempo eram 
poucos. Entrava na livraria, separava todos os livros que desejava comprar e, ao me aproximar do caixa, 
colocava-os sobre o balcão e me perguntava diante de cada um: “Tenho necessidade imediata desse 
livro? Tenho outros, em casa, ainda não lidos? Posso esperar?” E assim ia pegando cada um deles e os 
devolvendo às prateleiras. A despeito desse método de controle, cheguei a ter uma biblioteca significativa, 
mais do que suficiente para as minhas necessidades. 

Notei, à medida que envelhecia, uma mudança nas minhas preferências: passei a ter mais prazer 
na seção dos livros de arte nas livrarias. Os livros de ciência a gente lê uma vez, fica sabendo e não tem 
necessidade de ler de novo. Com os livros de arte acontece diferente. Cada vez que os abrimos é um 
encantamento novo! Creio que meu amor pelos livros de arte tem a ver com experiências infantis. 

(ALVES, Rubem. Disponível em: https://rubemalves.wordpress.com. Acesso em: 26/07/2019.) 
 

QUESTÃO 06 
O texto pertence ao gênero discursivo crônica, pois é um texto 
[A] narrativo, trata de assunto da vida cotidiana, com linguagem simples marcada pela coloquialidade. 
[B] expositivo, trata de assuntos pessoais, com linguagem formal e destinado a revistas e jornais.  
[C] argumentativo, apresenta opiniões, críticas ou sugestões dos leitores aos editores da revista ou jornal. 
[D] dissertativo, em que o autor apresenta determinado tema, com linguagem culta, para informar o leitor. 
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QUESTÃO 07 
Sobre a coesão no texto, analise as afirmativas. 

I- Em colocava-os sobre o balcão e Cada vez que os abrimos, o pronome oblíquo retoma o sentido do 
mesmo vocábulo: livros. 

II- A primeira frase do texto pode ser reescrita, sem prejuízo da coesão, da seguinte forma: Eu 
sonhava, quando era jovem, ter uma grande biblioteca. 

III- O trecho desse método de controle refere-se às frases anteriores que explicitam como o autor fazia 
para comprar livros. 

IV- Em E fui assim pela vida, comprando os livros que podia., a omissão do pronome eu (elipse) não 
prejudica o sentido da frase.   

 

Estão corretas as afirmativas 
[A] I e II, apenas. 
[B] I, II e III, apenas. 
[C] III e IV, apenas. 
[D] II, III e IV, apenas. 
 
 
QUESTÃO 08 
Assinale a alternativa em que a forma verbal nela apresentada NÃO se encontra no mesmo tempo das 
demais formas verbais. 
[A] sonhava 
[B] podia 
[C] cheguei  
[D] eram 
 
Instrução: Leia o poema a seguir e responda às ques tões 09 e 10. 
 

INFÂNCIA 
 

é quando as portas são fechadas 
e abertas ao mesmo tempo, 

é quando estamos metade na luz 
e a outra metade na escuridão, 
é quando o mundo real chama 

e preferimos outro... 
(QUINTANA, M. Esconderijos do tempo . Rio de Janeiro: L&PM, 1980.) 

 

QUESTÃO 09 
Sobre o poema, assinale a afirmativa correta. 
[A] Para o eu lírico, infância é época de realidade trágica. 
[B] O poema ironiza os sentimentos do eu lírico a respeito da infância. 
[C] No poema, a linguagem empregada é em grande parte denotativa.  
[D] O eu lírico define infância usando ideias de sentido antônimo. 
 
 
QUESTÃO 10 
Os verbos empregados no poema encontram-se no presente do indicativo e expressam 
[A] fato passado de modo a dar-lhe atualidade; é o presente histórico, como em A segunda grande guerra 

se inicia com um atentado brutal. 
[B] fato regular, habitual, que tenha validade permanente, como em O direito de expressão dos cidadãos 

é inquestionável. 
[C] futuro próximo, a ser certamente realizado, como em Daqui a uma semana ele volta. 
[D] fato ocorrido no momento da fala; é o presente momentâneo, como em Estamos muito tristes com 

essa notícia.  
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QUESTÃO 11 

 

Sobre a charge, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(       ) O fato que foi base para a crítica dessa charge ocorreu recentemente em Minas Gerais e matou 

mais de uma centena de pessoas. 
(       ) Nomes de pessoas no primeiro quadro e características necessárias a uma empresa 

construtora no segundo formam os dois contrapontos da crítica da charge. 
(       ) A charge foi construída a partir do desaparecimento de pessoas antes e depois do rompimento 

da barragem de Brumadinho.  
(       ) Os nomes das pessoas – Antônio, Amanda, Renato, Fernanda – e o nome da barragem – 

Brumadinho – são as palavras que obrigatoriamente devem ser escritas com inicial maiúscula.  
 

Assinale a sequência correta. 
[A] V, V, F, V 
[B] V, F, V, F 
[C] F, F, F, V 
[D] F, V, V, F 
 
Instrução: Leia atentamente o texto abaixo, publica do no Suplemento O Estadinho, e responda às 
questões de 12 a 15. 
 

Isso não está me cheirando bem 
 

Imagine uma bolinha de neve no topo de uma montanha e, quando ela chegar lá embaixo, vai ter 
virado um imenso bolão, não é? Isso é o que acontece com o lixo. 

Cada um de nós, brasileiros, produz mais ou menos 500 gramas de lixo todos os dias. Parece 
pouco, mas é só fazer as contas. Todos os dias, esse lixo vira um bolão de milhões de toneladas!!! Só na 
cidade de São Paulo, são produzidas 12 mil toneladas por dia. 

Para resolver esse problemão, a reciclagem é uma grande ideia!  Na reciclagem, o lixo é tratado e 
será reaproveitado para fazer novos produtos. 

Para reciclar, é preciso primeiro separar os tipos de lixo feitos de plástico, papel, metal e vidro, que 
são materiais reaproveitáveis. É por isso que em alguns lugares a gente encontra aquelas lixeiras 
coloridas. 

(Disponível em: https://armazemdetexto.blogspot.com. Acesso em: 30/05/2019.) 
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QUESTÃO 12 
Em relação à organização textual, analise as afirmativas. 

I- O primeiro parágrafo consiste na introdução e, para tornar mais enfática a questão abordada, é feita 
uma comparação com uma bola de neve. 

II- O segundo parágrafo apresenta informações científicas sobre o assunto em pauta com a finalidade 
de fundamentar o argumento constante do parágrafo seguinte.  

III- Uma solução para o problema abordado é sugerida no terceiro parágrafo e, no quarto, são dadas 
informações sobre essa solução.  

 

Está correto o que se afirma em 
[A] I e II, apenas. 
[B] II e III, apenas. 
[C] I, II e III. 
[D] I e III, apenas. 
 
 
 
QUESTÃO 13 
Sobre o texto, assinale a afirmativa correta. 
[A] O tema abordado no texto é: o lixo é como a neve, cresce diariamente. 
[B] O título do texto relaciona-se com o assunto, explorando uma sensação olfativa – o cheiro peculiar do 

lixo. 
[C] É um texto narrativo, em que o autor relata sua experiência sobre reciclagem de lixo. 
[D] O autor usa somente a terceira pessoa do singular, pois não se coloca como integrante do contexto 

em que o assunto é abordado. 
 
 
 
QUESTÃO 14 
Na coluna da esquerda são dados trechos do texto e, na da direita, as ideias que cada um apresenta. 
Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

1. quando ela chegar lá embaixo, vai ter virado um imenso bolão 
2. Parece pouco, mas é só fazer as contas. 
3. Para resolver esse problemão, a reciclagem é uma grande ideia!   
4. Na reciclagem, o lixo é tratado e será reaproveitado 

(       ) Finalidade 
(       ) Adição 
(       ) Oposição 
(       ) Tempo 

 

Assinale a sequência correta. 
[A] 1, 3, 4, 2 
[B] 3, 4, 2, 1 
[C] 4, 3, 1, 2 
[D] 2, 1, 4, 3 
 
 
 
QUESTÃO 15 
Sobre aspectos linguísticos utilizados no texto, assinale a afirmativa correta. 
[A] O trecho a gente encontra apresenta sentido de pluralidade, assim a concordância do verbo deveria 

ser no plural: encontram. 
[B] Na primeira frase do texto, as palavras bolinha e bolão estão flexionadas no aumentativo e diminutivo, 

respectivamente, e são ambas femininas. 
[C] O adjetivo grande, em uma grande ideia, sofreria flexão de gênero se o substantivo feminino ideia 

fosse trocado por um outro no masculino.  
[D] A palavra gramas, no sentido do trecho 500 gramas de lixo, é usada no gênero masculino, assim: 

quinhentos gramas de lixo. 
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QUESTÃO 16 
A figura abaixo apresenta o Explorador de Arquivos do Windows 10 com uma pasta selecionada. 

 
 

Sobre a figura, analise as afirmativas. 
I- A pasta 2019 é uma subpasta da pasta Contratos. 
II- Executando-se um clique duplo sobre o arquivo Planilha de Custos, este será exibido no Microsoft 

Word. 
III- A pasta Recibos é uma subpasta da pasta 2019. 
IV- O arquivo Modelo Contrato ocupa espaço de armazenamento inferior a 1 MB. 
 

Estão corretas as afirmativas 
[A] I, III e IV, apenas. 
[B] II e III, apenas. 
[C] I e IV, apenas. 
[D] I, II e III, apenas. 
 
 
 
QUESTÃO 17 
Sobre segurança da informação ao utilizar dispositivos móveis, assinale a afirmativa correta. 
[A] Por se tratar de equipamentos de baixa vulnerabilidade, não é necessária a instalação de um 

programa antivírus. 
[B] Recomenda-se manter interfaces de comunicação, como bluetooth, infravermelho e Wi-Fi sempre 

ativadas, mesmo quando não utilizadas. 
[C] Ao adquirir um dispositivo móvel usado, não é recomendado restaurar as configurações originais de 

fábrica. 
[D] Ao baixar e instalar aplicativos, é aconselhado obtê-los de lojas oficiais ou de sites dos fabricantes. 
 
  

INFORMÁTICA BÁSICA  
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QUESTÃO 18 
A figura abaixo apresenta um texto do LibreOffice Writer (idioma português), com um parágrafo 
selecionado. 

 
 

Sobre a figura, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(       ) O espaçamento entre linhas aplicado no parágrafo selecionado é simples. 
(       ) O parágrafo selecionado está alinhado ao centro. 
(       ) A formatação de fonte utilizada no parágrafo selecionado é Times New Roman, tamanho 14. 
(       ) O arquivo do tipo odt contendo o texto foi salvo com o nome Enfermagem. 

 

Assinale a sequência correta. 
[A] F, F, V, V 
[B] V, F, V, F 
[C] V, V, F, F 
[D] F, V, F, V 
 
QUESTÃO 19 
A figura abaixo apresenta um anúncio de computador disponível na internet com alguns termos 
delimitados e numerados de 1 a 3. 

 
 

De acordo com a figura, assinale a alternativa que referencia corretamente os termos numerados aos 
componentes do computador. 
[A] 1-Processador, 2-Disco Rígido, 3-Memória Principal. 
[B] 1-Processador, 2-Memória Principal, 3-Disco Rígido. 
[C] 1-Memória Principal, 2-Disco Rígido, 3-Processador. 
[D] 1-Disco Rígido, 2-Memória Principal, 3-Processador. 
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QUESTÃO 20 
Considere a planilha do LibreOffice Calc (idioma português) com o intervalo de células B2:B6 selecionado. 

 
 

De acordo com a planilha, analise as afirmativas. 
I- No intervalo de células selecionado, foi aplicado o formato de número moeda com duas casas 

decimais. 
II- O valor apresentado na célula B5 pode ser resultado da fórmula =B4*0,5 

III- O valor exibido na célula B4 pode ser produzido pela fórmula =B3+B2 ou pela fórmula 
=SOMA(B2:B3) 

IV- O formato de fonte utilizado no intervalo de células selecionado é Arial, tamanho 14 e o alinhamento 
é centralizado. 

 

Estão corretas as afirmativas 
[A] I, II, III e IV. 
[B] II e IV, apenas. 
[C] I, II e III, apenas. 
[D] I e III, apenas. 
 

 
 
 
 

QUESTÃO 21 
Sobre os Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, numere a coluna da direita de acordo com a da 
esquerda. 
1. Conselho Federal 
2. Conselho Regional 

(       ) Apresenta prestação de contas até o dia 28 de fevereiro. 
(       ) Convoca e realiza eleições para sua diretoria. 
(       ) Publica relatórios anuais de seus trabalhos e relação dos 

profissionais registrados. 
(       ) Elabora o projeto de seu regimento interno. 
(       ) Promove estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional. 

 

Marque a sequência correta. 
[A] 1, 2, 1, 2, 1 
[B] 2, 1, 2, 2, 1 
[C] 2, 2, 1, 1, 2 
[D] 1, 1, 2, 1, 2 
 
QUESTÃO 22 
O mandato dos membros dos Conselhos Federal e Regionais é de 
[A] três anos, não sendo admitida reeleição. 
[B] quatro anos, não sendo admitida reeleição. 
[C] três anos, sendo admitida uma reeleição. 
[D] quatro anos, sendo admitida reeleição. 

LEGISLAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE/ENFERMAGEM  
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QUESTÃO 23 
Em relação ao Código de Ética dos Empregados Públicos do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de 
Enfermagem, analise as afirmativas. 

I- Foi instituído e implementado pela RESOLUÇÃO COFEN n.º 507/2016. 
II- Foi implementado pela RESOLUÇÃO COFEN n.º 564/2016. 

III- Traz a penalidade de demissão aplicada somente nos casos de improbidade administrativa; 
insubordinação grave em serviço; ofensa física em serviço a empregado público ou a particular, 
salvo em legítima defesa própria ou de outrem. 

IV- A sindicância é descrita como o procedimento investigativo destinado a: I – identificar a autoria de 
infração disciplinar, quando desconhecida e II – apurar a materialidade de infração disciplinar sobre a 
qual haja apenas indícios ou que tenha sido apenas noticiada. 

 

Está correto o que se afirma em 
[A] I e IV. 
[B] II e III. 
[C] III e IV. 
[D] I e II. 
 
 

QUESTÃO 24 
É dever dos empregados do Sistema COFEN/Conselhos Regionais: 
[A] Guardar sigilo sobre assuntos da repartição, desde que envolvam questões relativas à segurança 

pública e da sociedade. 
[B] Exercer com zelo as atribuições ilegais e regulamentares inerentes ao cargo ou função. 
[C] Ser assíduo no serviço prezando pela jornada e dimensionamento reduzido de trabalho. 
[D] Cumprir as ordens superiores, mesmo quando manifestamente ilegais. 
 
 

QUESTÃO 25 
De acordo com a Legislação do SUS, assinale a afirmativa correta. 
[A] O SUS constitui um conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições 

públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas 
pelo Poder Público. 

[B] O SUS obedece ao princípio da universalidade, que é entendido como conjunto articulado e contínuo 
das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em 
todos os níveis de complexidade do sistema. 

[C] A Lei n.º 8.142/1990 dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção e a recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 

[D] A Lei n.º 8.080/1990 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 
providências. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 26 
Assinale a alternativa que apresenta uma proposição. 
[A] Vamos combater o sarampo! 
[B] O Coren-MT é uma autarquia pública federal, autônoma, vinculada ao Poder Executivo? 
[C] O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso (COREN/MT) foi criado em 03/09/1975. 
[D] Enfermeira, aplique a vacina. 
 
 

QUESTÃO 27 
A proposição “Aura é Auxiliar de Enfermagem ou não é verdade que Aura é Auxiliar de Enfermagem e 
Telma é Técnica de Enfermagem” é uma 
[A] Tautologia. 
[B] Contradição. 
[C] Contingência. 
[D] Ingerência. 
 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO  
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QUESTÃO 28 
A partir da sentença “Se há sobrecarga de trabalho das equipes de enfermagem, então a qualidade do 
atendimento ficará prejudicada”, é correto afirmar: 
[A] Haver sobrecarga de trabalho das equipes de enfermagem é condição necessária e suficiente para a 

qualidade do atendimento ficar prejudicada. 
[B] Haver sobrecarga de trabalho das equipes de enfermagem é condição necessária para a qualidade do 

atendimento ficar prejudicada. 
[C] Haver sobrecarga de trabalho das equipes de enfermagem é condição suficiente para a qualidade do 

atendimento ficar prejudicada. 
[D] A qualidade do atendimento ficar prejudicada é condição necessária e suficiente para haver 

sobrecarga de trabalho das equipes de enfermagem. 
 
 
 

QUESTÃO 29 
Sobre formas corretas de negação da sentença “Todos os diplomados em Enfermagem possuem 
registro no COREN”, analise: 

I- Nenhum diplomado em Enfermagem possui registro no COREN. 
II- Pelo menos um diplomado em Enfermagem não possui registro no COREN. 

III- Existe diplomado em Enfermagem que não possui registro no COREN. 
IV- Não é verdade que todos os diplomados em Enfermagem possuem registro no COREN. 
 

Portanto, são negações corretas 
[A] II e III, apenas. 
[B] II, III e IV, apenas. 
[C] I e IV, apenas. 
[D] I, II, III e IV. 
 
 
 

QUESTÃO 30 
Considere as sentenças. 

I- Se o COREN zela pelo bom conceito da profissão, então os usuários do sistema de saúde serão 
beneficiados. 

II- O COREN mantém o registro dos profissionais com exercício na respectiva jurisdição se, e somente 
se, os profissionais da enfermagem estão habilitados para o exercício da profissão. 

III- O Conselheiro mais antigo faz parte do Quadro I (Enfermeiros) ou o Conselheiro mais novo faz parte 
do Quadro II (Técnicos de Enfermagem). 

IV- Os profissionais de Enfermagem com o devido registro estão aptos a exercer a profissão e o COREN 
expede a carteira profissional. 

 

As quatro sentenças apresentam, respectivamente, as seguintes estruturas lógicas: 
[A] Bicondicional, disjunção, conjunção e condicional. 
[B] Conjunção, condicional, bicondicional e disjunção. 
[C] Disjunção, conjunção, condicional e bicondicional. 
[D] Condicional, bicondicional, disjunção e conjunção. 
 
 
 

QUESTÃO 31 
Considere as sentenças. 
 

p: Ana é Técnica de Enfermagem. 
q: Bruna é Auxiliar de Enfermagem. 
r: Se Ana é Técnica de Enfermagem, então Bruna é Auxiliar de Enfermagem. 
 

Assinale a afirmativa correta. 
[A] r é falsa, se p for verdadeira e q for falsa. 
[B] r é falsa, se p for falsa e q for falsa. 
[C] r é falsa, se p for falsa e q for verdadeira. 
[D] r é falsa, se p for verdadeira e q for verdadeira. 
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QUESTÃO 32 
A sentença “Se um profissional de enfermagem feriu o código de ética profissional, então a ele foram 
impostas penalidades”, equivale a: 

I- Se a um profissional de enfermagem não foram impostas penalidades, então ele não feriu o código 
de ética profissional. 

II- Um profissional de enfermagem não feriu o código de ética profissional ou a ele foram impostas 
penalidades. 

III- Se um profissional de enfermagem não feriu o código de ética profissional, então a ele não foram 
impostas penalidades. 

IV- A um profissional de enfermagem não foram impostas penalidades ou ele feriu o código de ética 
profissional. 

 

Portanto, são equivalentes à sentença dada: 
[A] II, III e IV, apenas. 
[B] I e II, apenas. 
[C] III e IV, apenas. 
[D] I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 33 
Sobre possíveis negações da sentença “Doze de maio é o Dia Mundial do Enfermeiro e o Presidente do 
COREN sorteou brindes entre os associados”, analise: 

I- Doze de maio não é o Dia Mundial do Enfermeiro e o Presidente do COREN não sorteou brindes 
entre os associados. 

II- Doze de maio não é o Dia Mundial do Enfermeiro ou o Presidente do COREN não sorteou brindes 
entre os associados. 

III- Não é verdade que doze de maio não é o Dia Mundial do Enfermeiro ou o Presidente do COREN 
não sorteou brindes entre os associados. 

IV- Não é verdade que doze de maio é o Dia Mundial do Enfermeiro e o Presidente do COREN sorteou 
brindes entre os associados. 

 

Portanto, são negações corretas: 
[A] II e III. 
[B] I e III. 
[C] II e IV. 
[D] I e IV. 
 
QUESTÃO 34 
Considere as seguintes sentenças:  
 

—   Algum homem faz parte do quadro de Conselheiros Efetivos do COREN – MT. 
—   Nenhuma Técnica de Enfermagem é menor de idade. 
—   Nem todos os profissionais da saúde são bem valorizados. 
— Existe um Conselho Regional de Enfermagem que não é subordinado ao Conselho Federal de 
Enfermagem. 
 

Quantas dentre essas sentenças apresentam quantificadores? 
[A] 1 
[B] 3 
[C] 2 
[D] 4 
 
QUESTÃO 35 
Considere o argumento: 
 

P1: Se Paula é Parteira credenciada, então ela possui registro no COREN. 
P2: Paula não possui registro no COREN. 
C: Paula não é Parteira credenciada. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a regra de inferência que valida o argumento dado. 
[A] Modus ponens 
[B] Modus tollens  
[C] Silogismo hipotético 
[D] Dilema destrutivo 
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QUESTÃO 36 
Considere os seguintes argumentos: 
Argumento I  
P1: Todos os inscritos no COREN são 
profissionais de Enfermagem. 
P2: Todos os profissionais de Enfermagem são 
diplomados. 
C: Todos os inscritos no COREN são 
diplomados. 

 Argumento II  
P1: Todos os inscritos no COREN são 
profissionais de Enfermagem. 
P2: Nenhum profissional de Enfermagem é bem 
remunerado. 
C: Nenhum inscrito no COREN é bem 
remunerado. 

   
Argumento III  
P1: Todos os profissionais de Enfermagem são 
diplomados.                   
P2: Débora é diplomada. 
C: Débora é uma profissional de Enfermagem. 

 Argumento IV  
P1: Todos os profissionais de Enfermagem são 
diplomados. 
P2: Débora não é profissional de Enfermagem. 
C: Débora não é diplomada. 

 

Assinale a afirmativa correta. 
[A] Apenas um desses argumentos é válido. 
[B] Todos os argumentos são válidos. 
[C] Apenas três desses argumentos são válidos. 
[D] Apenas dois desses argumentos são válidos. 
 
QUESTÃO 37 
Assinale a alternativa que apresenta o diagrama lógico correspondente à sentença “Algum membro do 
Quadro III de Conselheiros do COREN não é Auxiliar de Enfermagem”. 
[A]   

 

[B]   

 

[C]   

 

[D]   

 
 
QUESTÃO 38 
Ana, Beatriz e Carla, profissionais da saúde, nasceram em Cuiabá, Poconé e Cáceres, mas não 
necessariamente nessa ordem. Uma delas é Enfermeira, a outra é Técnica de Enfermagem e a terceira é 
Auxiliar de Enfermagem. Sabe-se que Carla não nasceu em Cáceres e não é Enfermeira; que a 
profissional que nasceu em Poconé é Auxiliar de Enfermagem; que Ana não nasceu em Cuiabá nem é 
Enfermeira; e que Beatriz não é cacerense nem poconeana. Com base nessas informações, marque a 
afirmativa correta. 
[A] A profissional cacerense é Enfermeira. 
[B] A profissional cuiabana é Técnica de Enfermagem. 
[C] Ana é cacerense. 
[D] Carla é cuiabana. 
 
QUESTÃO 39 
Observe a sequência de letras formada com as letras da palavra COREN escritas lado a lado. 
CORENCORENCORENCORENCORENCORENCORENCORENCORENCORENCORENCOREN... 
Tomando-se a letra da posição 247ª, a da 350ª e a da 459ª, nessa ordem, qual palavra é formada? 
[A] ORE 
[B] COR 
[C] CRE 
[D] ONE  
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QUESTÃO 40 
Considere que as amigas Hilda, Ivete e Kátia são Enfermeira, Técnica de Enfermagem e Auxiliar de 
Enfermagem, mas não necessariamente nessa ordem. E que fizeram as seguintes afirmações: 
 

Hilda: — Eu sou Enfermeira ou Técnica de Enfermagem. 
Ivete: — Eu sou Técnica de Enfermagem ou Auxiliar de Enfermagem. 
Kátia: — Hilda e Ivete acabaram de mentir. 
 

Sabe-se que Kátia falou a verdade. A partir dessas informações, assinale a afirmativa correta. 
[A] Hilda é Enfermeira se, e somente se, Kátia é Técnica de Enfermagem. 
[B] Se Hilda é Enfermeira, então Kátia é Técnica de Enfermagem. 
[C] Ivete é Auxiliar de Enfermagem ou Hilda é Enfermeira. 
[D] Ivete é Auxiliar de Enfermagem e Kátia é Técnica de Enfermagem. 
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