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INSTRUÇÕES 

 
Este é o Caderno de Prova do Concurso Público para provimento de cargos efetivos de Professor da Carreira de 
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e para os cargos efetivos da carreira de Técnicos 
Administrativos em Educação do Quadro de Pessoal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Tocantins – IFTO, Edital nº 16/2019, com 50 questões: 25 de Conhecimentos Básicos e 25 de Conhecimentos 
Específicos. Cada questão contém cinco alternativas e apenas uma delas deverá ser escolhida. Confira sua prova e 
solicite uma nova prova se faltar alguma questão. 
 
Cada candidato receberá um Cartão-Resposta no qual não poderá haver rasuras, emendas ou dobraduras, pois isso 
impossibilitará sua leitura. O Cartão-Resposta é nominal e não será substituído por erro do candidato, o qual é 
responsável exclusivo pelo seu preenchimento.  
 

 O candidato deverá transcrever as respostas das questões do Caderno de Prova para o Cartão-Resposta, utilizando 
caneta esferográfica de tinta PRETA fabricada em material transparente. A marcação de mais de uma alternativa 
anula a questão.  

  
 O candidato deverá assinar o Cartão-Resposta no local indicado e preencher todo o espaço correspondente a cada 

alternativa selecionada, não ultrapassando seus limites e evitando borrões. 
 
O candidato com cabelos longos deverá prendê-los e deixar as orelhas à mostra. O candidato deverá guardar, antes do 
início da prova, em embalagem fornecida pelo fiscal, telefone celular desligado, relógios, óculos de sol e quaisquer 
outros equipamentos eletrônicos e de telecomunicações desligados. Será motivo de eliminação do candidato o 
funcionamento (emissão de ruídos) de equipamentos eletrônicos guardados na embalagem.  

   
Será eliminado do concurso o candidato que:  
A) utilizar qualquer meio de comunicação com outros candidatos após o início da prova;  
B) portar qualquer material ou equipamento vedados por este edital;  
C) não comparecer ao local da prova no horário e na data prevista;  
D) comprovadamente usar de fraude ou para ela concorrer;  
E) atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para supervisionar, 
coordenar, fiscalizar ou auxiliar na realização das provas.  
  
A prova terá duração máxima de 4 (quatro) horas. O candidato só poderá retirar-se do local da prova escrita decorrido 
o tempo de 2 horas de seu início, não sendo permitido o retorno para retirada do Caderno de Prova. O candidato só 
poderá levar o Caderno de Prova depois de transcorrido o tempo de três horas e trinta minutos do início da aplicação 
desta.  
 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que todos tenham terminado a prova, só podendo se retirar 
da sala concomitantemente e após assinatura da ata de aplicação de provas. 



IFTO – INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS ÁREA DE CONHECIMENTO: Téc. Em Enfermagem 
 

  

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Texto 1 para questões de 1 a 4 
 
A democracia opera milagres 
 
§ 1º Com atraso de cinco dias, comemoro o 45º 
aniversário da Revolução dos Cravos, o movimento 
que devolveu Portugal à democracia. 
§ 2º Comemoro porque Portugal talvez seja o 
melhor exemplo de como a democracia faz bem à 
saúde, à saúde do país e das pessoas. 
§ 3º Portugal ganhou não só as deliciosas 
liberdades públicas associadas à democracia como, 
depois de algum tempo, viu o fim de uma guerra 
colonial fora de época. 
§ 4º Natural, pois, que o 25 de abril tenha sido 
um tremendo porre cívico, uma festa inesquecível. 
Reproduzo trecho de um texto meu da época, que 
relatava a comemoração do 1º de maio, uma 
semana depois da queda da ditadura: 
§ 5º “O primeiro cartaz que vi, com letras 
improvisadas em um retângulo de isopor, avisava: 
‘A poesia está nas ruas’. A poesia saiu às ruas logo 
cedo: cada automóvel que desfilava por Lisboa 
levava flores. Às vezes, apenas uma. Às vezes, um 
‘V’ floral, geralmente arranjado nas cores vermelha 
e verde da bandeira. Às vezes, as flores eram tantas 
que os carros mais pareciam canteiros com rodas, a 
soar sincopadamente as buzinas para repetir o 
slogan de todos: ‘O povo unido jamais será 
vencido’.” 
§ 6º A democracia, um bem em si mesmo, pelo 
menos para meu gosto, veio acompanhada de um 
bônus, no caso de Portugal: a possibilidade de 
aceder à então Comunidade Econômica Europeia 
(hoje União Europeia). Ditaduras não são aceitas 
no clube. E fazer parte dele abriu as portas para a 
prosperidade. 
§ 7º Que o digam os próprios portugueses: o 
mais recente Eurobarômetro informa que 69% 
deles dizem que pertencer à UE é uma coisa boa. 
§ 8º Note-se que esse resultado vem na 
sequência de um período duro, de austeridade, 
recessão e desemprego (sim, democracia também 
tem percalços, como qualquer outro regime). 
§ 9º É natural esse europeísmo de raiz, em uma 
época em que a Europa navega águas turbulentas: o 

crescimento econômico de Portugal em 2018 foi de 
2,1%, acima da média da eurozona de 1,8%. O 
desemprego, que, durante a crise passara de 8% 
para 18%, está hoje abaixo de 7% (6,7%, 
exatamente). 
§ 10. É natural, pois, que o austero Financial 
Times — adorador dos modelos ortodoxos — 
tenha, na semana passada, apontado Portugal como 
exemplo de sucesso com sua fórmula heterodoxa de 
saída da austeridade. 
§ 11. Qual é a fórmula? “Mostramos que é 
possível aumentar a renda, dar impulso ao 
investimento privado, cortar o desemprego e, ainda 
assim, ter finanças públicas saudáveis”, canta 
António Costa, o primeiro-ministro. 
§ 12. Trata-se de um raro socialista no poder em 
uma Europa que vinha caminhando para a direita 
até a vitória dos socialistas no domingo (28) na 
Espanha. Costa chegou ao governo (24/11/2015) 
com um déficit público de 4,4%. Reduziu-o a 0,5% 
no ano passado e pode zerá-lo em 2019, pela 
primeira vez em 40 anos. Ou seja, há números 
positivos para a direita, para a esquerda e, 
naturalmente, para o centro. 
§ 13. Invejável, não? Não é à toa que Valdemar 
Cruz, jornalista do “Expresso”, tenha escrito a 
propósito do 25 de abril: “Sem abril, jamais 
seríamos o país que somos. Com todas as suas 
fragilidades. Com todas as suas grandezas. 25 de 
Abril foi ontem. 25 de Abril é hoje. 25 de Abril 
será sempre”. 
§ 14. Como é possível que ainda haja quem louve 
ditaduras? 
 

ROSSI, Clóvis. Folha de S. Paulo, 30 abr. 2019. 
 

QUESTÃO 01 
 
Com relação às ideias do texto 1, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) A incorporação de Portugal à União Europeia 
trouxe mais prejuízos do que benefícios ao país, 
visto que gerou desemprego e recessão econômica. 
B) Com a Revolução dos Cravos, Portugal, além de 
recuperar sua democracia, libertou, ainda que 
tardiamente, países que estavam sob seu jugo 
colonial. 
C) As medidas tomadas pelo governo Português 
para superar a recessão econômica se alinham ao 
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modelo econômico defendido pelo Financial 
Times. 
D) No penúltimo e no último parágrafo do texto, o 
autor lança perguntas cujas respostas são 
imprevisíveis e indispensáveis para ele.  
E) A atual condição socioeconômica portuguesa é 
exemplo de que governos liberais de direita 
apresentam melhores resultados em suas políticas 
econômicas. 
 

QUESTÃO 02 
 
Considerando os mecanismos de coesão e os 
sentidos do texto 1, julgue as afirmativas a seguir: 
 
I. No trecho “E fazer parte dele abriu as portas para 
a prosperidade” (§ 6º), o vocábulo “dele” tem como 
referente “Portugal” (§ 6º). 
II. No parágrafo 10, a expressão “sua fórmula 
heterodoxa” tem como referente o sintagma “o 
austero Financial Times” (§ 10.). 
III. No trecho “que relatava a comemoração do 1º 
de maio” (§ 4º), o pronome relativo “que” tem 
como referente o vocábulo “época” (§ 4º). 
IV. A expressão “um bônus” (§ 6º) tem como 
referente o sintagma “A democracia” (§ 6º). 
V. A expressão “um raro socialista no poder” (§ 
12.) tem como referente “António Costa” (§ 11.) 
 
Assinale a opção correta: 
 
A) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas I e V estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas. 
D) Apenas a afirmativa V está correta. 
E) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas. 
 

QUESTÃO 03 
 
Assinale a opção que apresenta o valor semântico 
estabelecido pelo conectivo “pois” presente na 
frase seguinte: 
“É natural, pois, que o austero Financial Times — 
adorador dos modelos ortodoxos — tenha, na 
semana passada, apontado Portugal como exemplo 
de sucesso com sua fórmula heterodoxa de saída da 
austeridade.” (§ 10.) 

A) Conclusão. 
B) Explicação. 
C) Causa. 

D) Concessão. 
E) Finalidade. 
 

QUESTÃO 04 
 
Acerca dos sinais de pontuação empregados no 
texto 1, assinale a opção incorreta: 
 
A) As aspas no parágrafo 11 delimitam discurso 
citado textualmente. 
B) Os parênteses no parágrafo oitavo assinalam 
uma separação sintática e semântica mais 
acentuada dentro do texto, além de guardar 
enunciado por meio do qual o autor estabelece uma 
relação mais próxima com o leitor. 
C) No parágrafo 12, em observação à norma-
padrão, o autor deveria ter empregado vírgula após 
a palavra “Europa”, haja vista que tal palavra 
precede uma oração subordinada adjetiva 
explicativa. 
D) Os dois-pontos empregados na frase “A poesia 
saiu às ruas logo cedo: cada automóvel que 
desfilava por Lisboa levava flores” (§ 5º) 
antecedem uma explicação, razão pela qual 
poderiam ser substituídos por vírgula e por 
conectivo explicativo, de modo que se registrasse: 
“A poesia saiu às ruas logo cedo, pois cada 
automóvel que desfilava por Lisboa levava flores”. 
E) Os travessões empregados no parágrafo 10 
poderiam ser substituídos por vírgulas, sem 
prejuízo para o sentido do texto e a norma-padrão 
da linguagem. 
 

QUESTÃO 05 
 
Os excertos a seguir constituem texto adaptado do 
artigo “Um samurai nas alturas”, de João Pereira 
Coutinho, publicado no jornal Folha de S. Paulo, 
em 5 de abril de 2019. Tais excertos, no entanto, 
encontram-se desordenados. Numere-os de modo 
que seja estabelecida a coesão e a coerência. 
 
Em seguida, assinale a opção correspondente à 
ordem correta dos excertos. 
 
(    ) Esse projeto consiste em escalar o paredão do 
El Capitán, um rochedo com 975 metros que fica 
no Parque Natural de Yosemite, na Califórnia. Alex 
já escalou o bicho várias vezes com o equipamento 
de segurança. E várias vezes falhou a empreitada. 
Como garantir que, sem cordas, sem paraquedas, 
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sem nada, a história será diferente? E como 
explicar o demencial otimismo do rapaz? E se isso 
não é doença, é o quê? 
(   ) É a pergunta que vale 1 milhão de dólares: se 
tudo aquilo que interessa à espécie humana é 
sobreviver e passar os genes, como explicar que 
alguém queira escalar uma rocha gigante, sem 
equipamento de segurança, sabendo que um gesto 
em falso significa a morte? 
(  ) A essa eu respondo: é obsessão; desafio; 
coragem. E arte, muita arte: quando acompanhamos 
Alex nos seus ensaios, percebemos que a escalada 
em “free solo” tem tanto de esforço como de rigor 
técnico. 
(   ) Deixo a pergunta para os darwinistas de 
carteirinha. Ou, então, aconselho à mesma turma o 
documentário “Free Solo”, que venceu o Oscar esse 
ano. 
(    ) A obra é, artisticamente falando, banalíssima. 
Mas não são as qualidades estéticas do 
documentário que interessam. O que interessa é o 
personagem principal — Alex Honnold, um 
alpinista que partilha com a câmera o seu projeto de 
vida. 
 
A) 4, 1, 5, 2, 3 
B) 3, 2, 4, 5, 1 
C) 5, 4, 2, 1, 3 
D) 1, 3, 5, 4, 2 
E) 3, 5, 4, 2, 1 
 
 
Texto 2 para questões de 6 a 9 
 
 
A jaula tem 1 metro de largura por 1,8 de 
comprimento. É do tamanho de uma geladeira. A 
porca reprodutora, um enorme animal de 14 kg, 
mal consegue se mexer ali dentro. Passa a vida 
inteira deitada, sem andar, com as patas atrofiadas. 
Ela só sai para parir — em outra jaula. Com menos 
de um mês, os filhotes são desmamados à força, e a 
porca é inseminada de novo. Esse processo se 
repete cinco, seis, sete vezes. Só para quando ela 
não consegue mais engravidar, e então é descartada 
como uma máquina velha. Em laboratórios de 
pesquisa, coelhos são totalmente imobilizados, sem 
poder sequer piscar, enquanto cientistas pingam 
substâncias em seus olhos. A tortura pode durar 
horas ou dias a fio até que, no fim do teste, o 
animal é sacrificado — a morte boa que vem em 

seu socorro. As granjas não têm interesse em criar 
os pintinhos machos, pois eles demoram mais para 
engordar do que as fêmeas. E por isso são jogados, 
logo ao nascer, em sacos plásticos ou moedores de 
carne, para que morram sufocados ou sejam 
estraçalhados vivos.  
Esses são só três exemplos dos maus-tratos que os 
bichos sofrem no mundo moderno. Há muitos 
outros. Ao longo do século 20, as indústrias 
alimentícia e farmacêutica elevaram a exploração 
animal a um patamar assustador. Mas não precisa 
ser assim. Nem sempre é necessário utilizar cobaias 
em estudos científicos — e, nos casos em que ainda 
é, isso não precisa ser feito com crueldade e 
indiferença. 95% da população mundial come, e 
provavelmente vai continuar comendo, carne. Mas 
isso não significa que bois, porcos e galinhas 
precisem ser criados, e abatidos, de forma 
desumana. A novidade é que, pressionada pelos 
consumidores e por novas leis, a indústria parece 
ter entendido isso. E finalmente, após décadas 
encarando os animais como objetos, começou a 
repensar o tratamento deles. Um conjunto de novas 
tecnologias e procedimentos, que deverão entrar em 
vigor já nos próximos anos, promete reduzir 
bastante o sofrimento animal.  
  
Szklarz, Eduardo; Garattoni, Bruno. Maus-tratos aos animais. 

Superinteressante, 
São Paulo, ano 32, n. 395, p. 26–35, nov. 2018. (fragmento) 

 
 

QUESTÃO 06 
 
A leitura do texto permite concluir que: 
 
A) apesar do uso de novas tecnologias, a utilização 
de cobaias sempre será necessária nos estudos 
científicos. 
B) as indústrias alimentícia e farmacêutica estão 
cada vez menos interessadas em acabar com os 
maus-tratos aos animais. 
C) inovações científicas e tecnológicas começarão 
a ser utilizadas nas indústrias a fim de reduzir o 
sofrimento animal em testes de laboratório. 
D) os exemplos apresentados como maus-tratos aos 
animais não são considerados cruéis pela 
população. 
E) as indústrias, apesar do surgimento de novas 
tecnologias, não consideram reduzir os 
experimentos científicos em animais. 
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QUESTÃO 07 

 
“As granjas não têm interesse em criar os pintinhos 
machos, pois eles demoram mais para engordar 
do que as fêmeas.” (l. 17–19) O trecho destacado 
expressa 
 
A) condição. 
B) consequência. 
C) causa. 
D) conformidade. 
E) explicação. 
 

QUESTÃO 08 
 
“E finalmente, após décadas encarando os animais 
como objetos, começou a repensar o tratamento 
deles.” (l. 37–39) 
 
Assinale a alternativa cujo trecho destacado 
desempenha a mesma função sintática que o 
excerto grifado acima. 
 
A) “ela só sai para parir — em outra jaula.” (l. 6) 
B) “95% da população mundial come, e 
provavelmente vai continuar comendo, carne.” (l. 
31–32) 
C) “e por isso são jogados, logo ao nascer, em 
sacos plásticos ou moedores de carne…” (l. 19–
21) 
D) “as granjas não têm interesse em criar os 
pintinhos machos…” (l. 17–18) 
E) “a tortura pode durar horas ou dias a fio até que, 
no fim do teste, o animal é sacrificado.” (l. 14–16) 
 
 

QUESTÃO 09 
 
“Esse processo se repete cinco, seis, sete vezes. Só 
para quando ela não consegue mais engravidar, e 
então é descartada como uma máquina velha.” (l. 
8–11) 
A palavra destacada corresponde ao verbo “parar”. 
Com o novo acordo ortográfico, esse verbo, quando 
conjugado na terceira pessoa do singular do 
presente do indicativo, perdeu o acento diferencial, 
que o diferia da preposição “para”. Assim como 
essa palavra, outras também sofreram mudanças 
quanto à acentuação. Dessa forma, assinale a 

alternativa em que todas as palavras estão 
acentuadas corretamente. 
 
A) pânico; pêra; condômino. 
B) colméia; graudo; comboio. 
C) bilíngue; mausoléu; barbárie. 
D) chapéu; feiúra; jiboia. 
E) enjôo; linguística; faísca. 
 
 
Texto 3 para as questões 10 e 11 
 
 

INFÂNCIA 
 
Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. 
Minha mãe ficava sentada cosendo. 
Meu irmão pequeno dormia. 
Eu sozinho menino entre mangueiras 
lia a história de Robinson Crusoé, 
comprida história que não acaba mais. 
 
No meio-dia branco de luz uma voz que aprendeu 
a ninar nos longes da senzala — e nunca se 
esqueceu 
chamava para o café. 
Café preto que nem a preta velha 
café gostoso 
café bom. 
 
Minha mãe ficava sentada cosendo 
olhando para mim: 
— Psiu… Não acorde o menino. 
Para o berço onde pousou um mosquito. 
E dava um suspiro… que fundo! 
 
Lá longe meu pai campeava 
no mato sem fim da fazenda. 
 
E eu não sabia que minha história 
era mais bonita que a de Robinson Crusoé. 
 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma poesia. 1. ed. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2013.  p. 13. 
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QUESTÃO 10 
 
A respeito do texto 3, pode-se afirmar que: 
 
A) o poeta relembra sua vida tranquila durante a 
infância, quando morava com sua família em uma 
fazenda. 
B) o poeta não tem boas lembranças de sua infância 
pois sempre ficava sozinho em casa. 
C) no poema são apresentadas situações 
corriqueiras de uma criança quando ia passar férias 
em uma fazenda. 
D) a infância do poeta se caracterizava por uma 
rotina com muitos afazeres. 
E) a lembrança de uma cena familiar não trouxe 
boas recordações ao poeta. 
 
 

QUESTÃO 11 
 
No poema, o poeta compara sua vida à de Robinson 
Crusoé. A que conclusão ele chega? 
 
A) A história de Robinson Crusoé era mais bonita 
do que a dele. 
B) O poeta considera que Crusoé tinha uma vida 
bem mais feliz do que a dele. 
C) Enquanto Robinson Crusoé era solitário, o poeta 
era rodeado de amigos. 
D) Sua vida tranquila ao lado de sua família tinha 
mais beleza do que as aventuras de Robinson 
Crusoé. 
E) Ambos viviam grandes aventuras. 
 
 

QUESTÃO 12 
 
“Quando me ponho ____ frente da janela e observo 
a paisagem, vejo edifícios altos, longas avenidas 
cheias de carros movendo-se em filas organizadas, 
gramados bem cuidados e calçadas limpas por onde 
caminhar. Fecho os olhos e por um momento volto 
____ meu vale — ____ montanhas de topo coberto 
de neve, aos campos verdes ondulantes, aos 
refrescantes rios azuis. Meu coração sorri quando 
me lembro dos habitantes do Swat. Meu 
pensamento me leva até ____ escola e lá eu me 
reúno com minhas colegas e professoras. Encontro 
Moniba, minha melhor amiga, e nos sentamos 
juntas, conversando e brincando, como se eu nunca 
tivesse saído de lá.” 

 
YOUSAFZAI, Malala. Eu sou Malala: a história da garota 

que defendeu o direito à educação 
e foi baleada pelo Talibã. 1. ed. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2013. p. 12. 
 
Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto. 
 
A) à; à; as; a.  
B) a; a; as; à. 
C) a; à; às; à. 
D) à; a; às; a. 
E) à; a; às; à. 
 
 
FUNDAMENTOS DE LEGISLAÇÃO E 

EDUCAÇÃO 
 

QUESTÃO 13 
 
De acordo com a Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, remoção é o deslocamento do servidor, a 
pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, 
com ou sem mudança de sede, podendo ocorrer nas 
seguintes modalidades, exceto: 
 
A) De ofício, no interesse da Administração, para 
assumir cargo em comissão ou função de 
confiança. 
B) A pedido, para outra localidade, 
independentemente do interesse da Administração, 
em virtude de processo seletivo promovido, na 
hipótese em que o número de interessados for 
superior ao número de vagas, de acordo com 
normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em 
que aqueles estejam lotados.  
C) A pedido, a critério da Administração. 
D) A pedido, para outra localidade, 
independentemente do interesse da Administração, 
para acompanhar cônjuge ou companheiro, também 
servidor público civil ou militar, de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da 
Administração. 
E) A pedido, para outra localidade, 
independentemente do interesse da Administração, 
por motivo de saúde do servidor, cônjuge, 
companheiro ou dependente que viva às suas 
expensas e conste do seu assentamento funcional, 
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condicionada à comprovação por junta médica 
oficial. 

QUESTÃO 14 
 
A Constituição da República Federativa do Brasil, 
de 5 de outubro de 1988, consideradas as 
respectivas emendas constitucionais, estabelece que 
o ensino será ministrado com base em 
determinados princípios, entre eles: 
I. Igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola; 
II. Gestão organizada com base na hierarquia e na 
disciplina do ensino público, na forma da lei; 
III. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar o pensamento, a arte e o saber; 
IV. Pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas, e coexistência de instituições públicas 
e privadas de ensino; 
V. Garantia de padrão de qualidade, observados os 
índices dos países latino-americanos; e 
VI. Piso salarial profissional estabelecido por 
região para os profissionais da educação escolar 
pública, nos termos de lei federal. 
Com base nas afirmativas acima, marque a 
alternativa verdadeira. 
 
A) Somente os itens III, V e VI estão corretos. 
B) Todos os itens estão corretos.  
C) Somente os itens I e II estão incorretos. 
D) Somente os itens I, III e IV estão corretos. 
E) Somente o item II está incorreto. 
 

QUESTÃO 15 
 
De acordo com o Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, 
aprovado pelo Decreto n.º 1.171, de 22 de junho de 
1994, são deveres fundamentais do servidor 
público, exceto: 
 
A) Jamais retardar qualquer prestação de contas, 
condição essencial da gestão dos bens, direitos e 
serviços da coletividade a seu cargo. 
B) Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, 
aperfeiçoando o processo de comunicação e contato 
com o público. 
C) Comunicar sempre que possível a seus 
superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao 
interesse público, exigindo as providências 
cabíveis. 

D) Zelar, no exercício do direito de greve, pelas 
exigências específicas da defesa da vida e da 
segurança coletiva. 
E) Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda 
a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, 
quando estiver diante de duas opções, a melhor e a 
mais vantajosa para o bem comum. 
 

QUESTÃO 16 
 
Em relação ao Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Educação, estruturado 
pela Lei n.º 11.091, de 12 de janeiro de 2005, com 
as alterações da Lei n.º 11.784, de 22 de setembro 
de 2008, marque a alternativa correta: 
 
A) Progressão por Mérito Profissional é a mudança 
para o nível de capacitação imediatamente 
subsequente, a cada 2 (dois) anos de efetivo 
exercício, desde que o servidor apresente resultado 
fixado em programa de avaliação de desempenho, 
observado o respectivo nível de capacitação. 
B) Progressão por Capacitação Profissional é a 
mudança do padrão de vencimento, no mesmo 
cargo e nível de classificação, decorrente da 
obtenção pelo servidor de certificação em programa 
de capacitação, compatível com o cargo ocupado, o 
ambiente organizacional e a carga horária mínima 
exigida, respeitado o interstício de 18 (dezoito) 
meses. 
C) Progressão por Mérito Profissional é a mudança 
para o padrão de vencimento imediatamente 
subsequente, a cada 18 (dezoito) meses de efetivo 
exercício, desde que o servidor apresente resultado 
fixado em programa de avaliação de desempenho, 
observado o respectivo nível de capacitação. 
D) Progressão por Capacitação Profissional é a 
mudança de nível de capacitação, no mesmo cargo 
e nível de classificação, decorrente da obtenção de 
resultado fixado em programa de avaliação de 
desempenho, respeitado o interstício de 18 
(dezoito) meses. 
E) Progressão por Mérito Profissional é a mudança 
para o padrão de vencimento imediatamente 
subsequente, a cada 2 (dois) anos de efetivo 
exercício, observado o respectivo nível de 
capacitação. 
 

QUESTÃO 17 
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A Constituição da República Federativa do Brasil, 
de 5 de outubro de 1988, estabelece que são 
estáveis, após três anos de efetivo exercício, os 
servidores nomeados para cargo de provimento 
efetivo em virtude de concurso público. Sobre esse 
assunto, considerando as disposições 
constitucionais vigentes, marque a alternativa 
incorreta: 
 
A) O servidor público estável poderá perder o 
cargo mediante procedimento de avaliação 
periódica de desempenho, na forma de lei 
complementar, assegurada ampla defesa. 
B) Invalidada por sentença judicial a demissão do 
servidor estável, será ele reconduzido, e o eventual 
ocupante da vaga, se estável, reintegrado ao cargo 
de origem, sem direito a indenização, aproveitado 
em outro cargo ou posto em disponibilidade com 
remuneração proporcional ao tempo de serviço.      
C) Extinto o cargo ou declarada a sua 
desnecessidade, o servidor estável ficará em 
disponibilidade, com remuneração proporcional ao 
tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento 
em outro cargo.    
D) Como condição para a aquisição da estabilidade, 
é obrigatória a avaliação especial de desempenho 
por comissão instituída para essa finalidade.   
E) O servidor público estável poderá perder o cargo 
mediante processo administrativo em que lhe seja 
assegurada ampla defesa. 
 

QUESTÃO 18 
 
De acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, que institui normas para licitações e contratos 
da Administração Pública, marque a alternativa 
incorreta: 
 
A) Obra é toda construção, fabricação, recuperação 
ou ampliação, exceto reforma, realizada por 
execução direta ou indireta. 
B) Execução direta é aquela que é feita pelos 
órgãos e entidades da Administração, pelos 
próprios meios. 
C) Alienação é toda transferência de domínio de 
bens a terceiros. 
D) Compra é toda aquisição remunerada de bens 
para fornecimento de uma só vez ou 
parceladamente. 
E) Contratante é o órgão ou entidade signatária do 
instrumento contratual. 

 
 
 
 

QUESTÃO 19 
 
Segundo a Lei nº 11.892/2008, que institui a Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica e cria os Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia, no que se refere 
aos objetivos dos Institutos Federais, julgue os itens 
a seguir: 
 
I. Constitui objetivo realizar pesquisas aplicadas, 
estimulando o desenvolvimento de soluções 
técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios 
à comunidade. 
II. Constitui objetivo estimular e apoiar processos 
educativos que levem à geração de trabalho e renda 
e à emancipação do cidadão na perspectiva do 
desenvolvimento socioeconômico local e regional. 
III. Constitui objetivo ministrar, em nível de 
educação superior, cursos superiores de tecnologia, 
visando à formação de profissionais para os 
diferentes setores da economia. 
IV. Constitui objetivo desenvolver atividades de 
extensão de acordo com os princípios e finalidades 
da educação profissional e tecnológica, em 
articulação com o mundo do trabalho e os 
segmentos sociais, e com ênfase na produção, 
desenvolvimento e difusão de conhecimentos 
científicos e tecnológicos. 
 
A) Apenas o item IV está correto. 
B) Apenas o item I está correto. 
C) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
D) Apenas o item II e III estão corretos. 
E) Todas os itens estão corretos. 
 

QUESTÃO 20 
 
Acerca da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011, que regula o acesso a informações, julgue os 
itens a seguir: 
 
I. É direito do requerente obter o inteiro teor de 
decisão de negativa de acesso, por certidão ou 
cópia. 
II. A classificação do sigilo de informações no 
âmbito da administração pública federal, no grau de 
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ultrassecreto, é de competência, entre outros, do 
Presidente da República. 
III. Subordinam-se ao regime da referida Lei os 
órgãos públicos integrantes da administração direta 
dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as 
Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério 
Público, excetuadas as autarquias. 
IV. Quando não for autorizado acesso integral à 
informação por ser ela parcialmente sigilosa, é 
assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio 
de certidão, extrato ou cópia com ocultação da 
parte sob sigilo. 
 
A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
B) Todos os itens estão corretos. 
C) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
D) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
E) Apenas os itens I, II, e IV estão corretos. 
 

INFORMÁTICA BÁSICA 
 

QUESTÃO 21 
 
Quais são as extensões-padrão dos arquivos 
gerados pelo LibreOffice Writer e LibreOffice 
Calc, ambos na versão 5.2, respectivamente? 
 
A) .odt e .ods 
B) .odt e .odg 
C) .ods e .odp 
D) .odb e .otp 
E) .ods e .otp 
 

QUESTÃO 22 
 
O navegador Firefox, versão 66.x, permite acessar 
vários sites simultaneamente, em uma mesma 
janela através do sistema de abas. Quais teclas de 
atalho são utilizadas para criar uma nova aba e 
navegar entre as abas existentes, respectivamente? 
 
A) SHIFT+T e ALT+TAB 
B) SHIFT+T e SHIFT+TAB 
C) CTRL+N e SHIFT+TAB 
D) CTRL+A e CTRL+TAB 
E) CTRL+T e CTRL+TAB 
 

QUESTÃO 23 
 
A planilha seguinte contém as notas tiradas por um 
aluno IFTO, e também a fórmula para calcular sua 

nota final (feita no LibreOffice Calc 5.2). Com base 
nessas informações, qual será essa nota final do 
aluno? 
 

 
 
A) 8,0 
B) 7,5 
C) 7,0 
D) 6,5 
E) 6,0 
 

QUESTÃO 24 
 
Um usuário do LibreOffice Writer 5.2 abriu um 
documento de 20 páginas que contém a numeração 
de cada página no rodapé, e deseja que a 
numeração seja reiniciada a partir da 11ª página. 
Qual das opções abaixo poderia ser uma possível 
solução? 
 
A) Inserir uma quebra de linha manual no início da 
11ª página, selecionar um estilo, solicitar a 
alteração do número da página e reiniciar a 
numeração conforme desejado. 
B) Inserir uma quebra de página manual no início 
da 11ª página, selecionar um estilo, solicitar a 
alteração do número da página e reiniciar a 
numeração conforme desejado. 
C) Inserir uma quebra de coluna manual no início 
da 11ª página, selecionar um estilo, solicitar a 
alteração do número da página e reiniciar a 
numeração conforme desejado. 
D) Não existe uma forma de fazer isso. 
E) Inserir uma nota de rodapé na 11ª página. 
 

QUESTÃO 25 
 
Assinale a opção que contém apenas dispositivos 
de entrada. 
 
A) Caixas de som, mouse e microfone. 
B) Teclado, mouse e monitor. 
C) Teclado, mouse e microfone. 
D) Impressora, mouse e monitor. 
E) Caixas de som, impressora e monitor. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 26 
 
O choque é uma condição com risco de vida em 
razão das diversas causas subjacentes. Caracteriza-
se pela perfusão tissular inadequada que, quando 
não tratada, resulta em morte celular. O choque 
pode ser classificado por etiologia e pode ser 
descrito como: choque hipovolêmico, choque 
cardiogênico, choque circulatório ou distributivo e 
choque obstrutivo. Para facilitar a análise dos sinais 
e sintomas, o choque é separado por estágios: 
compensatório, progressivo e irreversível. São 
sinais e sintomas do choque no estágio progressivo:  
 
A) Pressão sistólica (<80-90 mmHg); batimentos 
cardíacos (>150 bpm); respirações rápidas e 
superficiais; estertores; ausência de petéquias na 
pele; débito urinário de 0,5 ml/kg/h; consciente; 
com acidose metabólica. 
B) Pressão sistólica (>80-90 mmHg); batimentos 
cardíacos (<150 bpm); respirações rápidas e 
superficiais; estertores; presença de petéquias na 
pele; débito urinário de 0,5 ml/kg/h; letárgico e 
com acidose metabólica.  
C) Pressão sistólica (<80-90 mmHg); batimentos 
cardíacos (>150 bpm); respiração normal; sem 
estertores; presença de petéquias na pele; débito 
urinário de 0,5 ml/kg/h; letárgico e com acidose 
metabólica. 
D) Pressão sistólica (<80-90 mmHg); batimentos 
cardíacos (<150 bpm); respirações rápidas e 
superficiais; estertores; ausência de petéquias na 
pele; débito urinário de 0,5 ml/kg/h; letárgico e 
com acidose metabólica.  
E) Pressão sistólica (<80-90 mmHg); batimentos 
cardíacos (>150 bpm); respirações rápidas e 
superficiais; estertores; presença de petéquias na 
pele; débito urinário de 0,5 ml/kg/h; letárgico e 
com acidose metabólica. 
 

QUESTÃO 27 
 
As vacinas ofertadas na rotina dos serviços de 
saúde são definidas nos calendários de vacinação, 
nos quais são estabelecidos: os tipos de vacina, o 

número de doses do esquema básico e dos reforços, 
entre outros aspectos. Considerando o risco, a 
vulnerabilidade e as especificidades sociais, o 
Programa Nacional de Imunização define 
calendários de vacinação com orientações 
específicas para crianças, adolescentes, adultos, 
gestantes, idosos e indígenas. No que se refere ao 
calendário vacinal das crianças, é correto afirmar 
que:  
 
A) Aos 2 meses de idade, a criança deverá receber 
a primeira dose das seguintes vacinas: 
Pentavalente, vacina oral poliomielite (VOP), 
pneumocócica 10 valente, rotavírus. 
B) Aos 2 meses de idade, a criança deverá receber a 
segunda dose das seguintes vacinas: Pentavalente, 
vacina inativada poliomielite (VIP), pneumocócica 
10 valente, rotavírus. 
C) Aos 2 meses de idade, a criança deverá receber a 
primeira dose das seguintes vacinas: Pentavalente, 
vacina inativada poliomielite (VIP), pneumocócica 
10 valente, rotavírus. 
D) Aos 2 meses de idade, a criança deverá receber 
a primeira dose das seguintes vacinas: 
Pentavalente, vacina oral poliomielite (VOP), 
pneumocócica 10 valente, meningocócica C.  
E) Aos 2 meses de idade, a criança deverá receber a 
primeira dose das seguintes vacinas: Pentavalente, 
vacina oral poliomielite (VOP), pneumocócica 10 
valente, hepatite B. 
 

QUESTÃO 28 
 
Perda de cabelos e outros pelos, inflamação 
contagiosa das bordas das pálpebras, suor fétido e 
sensação iminente de desmaio possuem os 
seguintes termos técnicos, respectivamente:  
 
A) Alopecia, blefarite, bromidose, lipotimia.  
B) Alopata, blefarite, bromismo, lipotimia.  
C) Alopatia, blefaroptose, bromidose, lipomatose. 
D) Alopecia, blefaroplastia, brometos, líquen.  
E) Aloés, blefaroplegia, bregma, lipemia. 
 

QUESTÃO 29 
 
A pele é o maior órgão do corpo humano, 
representando 15% de seu peso. É composta por 
três camadas principais: epiderme (camada 
externa), derme (camada intermediária) e 
hipoderme ou tecido celular subcutâneo (camada 
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interna). A epiderme é um epitélio estratificado 
composto de queratinócitos e formado por quatro 
camadas celulares distintas. Assinale a alternativa 
que apresenta corretamente quais são estas 
camadas.  
 
A)  Camada lipoide, córnea, malpighiana e basal. 
B) Camada córnea, granulosa, espinhosa e 
germinativa. 
C) Camada magma, granulosa, espinhosa e 
germinativa.  
D) Camada ulcerativa, córnea, malpighiana e basal. 
E) Camada lipoproteica, granulosa, espinhosa e 
germinativa. 
 

QUESTÃO 30 
 
No que se refere a medida da pressão arterial, a 
técnica correta de aferição é descrita na alternativa:  
 
A) O paciente deve estar sentado, com o braço 
apoiado e à altura do precórdio; medir após 5 
minutos de repouso; evitar o uso de cigarro e de 
bebidas com cafeína nos 30 minutos precedentes; a 
câmara inflável deve cobrir pelo menos três terços 
da circunferência do braço; palpar o pulso braquial 
e inflar o manguito até 50mmHg acima do valor em 
que o pulso deixar de ser sentido; desinflar o 
manguito lentamente (5 a 6mmHg/segundo). 
B) O paciente deve estar sentado, com o braço 
apoiado e à altura do precórdio; medir após 3 
minutos de repouso; evitar o uso de cigarro e de 
bebidas com cafeína nos 30 minutos precedentes; a 
câmara inflável deve cobrir pelo menos dois terços 
da circunferência do braço; palpar o pulso braquial 
e inflar o manguito até 30mmHg acima do valor em 
que o pulso deixar de ser sentido; desinflar o 
manguito lentamente (2 a 4mmHg/segundo).  
C) O paciente deve estar sentado, com o braço 
apoiado e à altura do precórdio; medir após 3 
minutos de repouso; evitar o uso de cigarro e de 
bebidas com cafeína nos 20 minutos precedentes; a 
câmara inflável deve cobrir pelo menos dois terços 
da circunferência do braço; palpar o pulso braquial 
e inflar o manguito até 30mmHg acima do valor em 
que o pulso deixar de ser sentido; desinflar o 
manguito lentamente (2 a 4mmHg/segundo).  
D) O paciente deve estar sentado, com o braço 
apoiado e à altura do precórdio; medir após 5 
minutos de repouso; evitar o uso de cigarro e de 
bebidas com cafeína nos 30 minutos precedentes; a 

câmara inflável deve cobrir pelo menos dois terços 
da circunferência do braço; palpar o pulso braquial 
e inflar o manguito até 30mmHg acima do valor em 
que o pulso deixar de ser sentido; desinflar o 
manguito lentamente (2 a 4mmHg/segundo). 
E) O paciente deve estar sentado, com o braço 
apoiado e à altura do precórdio; medir após 5 
minutos de repouso; evitar o uso de cigarro e de 
bebidas com cafeína nos 20 minutos precedentes; a 
câmara inflável deve cobrir pelo menos dois terços 
da circunferência do braço; palpar o pulso braquial 
e inflar o manguito até 50mmHg acima do valor em 
que o pulso deixar de ser sentido; desinflar o 
manguito lentamente (5 a 6mmHg/segundo). 
 

QUESTÃO 31 
 
A Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, 
define a lista nacional de notificação compulsória 
de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos 
serviços de saúde públicos e privados em todo o 
território nacional. Além de conhecer as doenças 
que fazem parte desta lista, o profissional de saúde 
precisa, também, entender os prazos e mecanismos 
necessários para a notificação. Desta forma, analise 
as afirmativas abaixo e marque, baseado nos 
conceitos definidos na Portaria nº 204, a opção 
correta.  
 
I. Notificação compulsória: comunicação 
obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos 
médicos, profissionais de saúde ou responsáveis 
pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou 
privados, sobre a ocorrência de suspeita ou 
confirmação de doença, agravo ou evento de saúde 
pública, podendo ser imediata ou semanal.  
II. Notificação compulsória imediata (NCI): 
notificação compulsória realizada em até 24 (vinte 
e quatro) horas, a partir do conhecimento da 
ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde 
pública, pelo meio de comunicação mais rápido 
disponível.  
III. Evento de saúde pública (ESP): situação que 
pode constituir potencial ameaça à saúde pública, 
como a ocorrência de surto ou epidemia, doença ou 
agravo de causa desconhecida, alteração no padrão 
clínico epidemiológico das doenças conhecidas, 
considerando o potencial de disseminação, a 
magnitude, a gravidade, a severidade, a 
transcendência e a vulnerabilidade, bem como 
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epizootias ou agravos decorrentes de desastres ou 
acidentes.  
 
A) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
C) Todas as afirmativas estão corretas.  
D) Apenas a afirmativa I está correta.  
E) Apenas a afirmativa III está correta. 
 

QUESTÃO 32 
 
As hepatites virais são doenças provocadas por 
diferentes agentes etiológicos, com tropismo 
primário pelo tecido hepático, que podem 
apresentar características epidemiológicas, clínicas 
e laboratoriais semelhantes, porém, com 
importantes particularidades. As hepatites virais 
têm grande importância, pelo número de indivíduos 
atingidos e pela possibilidade de complicações das 
formas agudas e crônicas. Os meios de transmissão 
dependem de cada agente etiológico e variam de 
fecal-oral, parenteral, sexual, por meio de 
transfusões sanguíneas. Entre os tipos de hepatites, 
uma se destaca por ser um vírus defectivo, satélite 
do HBV (Hepatite B), que precisa do HBsAg para 
realizar sua replicação. Em razão da sua 
dependência funcional do vírus da hepatite B, este 
vírus tem mecanismos de transmissão idênticos aos 
da HBV. A alternativa que descreve esta hepatite é:  
 
A) Hepatite G. 
B) Hepatite A.  
C) Hepatite D.  
D) Hepatite C. 
E) Hepatite E. 
 

QUESTÃO 33 
 
Doença infecciosa aguda, transmissível, de 
distribuição universal, que compromete 
especificamente o aparelho respiratório (traqueia e 
brônquios) e se caracteriza por paroxismos de tosse 
seca. Ocorre sob as formas endêmica e epidêmica. 
Em lactentes, pode resultar em número elevado de 
complicações e até morte. Assinale a alternativa 
que apresenta o nome da doença aqui descrita: 
 
A) Coqueluche. 
B) Criptosporidíase.  
C) Criptococose.  
D) Difteria.  

E) Doença de Lyme.  
 
 
 

QUESTÃO 34 
 
Quando, na avaliação de um membro traumatizado, 
o profissional se deparar com a perda/remoção de 
uma extremidade do corpo (total), deve tomar as 
seguintes condutas no suporte básico de vida:  
 
I. Realizar avaliação primária, com ênfase para a 
manutenção da permeabilidade de vias aéreas e da 
boa ventilação.  
II. Controlar hemorragia no segmento afetado 
(iniciar com compressão direta e, em caso de 
sangramento persistente, com risco de vida ao 
paciente, considerar o uso de torniquete, que deverá 
ser avaliado cuidadosamente).   
III. Cobrir ferimento com curativo seco.  
IV. Evitar manipular a lesão que não sangra (pode 
ser rompido o coágulo sanguíneo e ocorrer novo 
sangramento).  
 
Está correto o que se afirma em: 
 
A) Todas as afirmativas estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.   
C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.  
D) Apenas as afirmativas II e IV estão incorretas.  
E) Todas as afirmativas estão incorretas.  
 

QUESTÃO 35 
 
O Diabetes Mellitus configura-se como uma 
epidemia mundial, traduzindo-se em grande desafio 
para os sistemas de saúde de todo o mundo. Sobre a 
doença, marque a alternativa correta. 
 
A) A aplicação da insulina ocorre pela via de 
administração Intramuscular. 
B) As pessoas com Diabetes tipo 2 produzem 
pouca ou nenhuma insulina, são chamadas de 
insulinodependentes e requerem injeções diárias 
para controlar seus níveis glicêmicos. 
C) Os frascos de insulina devem ser armazenados 
no congelador para conservação abaixo de 2ºC. 
D) Deve ser realizado diariamente o rodízio do 
local da aplicação de insulina para evitar 
complicações, tais como hipertrofia ou atrofia no 
local. 
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E) Dietas ricas em carboidratos, como sacarose, 
devem ser aconselhadas, pois aumentam o nível de 
glicose pós-prandial. 
 
 

QUESTÃO 36 
 
“(...) 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.” A definição 
destacada corresponde a qual princípio da Lei nº 
8.080/1990? Marque a alternativa correta. 
 
A) Universalidade. 
B) Integralidade. 
C) Equidade. 
D) Participação da Comunidade. 
E) Preservação da autonomia. 
 

QUESTÃO 37 
 
Assinale a alternativa que não apresenta uma 
atribuição específica do Técnico em Enfermagem, 
conforme a Lei do Exercício de Enfermagem. 
 
A) Executar ações assistenciais de enfermagem. 
B) Participar da programação da assistência de 
enfermagem. 
C) Participar da orientação e supervisão do trabalho 
de enfermagem em grau auxiliar. 
D) Participar da equipe de saúde. 
E) Cuidados diretos a pacientes graves com risco 
de vida.  
 

QUESTÃO 38 
 
O profissional da Enfermagem que utiliza a técnica 
dos 9 certos para administração segura de 
medicamentos está atendendo a qual princípio da 
Bioética? Marque a alternativa correta. 
 
A) Justiça. 
B) Beneficência. 
C) Autonomia. 
D) Não maleficência.  
E) Prudência. 
 

QUESTÃO 39 
 

Relacione a primeira coluna com os tipos de 
debridamento com a indicação na segunda coluna e 
marque a alternativa correta. 
 
1. Debridamento mecânico. 
2. Debridamento químico. 
3. Debridamento autolítico. 
 
(   ) cobre uma ferida e permite que as enzimas 
façam a digestão da pele esfacelada. 
(  ) aplicado topicamente para clivar o tecido 
desvitalizado. 
(  ) remove o tecido desvitalizado com a força 
mecânica. 
 
A) 3,2,1. 
B) 1,2,3. 
C) 2,3,1. 
D) 1,3,2. 
E) 2,1,3. 
 

QUESTÃO 40 
 
Foi prescrito a um paciente Cloridrato de 
Metoclopramida (Plasil®) 3 mg VO. O frasco 
possui 4 mg/ml. O conta-gotas do fabricante tem 
correspondência de 20 gotas para cada ml. Quantas 
gotas serão administradas para atender à prescrição 
médica? Marque a alternativa correta. 
 
A) 6. 
B) 15. 
C) 12. 
D) 18. 
E) 30. 
 

QUESTÃO 41 
 
Sobre as vias de administração de medicamentos, 
assinale a alternativa correta. 
 
A) A via Subcutânea fornece absorção mais rápida 
do medicamento que a via Intramuscular por causa 
da maior vascularização do tecido. 
B) Os medicamentos com inaladores pela mão são 
dispersos através de spray, névoa ou pó em 
aerossol, que penetram nas vias aéreas pulmonares. 
C) O Bolo Intravenoso é um método mais seguro 
de administrar medicamentos, pois a dose 
concentrada fornece um efeito rápido. 
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D) Medicamentos tópicos são administrados pela 
via intratecal, onde o aporte sanguíneo é reduzido e 
a absorção do medicamento ocorre lentamente. 
E) Dos locais para administração de medicamentos 
pela via intramuscular, a região ventroglútea é o 
sítio mais comum de apresentar lesões em 
decorrência da aplicação. 
 

QUESTÃO 42 
 
Relacione a primeira coluna com a segunda sobre a 
terminologia do processamento de produtos para a 
saúde e depois marque a alternativa correta. 
 
1. Esterilização. 
2. Desinfeção. 
3. Limpeza. 
4. Assepsia. 
 
( ) métodos empregados para impedir a 
contaminação de determinado material ou 
superfície. 
(   ) remoção mecânica e/ou química de sujidades 
em geral, (oleosidade, umidade, matéria orgânica, 
poeira, entre outros) de determinado local. 
( ) eliminação de microrganismos, exceto 
esporulados, de materiais ou artigos inanimados, 
através de processo físico ou químico, com auxílio 
de desinfetantes. 
( ) destruição de todos os microrganismos, 
inclusive esporulados, através de processo químico 
ou físico. 
 
A) 4, 3, 2, 1. 
B) 3, 2, 4, 1. 
C) 1, 4, 3, 2 
D) 2, 4, 1, 3. 
E) 4, 3, 1, 2. 
 

QUESTÃO 43 
 
Considerando as ações de enfermagem na saúde da 
criança, durante o crescimento e desenvolvimento, 
analise as afirmativas seguintes: 
I. A participação paterna em todas as fases de 
desenvolvimento da criança é um elemento 
importante para o seu crescimento saudável, pois 
representa um relevante fator protetivo para a saúde 
de todos os envolvidos. Assim é fundamental que o 

pai/cuidador seja incorporado às atividades 
rotineiras realizadas pelas equipes de saúde, para 
que, por exemplo, tenha direito a uma voz ativa nas 
consultas realizadas pelos profissionais de saúde. 
II. O Ministério da Saúde recomenda seis consultas 
de rotina no primeiro ano de vida (no 1º mês, 2º 
mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês e 12º mês), além de 
duas consultas no 2º ano de vida (no 18º e no 24º 
mês) e, a partir do 2º ano de vida, 1 consulta por 
semestre até completar 5 anos. Essas faixas etárias 
são selecionadas porque representam momentos de 
oferta de imunizações e de orientações de 
promoção de saúde e prevenção de doenças. 
III. A monitorização do crescimento de forma 
rotineira é um componente da consulta para a 
criança no mundo inteiro. Assim, o técnico em 
enfermagem, ao atender crianças entre os 2 e os 10 
anos de idade, deve aferir o peso e a altura e plotá-
los no gráfico nas consultas realizadas. 
IV. A criança de 2 a 6 anos apresenta diminuição 
no ritmo de crescimento e, por consequência, 
diminuição das necessidades nutricionais e do seu 
apetite. Assim algumas orientações devem ser 
transmitidas aos pais como por exemplo: a criança 
deve sentar-se à mesa com a família; caso ela não 
aceite o almoço ou jantar, pode haver a substituição 
por leite ou produto lácteos, podendo ainda utilizar 
a sobremesa ou guloseimas como recompensa ou 
castigo. 
 
Das afirmativas anteriores: 
 
A) Apenas III e IV estão corretas. 
B) Apenas II está correta. 
C) Apenas II e III estão corretas.  
D) Todas estão corretas. 
E) Apenas I e III estão corretas.  

QUESTÃO 44 
 
O Aleitamento materno constitui uma importante 
estratégia na redução da morbimortalidade infantil. 
Sua situação no Brasil tem melhorado de forma 
progressiva e persistente, com espaços ainda para 
melhorá-lo (Brasil 2012). O técnico em 
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enfermagem deve recomendar a técnica de 
amamentação e considerar que está adequada nas 
seguintes situações: 
I. Quando a cabeça do bebê está no mesmo nível da 
mama da mãe, o queixo está tocando-a e a boca 
bem aberta; 
II. O lábio inferior está virado para fora; 
III. As bochechas estão arredondadas (não 
encovadas) ou achatadas contra a mama.      Vê-se 
pouco a aréola durante a mamada; 
IV. As sucções são lentas e profundas: o bebê suga, 
dá uma pausa e suga novamente (sucção, 
deglutição e respiração). 
 
Das afirmativas acima: 
 
A) Apenas III e IV estão corretas. 
B) Todas estão corretas. 
C) Apenas II está correta. 
D) Apenas II e III estão corretas.  
E) Apenas I e III estão corretas.  

QUESTÃO 45 
 
Segundo a Organização Mundial da Saúde, o 
câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer 
mais comum entre as mulheres, sendo responsável 
pelo óbito de 274 mil mulheres por ano (WHO, 
2008). Na análise regional no Brasil, o câncer do 
colo do útero destaca-se como o primeiro mais 
incidente na Região Norte, com 24 casos por 100 
mil mulheres. Considerando a magnitude da doença 
e a importância de seu rastreamento, analise as 
afirmativas seguintes: 
 
I. O método de rastreamento do câncer do colo do 
útero e de suas lesões precursoras é o exame 
citopatológico. O intervalo entre os exames deve 
ser de três anos, após dois exames negativos, com 
intervalo anual. 
II. Para mulheres com mais de 64 anos e que nunca 
realizaram o exame citopatológico, deve-se realizar 
dois exames com intervalo de um a três anos. Se 
ambos forem negativos, essas mulheres podem ser 
dispensadas de exames adicionais. 
III. A prevenção primária do câncer do colo do 
útero está relacionada à diminuição do risco de 
contágio pelo Papilomavírus humano (HPV). 

Assim, mullheres que fizeram uso das vacinas anti-
HPV não necessitam da prevenção secundária por 
meio do rastreamento, pois as vacinas oferecem 
proteção para 100% dos casos de câncer do colo do 
útero causados por outros tipos virais oncogênicos. 
IV. O técnico em enfermagem pode realizar coleta 
de exame citopatológico, observadas as disposições 
legais da profissão, participando ainda do 
gerenciamento dos insumos necessários para a 
adequada realização do exame citopatológico. 
 
Das afirmativas anteriores: 
 
A) Apenas I e III estão corretas. 
B) Apenas II, III e IV estão corretas. 
C) Apenas I, II e III estão corretas.  
D) Apenas I, II e IV estão corretas.  
E) Todas estão corretas. 
 

QUESTÃO 46 
 
Considere a situação hipotética a seguir: A sra. 
Rosa, 45 anos, viúva, mora com uma filha de 25 
anos e 1 neto de 3 anos, cujo cartão de vacinas está 
atualizado. A sra. Rosa queixa que há 1 ano 
apareceram em seu corpo 6 manchas pequenas 
avermelhadas nos braços e pernas. Informa ainda 
que ultimamente vem sentido formigamento nos 
braços e a força das mãos está fraca, o que a 
impede de fazer alguns serviços domésticos. Na 
unidade de saúde foi avaliada pelo médico de 
família e recebeu o diagnóstico de hanseníase, 
sendo iniciada a poliquimioterapia. Em relação ao 
caso, estão corretas as afirmativas seguintes, 
exceto: 
 
A) O diagnóstico de caso de hanseníase na Atenção 
Básica de Saúde é essencialmente clínico por meio 
do exame dermatoneurológico para identificar 
lesões ou áreas de pele com alteração de 
sensibilidade e/ou comprometimento de nervos 
periféricos (sensitivo, motor e/ou autonômico). 
B) O controle dos comunicantes familiares deve ser 
realizado porque o paciente constitui uma fonte de 
infecção pelo risco de contato cutâneo entre os 
moradores do domicílio. 
C) A hanseníase é uma doença de notificação 
compulsória. 
D) A srª Rosa apresenta a forma multibacilar da 
doença, cujo critério de alta é receber 12 doses 
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supervisionadas da poliquimioterapia preconizada 
pelo Ministério da Saúde em até 18 meses. 
E) A sensibilidade térmica é a mais precocemente 
alterada na hanseníase. 
 
 

QUESTÃO 47 
 
A doença meningocócica tem distribuição global, 
podendo ocorrer surtos ocasionais e epidemias em 
qualquer país do mundo, sendo o sorogrupo C o 
segundo mais frequente. Em 2010, o Ministério da 
Saúde (MS), através do Programa Nacional de 
Imunizações (PNI), incorporou, no calendário 
básico de vacinação da criança, a vacina 
Meningocócica C Conjugada (MncC), utilizada 
para prevenir as doenças provocadas pela bactéria 
Neisseria meningitidis do sorogrupo C. O MS 
indica as seguintes doses em crianças menores de 2 
anos para prevenção da doença: 
 
A) 1ª dose aos 2 meses de idade, 2ª dose aos 4 
meses de idade, 3ª dose aos 6 meses de idade. 
B) 1ª dose aos 5 meses de idade, 2ª dose aos 7 
meses de idade, 3ª dose aos 9 meses de idade. 
C) 1ª dose aos 3 meses de idade, 2ª dose aos 5 
meses de idade e uma dose de reforço aos 15 meses 
de idade. 
D) 1ª dose aos 3 meses de idade, 2ª dose aos 7 
meses de idade e 1 dose de reforço aos 12 meses de 
idade. 
E) 1ª dose aos 5 meses de idade, 2ª dose aos 7 
meses de idade, 3ª dose aos 9 meses de idade. 
 

QUESTÃO 48 
 
A Leishmaniose visceral é causada pelo 
protozoário parasita Leishmania, que ataca o 
sistema imunológico e, meses após a infecção 
inicial, a doença pode evoluir para uma forma 
visceral mais grave, acometendo vários órgãos 
internos, principalmente o fígado, o baço e a 
medula óssea, que é quase sempre fatal se não for 
tratada. 
Considerando os aspectos da doença acima 
descrita, é correto afirmar que: 
 
A) O diagnóstico da leishmaniose é realizado por 
meio de exames clínicos e laboratoriais e, assim 
como o tratamento com medicamentos, deve ser 

cuidadosamente acompanhado por profissionais de 
saúde. 
B) A doença é transmitida pela picada do mosquito 
culex infectado pelo parasita Leishmania. 
C) Na área urbana, o cão é a principal fonte de 
infecção e, no ambiente silvestre, os reservatórios 
são as raposas (Dusicyon vetulus e Cerdocyon 
thous) e os marsupiais (Didelphis albiventris). 
D) A prática da eutanásia canina é recomendada a 
todos os animais sororreagentes e/ou 
parasitológicos positivos. 
E) O controle químico por meio da utilização de 
inseticidas de ação residual é a medida de controle 
vetorial recomendada no âmbito da proteção 
coletiva. 
 

QUESTÃO 49 
 
As doenças diarreicas agudas (DDA) correspondem 
a um grupo de doenças infecciosas 
gastrointestinais, constituindo uma das principais 
causas de morbimortalidade infantil em países em 
desenvolvimento.  Neste direcionamento, analise as 
afirmações a seguir: 
 
I. Uma criança com 8 meses de idade é lavada por 
sua mãe para unidade básica de saúde, com quadro 
de diarreia   há 2 dias, irritada, apresentando olhos 
fundos, boca e língua secas, sedenta, bebendo 
líquidos avidamente e de forma rápida. A 
orientação inicial para manejo do caso será a 
reidratação oral com solução de reidratação oral 
(SRO) na quantidade de 50 a 100ml/kg 
administrada no período de 4 a 6 horas. 
II. A quantidade a ser ingerida dependerá da sede 
do paciente, mas deve ser administrada, na unidade 
de saúde, continuamente, até que desapareçam os 
sinais da desidratação. 
III. Caso a criança não aceite a SRO, uma medida 
alternativa é oferecer refrigerante, por conter água e 
glicose. 
IV. O principal objetivo da Vigilância 
Epidemiológica das Doenças Diarreicas Agudas 
(VE-DDA) é monitorar as áreas onde água de 
riachos, rios, cacimbas ou poços são utilizadas para 
banhar,  beber  ou para preparar alimentos.    
 
Das afirmativas acima: 
 
A) Apenas I, II e IV estão corretas. 
B) Apenas I, II e III estão corretas.  
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C) Apenas I e II estão corretas.  
D) Apenas I e III estão corretas.  
E) Todas estão corretas. 
 
 
 
 

QUESTÃO 50 
 
As geo-helmintíases são as infecções mais 
frequentes em todo o mundo e ocorrem 
principalmente nos países em desenvolvimento, 
onde, associadas às precárias condições de higiene, 
à falta de acesso à água e ao saneamento básico, se 
configuram como grave problema de saúde pública, 
afetando as populações mais pobres e vulneráveis 
(BRASIL, 2017). Com base nestas considerações, 
pode-se afirmar que: 
 
A) A suscetibilidade humana é universal. 
Entretanto, crianças em idade escolar apresentam 
um importante papel epidemiológico na 
disseminação das geo-helmintíases, pois constituem 
um grupo altamente suscetível e são responsáveis 
pela eliminação de grande quantidade de ovos no 
ambiente por meio das fezes. 
B) A ancilostomíase, conhecida popularmente 
como “amarelão”, é o geo-helminto de maior 
tamanho corporal, podendo atingir 30cm, 
considerado o mais importante sob o aspecto 
epidemiológico. 
C) As geo-helmintíases são doenças de notificação 
compulsória nacional, por esta razão fazem parte 
do Plano Integrado de Ações Estratégicas de 
Doenças em Eliminação. 
D) O diagnóstico de tricuríase é feito por meio de 
análise de amostra de sangue em microscópio 
óptico, que nem sempre está disponível nos 
municípios com menos de 30 mil habitantes, o que 
prejudica o trabalho de vigilância epidemiológica. 
E) A desnutrição é um fator de risco que impede a 
implementação de medidas profiláticas de combate 
às geo-helmintíases. 
 


