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quando indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 
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f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 
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12. Ao concluir a prova, comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de 
prova, o cartão-resposta e a folha de versão definitiva. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
O texto abaixo é referência para as questões 01 a 04. 

 
Eu vim ao Rio para um evento no Museu do Amanhã. Então descobri que não tinha mais passado. 
Diante de mim, o Museu Nacional do Rio queimava. 
O crânio de Luzia, a “primeira brasileira”, entre 12.500 e 13 mil anos, queimava. Uma das mais completas coleções de pterossauros 

do mundo queimava. Objetos que sobreviveram à destruição de Pompeia queimavam. A múmia do antigo Egito queimava. Milhares de 
artefatos dos povos indígenas do Brasil queimavam. 

Vinte milhões de memória de alguma coisa tentando ser um país queimavam. 
O Brasil perdeu a possibilidade da metáfora. Isso já sabíamos. O excesso de realidade nos joga no não tempo. No sem tempo. No 

fora do tempo. 
O Museu Nacional em chamas. Um bombeiro esguichando água com uma mangueira um pouco maior do que a que eu tenho na 

minha casa. O Museu Nacional queimando. Sem água em parte dos hidrantes, depois de quatro horas de incêndio ainda chegavam 
caminhões-pipa com água potável. O Museu Nacional queimando. Uma equipe tentava tirar água do lago da Quinta da Boa Vista. O 
Museu Nacional queimando. A PM impedia as pessoas de avançar para tentar salvar alguma coisa. O Museu Nacional queimando. 
Outras pessoas tentavam furtar o celular e a carteira de quem tentava entrar para ajudar ou só estava imóvel diante dos portões tentando 
compreender como viver sem metáforas. Brasil, é você. Não posso ser aquele que não é. O Museu Nacional queimando. […] 

Quando soube que o museu queimava, eu dividi um táxi com um jornalista britânico e uma atriz brasileira com uma câmera na 
mão. “Não é só como se o British Museum estivesse queimando, é como se junto com ele estivesse também o Palácio de Buckingham”, 
disse Jonathan Watts. “Não há mais possibilidade de fazer documentário”, afirmou Gabriela Carneiro da Cunha. “A realidade é Science 
Fiction”. 

Eu, que vivo com as palavras e das palavras, não consigo dizer. Sem passado, indo para o Museu do Amanhã, sou convertida em 
muda. Esvazio de memória como o Museu Nacional. Chamas dentro de todo ele, uma casca do lado de fora. Sou também eu. Uma 
casca que anda por um país sem país. Eu, sem Luzia, uma não mulher em lugar nenhum. 

A frase ecoa em mim. E ecoa. Fere minhas paredes em carne viva. “O Brasil é um construtor de ruínas. O Brasil constrói ruínas 
em dimensões continentais”. […] 

Ouço então um chefe de bombeiros dar uma coletiva diante do Museu Nacional, as labaredas lambem o cenário atrás dele. O 
bombeiro explica para as câmeras de TV que não tinha água, ele conta dos caminhões-pipa. E ele declara: “Está tudo sob controle”. 

Eu quero gargalhar, me botar louca, queimar junto, ser aquela que ensandece para poder gritar para sempre a única frase lúcida 
que agora conheço: “O Museu Nacional está queimando! O Museu Nacional está queimando!”. 

O Brasil está queimando. 
E o meteoro estava dentro do museu. 

(Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/03/opinion/1535975822_774583.html>. Acesso em 04, set. 2018) 

 
01 - Sobre o texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O articulista não expressa opiniões nesse texto, atendo-se aos fatos ocorridos. 
2. O articulista contrapõe a existência de um Museu do Amanhã no Rio de Janeiro com a falta de uma representação do 

passado diante do incêndio do Museu Nacional. 
3. Trata-se de um texto narrativo, pois conta a história do que aconteceu com o articulista naquele dia. 
4. O articulista do texto é uma mulher. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
02 - No oitavo parágrafo do texto, o articulador: 
 

a) compara a destruição de Luzia com a falta de reconhecimento da mulher. 
b) denuncia a falta de memória do povo brasileiro diante do incêndio no museu. 
c) descreve a mudez do povo brasileiro diante dos desastres que ocorrem no país. 
d) descreve que seu trabalho é viver das palavras e por isso ele consegue compreender o que o aconteceu. 
►e) compara o que sobrou do museu (a estrutura de “fora”) com a sua própria situação como cidadão do país. 

 
03 - No primeiro parágrafo do texto, o articulista afirma que “Eu vim ao Rio para um evento no Museu do Amanhã. Então 

descobri que não tinha mais passado”. O termo destacado conecta as sentenças em uma relação de: 
 

a) modo. 
b) lugar. 
►c) tempo. 
d) conclusão. 
e) condição. 

  

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/20/cultura/1466454217_809260.html
https://brasil.elpais.com/tag/british_museum
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/03/opinion/1535975822_774583.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/20/cultura/1466454217_809260.html
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04 - No sexto parágrafo do texto, a expressão “O Museu Nacional queimando” é repetida inúmeras vezes. Ao fazer isso, o 
articulista: 

 

►a) ressalta o desaparelhamento dos órgãos públicos de segurança. 
b) critica a atuação inoperante dos bombeiros e policiais que atenderam a ocorrência. 
c) reflete sobre os problemas que assolam a comunidade brasileira, como roubos, truculência da polícia e falta de segurança. 
d) demonstra a falta de infraestrutura do museu, que ocasionou o incêndio. 
e) culpa a sociedade pela fatalidade. 

 
05 - Considere o seguinte trecho: 
 

Mesmo com o projeto agora completo, não sou capaz de compreender totalmente quão especiais e únicos são os 
relacionamentos dos gêmeos. Eu realmente espero que qualquer um que _______ para estas imagens e _______ as citações 
_______ sentir uma fração do que eu senti quando fiz esses retratos especiais. 

É claro que muito poucos de nós conseguirão vivenciar totalmente a ligação que os gêmeos têm, mas espero que, ao tentar 
ver as coisas através das minhas lentes, _______ aprender a valorizar um pouco mais nossas próprias parcerias. 

(Fonte: Gabriel H. Sanchez – Buzzfeed.) 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) olha – leia – pode – podemos. 
b) olhe – ler – poderá – possamos. 
c) olhar – ler – pode – poderemos. 
►d) olhe – leia – possa – possamos. 
e) olha – lê – possa – podemos. 

 
O texto abaixo é referência para as questões 06 e 07. 
 

Quase todo mundo é ansioso. Segundo a Associação Internacional de Controle do Stress (ISMA), 72% dos trabalhadores 
brasileiros são estressados. Mais da metade da população está acima do peso e tem problemas de sono – hoje se dorme 1h30 a menos, 
por noite, que na década de 1990. E nunca houve tanta gente, no mundo, sofrendo de depressão. De onde vem tudo isso? Cada um 
desses problemas tem suas próprias causas. Mas novos estudos têm revelado um ponto em comum entre todos eles: a sua barriga. 

Dentro do sistema digestivo humano existe o que alguns pesquisadores já chamam de “segundo cérebro”, com meio bilhão de 
neurônios e mais de 30 neurotransmissores (incluindo 50% de toda a dopamina e 90% da serotonina presentes no organismo). Tudo 
isso para controlar uma função essencial do corpo: extrair energia dos alimentos. Mas novas pesquisas estão revelando que não é só 

isso. Os neurônios da barriga podem interferir, sem que você perceba, com o cérebro de cima, o da cabeça – afetando o seu 
comportamento, as suas emoções e até o seu caráter. […] 

Outros estudos já encontraram relação entre a falta de lactobacillus e doenças como depressão e anorexia. Esses micro-
organismos ajudam a manter a camada de muco que protege o intestino. Quando eles não estão presentes, essa barreira fica mais 
fraca, e surgem pequenas inflamações no intestino – que são encontradas em 35% das pessoas deprimidas. Para tentar entender o 
porquê, os cientistas autores da descoberta injetaram lactobacilos em ratos. As bactérias protegeram o intestino e produziram efeitos 
semelhantes aos de remédios antidepressivos. 

(Disponível em: <https://super.abril.com.br/saude/seu-segundo-cerebro/>. Acesso em 05, set. 2018) 

 
06 - Com relação ao texto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O tema do texto é o estresse do cotidiano dos trabalhadores brasileiros. 
(   ) De acordo com o texto, existe uma relação entre a saúde do intestino com a saúde da mente. 
(   ) Para extrair a energia dos alimentos, nosso sistema digestivo conta com uma rede neurológica complexa, podendo 

ser comparado ao nosso cérebro. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F. 
►b) F – V – V. 
c) V – V – F. 
d) F – F – V. 
e) F – V – F. 

 
07 - O termo sublinhado no segundo parágrafo faz referência a: 
 

a) sistema digestivo. 
b) pesquisadores. 
c) segundo cérebro. 
d) organismo. 
►e) meio bilhão de neurônios e mais de 30 neurotransmissores. 
 

  

https://super.abril.com.br/saude/seu-segundo-cerebro/
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O texto a seguir é referência para as questões 08 e 09. 

 
Doutor, quero me parecer com minha selfie 

Cada vez mais requisitantes de cirurgias plásticas tentam parecer com suas fotos retocadas em filtros de aplicativos 
 

Nós nos acostumamos a nos ver com orelhas de cachorro sobre nossa cabeça e até com olhos totalmente desproporcionais. Os 
filtros de aplicativos como o Snapchat, Instagram e Facetune permitem que mudemos a aparência física a nosso bel-prazer. Muitas 
vezes porque a selfie ficou muito escura, mas em outras será para ressaltar as maçãs do rosto e clarear a pele. Esses apps se 
transformaram em verdadeiros laboratórios fotográficos digitais à procura da aprovação social do like e, para um número cada vez maior 
de pessoas, delas mesmas. Os pacientes de cirurgias plásticas que querem se parecer com seu eu do celular aumentaram no último 
ano. Esse fenômeno tem nome graças a um artigo da doutora Neelham Vashi na revista de cirurgia plástica JAMA: “dismorfia do 
Snapchat”. 

Um estudo da Academia Norte-Americana de Cirurgia Facial, Plástica e Reconstrutiva afirma que 55% dos cirurgiões plásticos 
receberam em 2017 pacientes que queriam operar para sair melhor nas selfies – especialmente adolescentes. Como Vashi explica na 

publicação, são pessoas que tentam se parecer com uma versão fantasiosa de si mesmas. “As pessoas levam suas fotos de 
determinados ângulos e com certos tipos de luz”, afirma. O risco de querermos nos transformar em uma versão filtrada de nós mesmos, 
de transformar o físico através de aplicativos e de ficarmos obcecados por isso que chamamos de defeitos é cair em um transtorno 
dismórfico corporal (TDC). “As redes sociais se transformam em um acelerador para esse tipo de pessoa, que se preocupa em como 
se parece diante dos outros”, afirma a doutora. [...] 

(Garcia, Jorge. <Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/20/tecnologia/1534765145_147411.html>. Acesso em 23/08/18.) 
 
08 - Com base no texto, assinale a alternativa correta. 
 

a) O número de cirurgias em pacientes que querem se sair melhor nas fotos postadas em redes sociais tem crescido. 
b) As redes sociais fizeram a fama de uma grande cirurgiã plástica, por ela ter, pessoalmente, a mesma aparência que nas 

selfies. 
c) Quem usa filtros para melhorar as suas selfies tem uma doença chamada “transtorno dismórfico corporal”, que é séria e pode 

levar, em alguns casos, à cirurgia. 
►d) Há uma correlação entre o uso de filtros de aplicativos e a potencialização do transtorno dismórfico corporal em pessoas com 

essa predisposição. 
e) O transtorno dismórfico corporal se origina do hábito de nos vermos com máscaras próprias dos aplicativos. 

 
09 - Sobre a opinião da doutora Neelham Vashi, assinale a alternativa correta. 
 

a) Filtros de aplicativo só deveriam servir para melhorar a luz quando a selfie ficou muito escura. 

b) Os cirurgiões plásticos não devem dar aprovação a quem procura esse tipo de cirurgia. 
►c) Ficar parecidos com nossas fotos é uma expectativa irreal, porque as fotos são tiradas em condições favoráveis. 
d) O número de requisitantes de cirurgia plástica cresceu 55% em 2017. 
e) A cirurgia plástica é o tratamento mais indicado para o transtorno dismórfico corporal. 

 
10 - Considere o seguinte trecho inicial de uma notícia publicada na revista Super Interessante (edição 394, out/2018): 

 

Onde as formigas constroem os formigueiros? 
 

Depende bastante da espécie de formiga. 
 

Os segmentos abaixo dão continuidade a esse trecho inicial, mas estão fora de ordem. Numere os parênteses, 
identificando a sequência que dá lógica discursiva ao texto. 
 

(   ) As formigas traçam os caminhos por meio de feromônios, substância que permite que os insetos se comuniquem. 
(   ) Umas constroem sua casa acima do solo. Outras, abaixo. Já a formiga-carpinteira faz seu ninho em árvores ou em 

qualquer madeira disponível, tal qual os cupins. 
(   ) Em geral, a toca tem várias galerias, usadas para estoque ou transporte de detritos, por exemplo. 
(   ) Assim, nenhuma cava um túnel que não dê em lugar algum. 
(   ) Nesse mundo de mais de 13 mil espécies, há até as que estão mais para cigarra boa-vida do que para a formiga da 

fábula: nem se dão o trabalho de erguer um formigueiro. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta, de cima para baixo. 
 

a) 2 – 1 – 3 – 5 – 4. 
b) 4 – 3 – 1 – 2 – 5. 
c) 1 – 4 – 5 – 3 – 2. 
d) 2 – 4 – 1 – 3 – 5. 
►e) 4 – 1 – 3 – 5 – 2. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11 - O Cofen publicou a revisão do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução Cofen nº 564/2017) e 

respectivas proibições, infrações e penalidades. Considerando seu conteúdo, assinale a alternativa que corresponde à 
infração sujeita à penalidade de “cassação do exercício profissional pelo período de até 30 anos”. 

 

►a) Falsificar ou manipular resultados de pesquisa, bem como utilizá-los para objetivos diferentes dos previamente estabelecidos. 
b) Delegar atividades privativas ao enfermeiro a outro membro da equipe de enfermagem, exceto em situações de emergência. 
c) Prestar serviços que, por sua natureza, competem a outro profissional, exceto em casos de emergência, ou que estiverem 

expressamente autorizados na legislação vigente. 
d) Valer-se, quando no exercício da profissão, de mecanismos de suborno, com pessoas físicas ou jurídicas, para conseguir 

qualquer tipo de vantagem. 
e) Eximir-se da responsabilidade legal da assistência prestada aos pacientes sob seus cuidados por alunos e/ou estagiários sob 

sua supervisão e/ou orientação. 
 
12 - Considere o seguinte caso: 
 

A sra. JBF, de 85 anos, mudou-se para a casa da filha após seu marido falecer. Devido ao déficit na visão, história de queda no 
mesmo nível e dificuldades para locomover-se, algumas mudanças na casa foram necessárias. O neto cedeu o quarto que fica 
mais próximo do banheiro, foram retirados os tapetes e instaladas lâmpadas adicionais para melhorar a iluminação. 

 

 Levando em consideração sua capacidade para adaptação às necessidades da nova moradora, essa família, segundo sua 
configuração, é do tipo: 

 

a) apoiadora. 
b) unida. 
►c) resiliente. 
d) em crise. 
e) atípica. 

 
13 - Os sistemas representados pelos Conselhos Federal e Estaduais de Enfermagem (COFEN e CORENs) têm funções e 

competências específicas. Nesse sentido, considere as seguintes ações: 
 

1. Verificar as condições de capacidade para o exercício profissional. 
2. Formar profissionais. 
3. Licenciar a atuação profissional. 
4. Estabelecer diretrizes para a formação profissional. 

 

São competências dos CORENs: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
►b) 1 e 3 apenas. 
c) 2 e 4 apenas. 
d) 1, 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
14 - Cabe à equipe de enfermagem o adequado posicionamento do paciente, bem como a determinação da altura e posição do 

leito. Com vistas à prevenção de quedas, o leito hospitalar deve estar, obrigatoriamente, na altura mais baixa possível 
quando estiver: 

 

►a) com as grades laterais elevadas. 
b) com as grades laterais rebaixadas. 
c) com a cabeceira elevada. 
d) na posição plana. 
e) com os pés da cama elevados. 

 

 
15 - A validade da carteira de identidade profissional emitida pelo Conselho Regional de Enfermagem é de: 
 

a) 3 anos. 
►b) 5 anos. 
c) 7 anos. 
d) 9 anos. 
e) 10 anos. 
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16 - Ao verificar a pressão arterial na coxa do paciente, é necessário conhecer as corretas diretrizes para uso dessa técnica 
não usual. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. O paciente deverá ficar preferencialmente em decúbito ventral. 
2. A pressão sistólica aferida nas pernas é usualmente mais elevada em relação ao braço. 
3. A pressão diastólica aferida nas pernas é usualmente mais elevada em relação ao braço. 
4. A relação entre o comprimento do manguito e o diâmetro da coxa não interfere na pressão arterial. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
17 - Ao administrar um medicamento por via parenteral, o profissional de enfermagem deve considerar as variáveis envolvidas 

para garantir a segurança do paciente. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A técnica em Z não é recomendável para administrar medicamentos irritantes. 
2. O ângulo de inserção para uma injeção intradérmica é de 5 a 15 graus, com bisel apontado para baixo. 
3. Avaliar a profundidade da camada de tecido subcutâneo contribui para a escolha do comprimento da agulha e do 

ângulo de inserção. 
4. O músculo ventroglúteo é considerado seguro para administração de medicamentos em crianças e adultos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
18 - Ao aspirar a secreção traqueal, o profissional de enfermagem observa secreção espessa e aspiração não efetiva. Nesse 

caso, são cuidados adequados, EXCETO: 
 

►a) instilar soro fisiológico antes da aspiração para fluidificar secreções. 
b) mobilizar o paciente para mobilizar secreções. 
c) manter a cabeceira do leito a 45 graus. 
d) aumentar a umidificação do oxigênio administrado. 
e) solicitar fisioterapia respiratória. 

 
19 - Corresponde ao dispositivo de posicionamento utilizado em pós-operatório de prótese de quadril: 
 

a) barra de trapézio. 
b) dispositivo de compressão sequencial. 
c) cinta abdominal. 
d) tala de posicionamento. 
►e) rolo de trocanter. 

 
20 - A hanseníase é uma doença crônica incapacitante, sendo o homem a única fonte de infecção. Com relação ao assunto, 

identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Mucosa nasal e orofaringe constituem a principal via de eliminação do bacilo. 
(   ) A dose do medicamento deve ser supervisionada e o agendamento de seguimento aprazado para 28 dias. 
(   ) A perda ou diminuição da sensibilidade da pele é um sinal cardinal de hanseníase. 
(   ) A hanseníase é doença de notificação obrigatória. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – V. 
b) F – V – F – V. 
c) F – F – V – F. 
d) V – F – V – F. 
►e) V – V – V – V. 
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21 - A prevenção de infecção de corrente sanguínea associada a cateter vascular é um desafio aos profissionais de saúde, 
demandando a observação de protocolos institucionais baseados em diretrizes do Ministério da Saúde. Com relação ao 
assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) O uso de barreira máxima estéril está indicado somente para inserção de cateter central. 
(   ) Em pacientes pediátricos, o cateter venoso não deve ser trocado rotineiramente. 
(   ) O uso de luvas não substitui a higienização das mãos ao se inserir cateter periférico. 
(   ) Qualquer cobertura para cateter deve ser estéril. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – V. 
b) F – V – F – F. 
c) V – F – V – F. 
►d) V – V – V – V. 
e) F – F – V – V. 

 
22 - O curativo é um meio terapêutico que consiste na limpeza e aplicação de uma cobertura estéril em uma ferida. 

Considerando que a escolha do curativo depende do tipo de ferida e estágio de cicatrização, ao cuidar de um paciente 
com ferida cirúrgica aberta, não exsudativa, com tecido de granulação em bordas, o curativo deve ser feito com: 

 

a) papaína. 
►b) ácidos graxos essenciais. 
c) alginato de cálcio. 
d) hidropolímeros sem prata. 
e) polivinilpirrolidona-iodo (PVP-I). 

 
23 - Considerando que o ato de circular em uma sala cirúrgica é realizado, exclusivamente, pela equipe de enfermagem, são 

exigidos conhecimentos e habilidades específicos. Nesse contexto, para evitar a instalação de hipotermia no 
intraoperatório, considerado fator de risco para infecções, é recomendada sua monitoração e manutenção da estabilidade 
durante o ato cirúrgico. A respeito dessas recomendações, a temperatura mínima segura no período perioperatório é de: 

 

a) 35 °C. 
►b) 35,5 °C. 
c) 36 °C. 
d) 36,5 °C. 
e) 37 °C. 

 
24 - A melhoria na atenção ao paciente crítico está diretamente implicada na forma de organização do processo de trabalho 

da equipe, na humanização do cuidado, na qualificação da gestão hospitalar, na ampliação do acesso e na garantia de 
infraestrutura adequada (Brasil, 2013). Em relação à cobertura assistencial ao paciente crítico no país, foi estabelecido, 
pela Portaria nº 1.101/2002, o percentual mínimo de leitos de UTI em relação ao total de leitos hospitalares, que é de: 

 

a) 2%. 
►b) 4%. 
c) 6%. 
d) 8%. 
e) 10%. 

 
25 - A tuberculose é uma doença grave e de vacinação obrigatória no Brasil. Com relação ao assunto, identifique como 

verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) A vacina deve ser administrada o mais precocemente possível, logo após o nascimento. 
(   ) Prematuros devem ser vacinados após completarem três meses de vida e atingirem peso de 2 kg. 
(   ) A vacina está indicada para contatos domiciliares de hanseníase sem cicatriz vacinal. 
(   ) Crianças menores de 5 anos sem cicatriz vacinal devem receber uma dose de vacina. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – F – V – V. 
b) F – V – F – V. 
c) V – V – V – V. 
d) F – F – V – F. 
e) V – V – F – F. 

 
26 - “Recusar-se a executar prescrição de enfermagem e médica em caso de identificação de erro e/ou sua ilegibilidade, 

devendo esclarecer com o prescritor ou outro profissional, registrando em prontuário” é dever do profissional amparado 
na Resolução: 

 

a) Cofen nº 536/2017. 
b) Cofen nº 507/2016. 
c) Cofen nº 570/2010. 
►d) Cofen nº 564/2017. 
e) Cofen nº 560/2017. 
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27 - O exercício da atividade de Enfermagem é regulamentado e desenvolvido por profissional inscrito no Conselho Regional 
de Enfermagem da respectiva região de atuação. Dispõem sobre o exercício profissional da Enfermagem e sua 
regulamentação: 

 

a) a Lei nº 3.702 de 12 de maio de 1985 e o Decreto nº 458.832 de 15 de julho de 1986. 
b) a Lei no 5.905 de 12 de julho de 1973 e o Decreto nº 370.980 de 28 de junho de 1975. 
c) a Lei nº 6.802 de junho de 1984 e o Decreto nº 64.987 de 17 de abril de 1985. 
►d) a Lei nº 7.498 de 25 de junho de 1986 e o Decreto nº 94.406 de 08 de junho de 1987. 
e) a Lei nº 9.860 de 1º de abril de 1978 e o Decreto nº 175.845 de 15 de maio de 1980. 

 
28 - A Resolução Cofen nº 370/2010 estabelece as normas procedimentais a serem aplicadas nos processos éticos em todas 

as jurisdições de todos os Conselhos de Enfermagem. A referida Resolução estabelece que o prazo para o profissional, 
após o cumprimento da pena aplicada pelo Conselho de Enfermagem, requerer a reabilitação profissional é de: 

 

a) seis meses. 
b) doze meses. 
c) dezoito meses. 
►d) vinte e quatro meses. 
e) trinta e seis meses. 

 
29 - De acordo com o Código de Ética dos Empregados Públicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, 

considerando-se as penalidades disciplinares, ao “utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou 
atividades particulares”, a penalidade aplicável ao empregado é a de: 

 

a) advertência. 
b) suspensão. 
c) destituição de cargo. 
d) destituição de função comissionada. 
►e) demissão. 

 
30 - O envelhecimento e a alta prevalência de doenças crônico-degenerativas na população são fatores propulsores da 

necessidade do desenvolvimento de práticas de cuidado à saúde em domicílio. Corresponde a um critério de desligamento 
do paciente do Programa de Atenção Domiciliar – Modalidade AD1: 

 

a) falta de capacitação técnica do cuidador. 
b) mudança de cuidador, levando à descontinuidade do cuidado. 
►c) impossibilidade de permanência de cuidador no domicílio. 
d) não aceitação da atenção domiciliar por parte do cuidador. 
e) cuidador com déficit de compreensão das orientações fornecidas pela equipe. 
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RASCUNHO

 

 
Os gráficos abaixo relacionam aspectos sociais e econômicos que evidenciam a desigualdade de gênero, bem como a 
diferença entre a população branca e a população preta ou parda no Brasil. 

 

 

 

 
 
Escreva um texto, refletindo sobre o que os gráficos mostram. 
 

Seu texto deve: 
• contextualizar o assunto; 
• ser autônomo, ou seja, deve trazer as informações para um leitor que não tenha tido acesso à imagem; 
• apresentar um posicionamento baseado nos dados apresentados; 
• mencionar dados extraídos dos gráficos; 
• ter entre 8 e 12 linhas. 
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