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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A organização didático-pedagógica pode ser entendida como 

o conjunto de decisões coletivas que orientam a realização 

das atividades escolares, visando garantir o processo 

pedagógico da escola. Acerca desse assunto, julgue os itens 

que se seguem. 

 

61 Os seguintes componentes fazem parte da organização 

didático-pedagógica de uma escola: modalidades de 

ensino da Educação Básica; fins e objetivos da  

Educação Básica; e organização curricular, estrutura e 

funcionamento da escola. 

62 O processo de matrícula e transferência dos registros e 

arquivos escolares não é componente pertencente à 

organização didático-pedagógica de uma escola. 

63 A organização didático‐pedagógica da escola é o único 

instrumento orientador da construção do conhecimento 

em sala de aula que deve contemplar ações que 

permitam aos estudantes recriarem suas aprendizagens 

e se adaptarem às constantes mudanças do mundo atual. 

64 A organização didático‐pedagógica deve orientar a 

realização das atividades escolares, considerando a 

questão metodológica apenas como uma ferramenta, e 

não como a essência da educação.  

 _____________________________________________________  

O mundo contemporâneo, em constante processo de 

transformação e inovação tecnológica e com suas 

consequentes alterações no âmbito do mundo do trabalho, 

demanda a construção de um projeto de Educação 

Profissional que supere a dualidade entre o ensino geral, 

propedêutico, e o ensino técnico, de forma a deslocar o foco 

dos seus objetivos do mercado de trabalho para o 

desenvolvimento humano, tendo como dimensões 

indissociáveis a aprendizagem, a cidadania, o trabalho, as 

comunicações, a ciência e a tecnologia, entre outras. 

 
Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação 

Profissional e a Distância. Secretaria de Educação 
do Distrito Federal (com adaptações). 

 

Em relação ao Currículo em Movimento da Educação  

Básica – Educação Profissional e a Distância, julgue os itens  

a seguir. 

 

65 O Currículo em Movimento da Educação  

Básica – Educação Profissional e a Distância é um 

documento que possui por objetivo delimitar um 

currículo único para a Educação Profissional no DF, 

estabelecendo, assim, as linhas gerais e as diretrizes 

curriculares para o desenvolvimento da Educação 

Profissional da rede pública de ensino. 

66 As matrizes curriculares dos cursos de Educação 

Profissional, independentemente do seu eixo 

tecnológico, devem pautar-se pela formação integral dos 

estudantes, de forma a promover-lhes condições de 

apropriação dos fundamentos sociais, científicos e 

tecnológicos necessários ao exercício profissional. 

Julgue os próximos itens com base nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio.  
 

67 A Educação Profissional e Tecnológica abrange os cursos 
de formação inicial e continuada ou qualificação 
profissional, Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio e Educação Profissional Tecnológica de graduação 
e pós-graduação. 

68 A Educação Profissional Técnica de Nível Médio, no 
cumprimento dos objetivos da educação nacional, 
articula-se com o Ensino Médio e suas diferentes 
modalidades, excluindo a EJA, e com as dimensões do 
trabalho, da tecnologia, da ciência e da cultura. 

 _____________________________________________________  

Julgue os itens subsequentes em relação às atribuições do 

enfermeiro segundo as normas do Ministério da Saúde para 

atenção à saúde e consulta de enfermagem. 

 

69 É necessário esclarecer, no aconselhamento pós-teste  

anti-HIV com resultado negativo, que pode ser uma 

ocorrência da “janela imunológica”, lembrando que este 

resultado não significa imunidade, e discutir estratégias 

de redução dos riscos e adoção de práticas seguras. 

70 Deve-se orientar o paciente acerca do tratamento com 

dose única de medicação endovenosa específica e  

recém-desenvolvida para casos de hanseníase 666. 

71 As mulheres portadoras de HIV e seus recém-nascidos 

devem ser isolados das outras mulheres para evitar a 

contaminação da maternidade e do berçário.  

72 Para o diagnóstico de tuberculose, devem ser solicitadas 

duas amostras de baciloscopia dos sintomáticos 

respiratórios.  

73 Aferir pressão arterial, obter dados antropométricos de 

peso e altura, avaliar o IMC, realizar avaliação clínica dos 

escolares, professores e pais e orientar acerca dos efeitos 

adversos das vacinas e da promoção de hábitos 

saudáveis são algumas das atribuições do enfermeiro no 

Programa Saúde na Escola.  

74 É necessário orientar o paciente em tratamento da 

hanseníase a respeito das medidas de autocuidado com 

os olhos, como: mantê-los limpos e lubrificados; realizar 

exercício palpebral; usar óculos de sol; e realizar 

inspeção diária. 

 _____________________________________________________  

Acerca da administração e organização dos serviços e do 

processo de recrutamento e seleção de recursos humanos em 

enfermagem, julgue os itens subsecutivos. 

 

75 A abordagem atual de seleção e recrutamento de 

recursos humanos está focada nas necessidades da 

organização e no lema “escolher a pessoa certa para o 

lugar certo”. 

76 Os hospitais privados adotam uma política de valorização 

da equipe de enfermagem, em detrimento da tecnologia, 

para garantir a melhoria da qualidade da assistência. 

77 O enfermeiro desempenha um papel de liderança 

quando estabelece o perfil profissional, os critérios e as 

técnicas de seleção dos candidatos que serão admitidos.  
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Uma trabalhadora do setor de limpeza de uma das unidades 

do complexo industrial W, com 35 anos de idade, desmaiou 

no galpão central do primeiro andar depois de transcorrida 

uma hora do início de seu turno matinal. Os colegas 

informaram que ela ficou deitada no chão e logo retornou à 

consciência, contudo suas pálpebras piscavam sem parar.  

 

Considerando essa situação hipotética e o fato de existir um 

enfermeiro no Serviço de Engenharia, Segurança e Medicina 

do Trabalho do local que foi imediatamente chamado, julgue 

os itens que se seguem no que se refere à atuação desse 

enfermeiro. 

 

78 O enfermeiro deverá realizar exame físico e neurológico, 

avaliar os sinais vitais, identificar a presença de riscos no 

ambiente de trabalho e obter informações dos colegas 

da vítima a respeito do fato.  

79 O profissional será responsável por garantir e assegurar 

à trabalhadora uma assistência livre de danos 

decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. 

80 O enfermeiro deverá deixar que o técnico de 

enfermagem, no seu primeiro dia de trabalho, efetue as 

manobras posturais na vítima, com o objetivo de  

treiná-lo em procedimentos de primeiros socorros. 

81 Este profissional será acometido por patologias 

decorrentes da situação estressante vivida no cotidiano 

do seu trabalho de atendimento de primeiros socorros, 

que provoca reações neuroendócrinas constantes que 

podem se tornar prejudiciais à sua saúde. 

82 Ele deverá constituir a Comissão Interna de Acidentes 

(CIPA), que é obrigatória em todas as empresas que 

possuem mais de dez trabalhadores. 

83 O enfermeiro deverá isentar-se de participar da 

elaboração, da implementação, do acompanhamento e 

da avaliação do Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA).  

 _____________________________________________________  

A febre amarela, no Brasil, apresenta uma ocorrência 

endêmica prioritária na região amazônica. No entanto, surtos 

da doença são registrados esporadicamente quando o vírus 

encontra um bolsão de suscetíveis.  

 

Brasil, Ministério da Saúde. Caderno de Atenção Básica n.º 22 – 

Vigilância em Saúde: zoonoses. Brasília: MS, 2009. p. 46.  

 

No que diz respeito à epidemiologia dessa patologia, julgue 

os itens subsequentes. 

 

84 O coeficiente de letalidade da febre amarela 

corresponde ao número de óbitos ocorridos sobre o 

quantitativo da população da região atingida.  

85 Os casos suspeitos requerem a notificação compulsória 

imediata no território nacional e a notificação 

internacional quando o caso atender os critérios 

estabelecidos no regulamento sanitário internacional. 

86 O termo epizootia equivale ao termo epidemia, porém é 

aplicado à população animal. No caso da febre amarela, 

especialmente aos macacos, que podem ser acometidos 

pela doença. 

Acerca da administração e auditoria em enfermagem e da 
organização, da estrutura e do funcionamento dos serviços e 
dos materiais de enfermagem, julgue os itens a seguir. 
 

87 As organizações do setor privado repassam os custos 
para o consumidor final, contratante e(ou) conveniado, 
portanto utilizam menor rigor no controle dos materiais. 

88 Auditoria de enfermagem é um método de avaliação dos 
cuidados prestados que envolve a revisão dos registros 
de pacientes, dos processos e dos resultados alcançados.  

89 Logística é a atividade que visa ao abastecimento de 
materiais para a produção dos serviços nas organizações. 

90 A forma mais simples de calcular o estoque de segurança 
é acrescentar, à cota mensal, de 25 a 30% do consumo 
médio mensal somado ao consumo diário. 

 _____________________________________________________  
A construção do atual Sistema Único de Saúde (SUS) passou 
por vários momentos de luta em diferentes cenários 
econômicos e políticos. Com relação a esse assunto, julgue os 
próximos itens. 
 

91 As Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAPs) foram 
criadas, a partir dos anos 1920, com o objetivo de prestar 
assistência médica permanente e obrigatória aos 
beneficiários, até serem extintas e(ou) substituídas por 
outas organizações. 

92 O Instituto Nacional da Previdência Social (INPS) foi 
criado em 1971 para prestar assistência ao trabalhador 
rural. 

93 A CF estabeleceu que o SUS, o Sistema de Previdência 
Social e o Sistema Único de Assistência Social compõem 
o tripé da seguridade e proteção social brasileira. 

94 A Lei n.º 8.080/1990 estabeleceu, em caráter 
complementar, a participação da iniciativa privada  
no SUS.  

95 O contexto de desenvolvimento das políticas de saúde do 
Brasil, no período de 1980-1990, era de plena ascensão 
econômica do País, estabilidade política e baixa 
desigualdade social. 

96 O distrito sanitário, como um processo social de 
mudança das práticas sanitárias no SUS, é um 
microespaço de luta política, adota uma concepção 
ampliada do processo saúde-doença e orienta-se pelos 
problemas de saúde da população para elaborar o 
planejamento local das ações intersetoriais. 

 _____________________________________________________  
A respeito do processo de enfermagem e(ou) da 
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), julgue os 
itens subsequentes. 
 

97 A etapa de coleta de dados é estática e não reflete o uso 
de um referencial teórico de enfermagem. 

98 O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) tornou 
opcional a implantação da SAE em instituições de saúde 
privadas desde 2002. 

99 O diagnóstico de enfermagem pode ser definido como 
um processo de pensamento e(ou) como uma palavra ou 
expressão que serve para comunicar uma categoria 
nominal.  

100 Os sistemas de classificação ou taxonomia utilizados na 
enfermagem, NANDA (diagnóstico), NIC (intervenção) e 
NOC (resultado), não podem ser utilizados juntos 
durante a implementação do processo de enfermagem. 
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