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Português 
 
 
O texto a seguir servirá de base para as questões 01, 02 e 
03. 

Adeus, Nepotismo 
 

“A Constituição de 1888 define a moralidade administrativa 
como princípio constitucional. Ou seja, ao poder público 
não basta separar o que á legal do que é ilegal, o justo do 
injusto. Como nem tudo o que é legal ou justo é honesto, a 
decisão do Supremo Tribunal Federal, na semana 
passada, de proibir a contratação de parentes até o 
terceiro grau na administração pública faz valer o princípio 
da Constituição. É possível que um deputado tenha a 
mulher ou o filho desempenhando corretamente suas 
funções em prol da República? Claro que sim. Mas a 
determinação do STF é peremptória: se é parente, não 
pode. Cumpra-se a lei. O serviço público é e deve ser 
impessoal e qualquer suspeita de favorecimento, arranjo, 
empreguismo deve ser extirpada. Até que enfim.[...]” 

 
(Revista da Semana, agosto de 2008) 

 
01.Observando o texto acima podemos apreender a 
seguinte informação: 
 

a) A Constituição de 1888 é injusta ao proibir a 
contratação de parentes em até terceiro grau na 
administração pública, uma vez que eles podem 
desempenhar corretamente suas funções. 

b) A proibição da contratação de parentes próximos, 
prevista na Constituição, é extremamente 
acertada, pois garante a impessoalidade do 
serviço público. 

c) Por uma questão moral, o STF decidiu proibir o 
nepotismo, reafirmando um princípio 
constitucional e eliminando qualquer tipo de 
favorecimento. 

d) Não deveria haver proibição por parte do STF 
para contratação de parentes próximos, uma vez 
que os mesmos estariam sendo injustiçados. 

e) O STF resolveu revisar a Constituição de 1888 e 
acrescentar-lhe a proibição quanto à contratação 
de parentes para exercer cargos na administração 
pública alegando a falta de ética na referida ação. 

 
02.Observando o sentido do termo destacado em “Mas a 
decisão do STF foi peremptória (...)”, assinale a alternativa 
em que a palavra sublinhada tenha significado semelhante. 
 

a) Ao ver toda aquela confusão, o policial foi 
contundente na solução. 

b) É preciso ser enfático ao discutir valores morais 
para deixar claro o que é certo. 

c) Neste século se faz necessário o 
desenvolvimento de atitudes solidárias e cristãs. 

d) No que diz respeito à sua conduta ética, o juiz é 
um ser humano ímpar. 

e) O pai foi extremamente justo ao decidir o castigo 
aplicado aos filhos. 

 
 
 
 
 

03.No trecho: “É possível que um deputado tenha a 
mulher ou o filho desempenhando corretamente suas 
funções em prol da República?”, a oração destacada 
exerce a mesma função sintática que o termo sublinhado 
em qual das alternativas? 
 

a) Ao poder público não basta separar o que é legal 
do que é ilegal. 

b) Cumpra-se a lei. 
c) A Constituição de 1888 define a moralidade 

administrativa como princípio constitucional. 
d) O nepotismo não é novo, nem exclusividade 

brasileira. 
e) Há necessidade de projetos anti-nepotismo no 

Brasil. 
 
04.Leia o seguinte fragmento de um texto de Machado de 
Assis. 
 
“Súbito, relampejou; as nuvens amontoavam-se às 
pressas. Relampejou mais forte, e estalou um trovão. 
Começou a chuviscar grosso, mais grosso, até que 
desabou a tempestade. Rubião, que aos primeiros pingos 
deixara a igreja, foi andando rua abaixo, seguido sempre 
do cão, faminto e fiel, ambos tontos, debaixo do aguaceiro, 
sem destino, sem esperança de pouso ou de comida... A 
chuva batia-lhes sem misericórdia.”  

 
(Quincas Borba, 3ed. São Paulo: Ática, 1977) 

 
De acordo com seu emprego no texto, qual alternativa 
classifica corretamente as palavras, seja sintática ou 
morfologicamente? 
 

a) “às pressas, na 2ª linha, é um complemento 
nominal e “grosso”, na 3ª e 4ª linhas, é um 
adjetivo de chuva. 

b) “grosso”, nas linhas 3 e 4, funciona como 
advérbio, enquanto “lhes”, na penúltima linha, é 
um pronome oblíquo com função sintática de 
objeto indireto. 

c) Em “Relampejou mais forte”, temos um verbo, 
uma conjunção e um adjetivo, respectivamente. 

d) Em “estalou um trovão”, trovão é objeto direto do 
verbo estalar. 

e) “faminto e fiel são adjetivos de Rubião e do cão, 
respectivamente. 

 
05.Leia o texto abaixo retirado de um cartaz de 
propaganda das sandálias “Havaianas”, veiculada na 
Revista Capricho de junho de 2007. 
 
“Feliz é o povo que pode usar havaianas até no inverno.” 
 
A alternativa que apresenta uma oração subordinada cuja 
classificação é a mesma da encontrada no período acima 
é: 
 

a) O objetivo da festa é que todos se divirtam. 
b) Necessário é que resolvamos o problema. 
c) O problema é este: não chegamos a tempo de 

embarcar no avião. 
d) A família que trabalha unida permanece unida. 
e) Os povos indígenas, que foram tão explorados, 

praticamente se extinguiram. 
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O texto a seguir servirá de base para as questões 

06 e 07. 
 

A dúvida 
 

“Destratar ou distratar? 
‘Ela foi destratada ou distratada pelo marido na 

frente dos vizinhos.’ 
Destratar é ‘tratar mal’; 
Distratar é ‘romper um trato’; 
Portanto, o certo é: ‘Ela foi destratada pelo marido 

na frente dos vizinhos.’ Quando um contrato é rompido, o 
documento que se assina chama-se ‘distrato’.” 

 
(DUARTE, Sérgio Nogueira) 

 
06.As palavras destratar e distratar formaram-se a partir do 
mesmo processo que: 
 

a) desocupado e responsável 
b) infeliz e amanhecer 
c) inábil e intrometer 
d) altivez e cardume 
e) cravina e durável  

 
07.No texto de Sérgio Nogueira Duarte é possível perceber 
a predominância de qual função da linguagem? 
 

a) Função fática 
b) Função poética 
c) Função conativa 
d) Função metalingüística 
e) Função referencial 

 
08.Qual das alternativas contém a construção mais 
adequada, levando-se em conta a textualidade e as 
relações de coerência e coesão? 
 

a) “Manda-me notícias da prima Isoldina e se meu 
pai resolveu aquele problema que o atormentava.” 

b) “Manda-me notícias da prima Isoldina, e se meu 
pai resolveu aquele problema que o atormentava.” 

c) “Se, meu pai resolveu, aquele problema que o 
atormentava manda-me notícias da prima 
Isoldina.” 

d) “Manda-me notícias da prima Isoldina que o 
atormentava e se meu pai resolveu aquele 
problema” 

e) “Manda-me notícias de minha prima Isoldina e 
descobre se meu pai resolveu aquele problema 
que o atormentava.” 

 
09.Qual das alternativas abaixo apresenta ambigüidade? 
 

a) Ele disse que era meu amigo e deu-me um forte 
abraço, mas isso não me comoveu. 

b) Ele disse que era meu amigo e deu-me um forte 
abraço, mas suas palavras não me comoveram. 

c) Ele disse que era meu amigo e deu-me um forte 
abraço, mas seu abraço não me comoveu. 

d) Ele disse que era meu amigo e me deu um forte 
abraço, mas nem isto nem aquilo me comoveram. 

e) Há ambigüidade nas alternativas A e D. 
 
 
 
 
 
 

10.Esta questão é sobre o acento indicador da crase. 
Assinale a opção correta. 

 
a) “Dirigiu-se a ela a passos lentos e disse: estou 

disposto a contar tudo a senhora; não tenho 
coragem de falar a Mário do ocorrido.” 

b) “Dirigiu-se à ela a passos lentos e disse: estou 
disposto a contar tudo à senhora; não tenho 
coragem de falar a Mário do ocorrido.” 

c) “Dirigiu-se a ela à passos lentos e disse: estou 
disposto a contar tudo à senhora; não tenho 
coragem de falar a Mário do ocorrido.” 

d) “Dirigiu-se a ela a passos lentos e disse: estou 
disposto a contar tudo à senhora; não tenho 
coragem de falar à Mário do ocorrido.” 

e) “Dirigiu-se a ela a passos lentos e disse: estou 
disposto a contar tudo à senhora; não tenho 
coragem de falar a Mário do ocorrido.” 

 
 

Sistema Único de Saúde – SUS    
 
 
11.A respeito dos Programas de Nacionais de Saúde, 
assinale a alternativa incorreta:  
 

a) A Política Brasil Sorridente propõe garantir as 
ações de promoção, prevenção e recuperação 
da saúde bucal dos brasileiros, entendendo que 
esta é fundamental para a saúde geral e a 
qualidade de vida da população. 

b) O Programa de Agentes Comunitários de Saúde, 
hoje, ainda não é considerado parte da Saúde da 
Família. 

c) A Saúde da Família é entendida como uma 
estratégia de reorientação do modelo 
assistencial, operacionalizada mediante a 
implantação de equipes multiprofissionais em 
unidades básicas de saúde. 

d) A Saúde da Família busca maior racionalidade 
na utilização dos demais níveis assistenciais e 
tem produzido resultados positivos nos principais 
indicadores de saúde das populações assistidas 
às equipes de saúde da família. 

e) O trabalho de equipes da Saúde da Família é o 
elemento-chave para a busca permanente de 
comunicação e troca de experiências e 
conhecimentos entre os integrantes da equipe e 
desses com o saber popular do Agente 
Comunitário de Saúde. 

 
12.Atualmente, entre os desafios institucionais para 
expandir e qualificar a atenção básica no contexto 
brasileiro destacam-se: 
 

I. Ações articuladas com as instituições formadoras 
para promover mudanças na graduação e pós-
graduação dos profissionais de saúde, de modo a 
responder aos desafios postos pela expansão e 
qualificação da atenção básica, incluindo aí a 
articulação com os demais níveis de atenção. 

II. A elaboração de protocolos assistenciais 
integrados (promoção, prevenção, recuperação e 
reabilitação) dirigidos aos problemas mais 
freqüentes do estado de saúde da população, 
com indicação da continuidade da atenção, sob a 
lógica da regionalização, flexíveis em função dos 
contextos estaduais, municipais e locais. 
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III. A definição de mecanismos de financiamento que 
contribuam para a redução das desigualdades 
regionais e para uma melhor proporcionalidade 
entre os três níveis de atenção. 

IV. A contínua revisão dos processos de trabalho das 
equipes de saúde da família com reforço as 
estruturas gerenciais nos municípios e estados.  

 
a) I apenas.  
b) II e III apenas.  
c) I, II e IV apenas.  
d) I, III e IV apenas. 
e) I, II, III e IV.  

 
13.Sabe-se que todos os cidadãos têm direito ao acesso 
às ações e aos serviços de promoção, proteção e 
recuperação da saúde promovidos pelo Sistema Único de 
Saúde. Entre as afirmativas a seguir, assinale a que está 
em desacordo com os Direitos dos Usuários da Saúde:  
 

a) O encaminhamento à Atenção Especializada e 
Hospitalar será estabelecido em função da 
necessidade de saúde e indicação clínica, 
levando-se em conta critérios de 
vulnerabilidade e risco com apoio de centrais 
de regulação ou outros mecanismos que 
facilitem o acesso a serviços de retaguarda. 

b) Nas situações de urgência/emergência, o 
atendimento se dará de forma incondicional, em 
qualquer unidade do sistema. 

c) Quando houver limitação circunstancial na 
capacidade de atendimento do serviço de 
saúde, fica sob responsabilidade do gestor local 
a pronta resolução das condições para o 
acolhimento e devido encaminhamento do 
usuário do SUS, devendo ser prestadas 
informações claras ao usuário sobre os critérios 
de priorização do acesso na localidade por ora 
indisponível. A prioridade deve ser baseada em 
critérios de vulnerabilidade clínica e social, sem 
qualquer tipo de discriminação ou privilégio. 

d) Em caso de risco de vida ou lesão grave, 
deverá ser assegurada a remoção do usuário 
em condições seguras, que não implique 
maiores danos, para um estabelecimento de 
saúde com capacidade para recebê-lo. 

e) As informações sobre os serviços de saúde 
contendo critérios de acesso, endereços, 
telefones, horários de funcionamento, nome e 
horário de trabalho dos profissionais das 
equipes assistenciais não devem estar 
disponíveis aos cidadãos nos locais onde a 
assistência é prestada e nos espaços de 
controle social. 

 
14.Segundo a Lei Nº. 8.080, é de responsabilidade dos 
governos municipais e do distrito federal:  
 

I. Participar do financiamento e garantir o 
fornecimento de medicamentos básicos. 

II. Gerir laboratórios públicos de saúde e 
hemocentros. 

III. Participar do planejamento, programação e 
organização do SUS em articulação com o gestor 
estadual. 

IV. Celebrar contratos com entidades prestadoras de 
serviços privados de saúde, bem como avaliar 
sua execução. 

V. Executar serviços de vigilância epidemiológica, 
sanitária, de alimentação e nutrição, de 
saneamento básico e de saúde do trabalhador. 

 
a) I – II – III  
b) II – III – IV  
c) III – IV – V  
d) II – III – V  
e) I – II – III – IV – V  

 
15.De acordo com a Lei Nº. 8.080, é de responsabilidade 
EXCLUSIVA do Governo Federal: 
 

a) Formular, avaliar e apoiar políticas nacionais no 
campo da saúde. 

b) Coordenar a rede estadual de laboratórios de 
saúde pública e hemocentros. 

c) Acompanhar, avaliar e divulgar os seus 
indicadores de morbidade e mortalidade. 

d) Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios. 
e) Coordenar e, em caráter complementar, executar 

ações e serviços de vigilância epidemiológica, 
vigilância sanitária, alimentação e nutrição e 
saúde do trabalhador. 

 
16.Conforme a Lei Nº. 8.142/90, que dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde e dá outras providências, assinale a alternativa que 
não está correta.  
 

a) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde.  

b) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e 
deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de 
serviço, profissionais de saúde e usuários, atua 
na formulação de estratégias e no controle da 
execução da política de saúde na instância 
correspondente, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros, cujas decisões serão 
homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) 
serão alocados como despesas de custeio e de 
capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e 
entidades, da administração direta e indireta. 

d) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será paritária em relação 
ao conjunto dos demais segmentos. 

e) N.d.a.  
 
17.Considere a Norma Operacional da Assistência à 
Saúde – NOAS-SUS 01/02 para assinalar a alternativa 
incorreta:  

 
a) Essa norma procura oferecer as alternativas 

necessárias à superação das dificuldades e 
impasses oriundos da dinâmica concreta de sua 
implementação. 

b) Definir um conjunto mínimo de procedimentos de 
média complexidade como primeiro nível de 
referência intermunicipal, com acesso garantido a 
toda a população no âmbito microrregional, 
ofertados em um ou mais módulos assistenciais 
não compete a essa norma.  
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c) A Secretaria de Assistência à Saúde (SAS) é a 
unidade organizacional do MS responsável pela 
análise técnica das propostas de qualificação das 
microrregiões na assistência à saúde, a serem 
submetidas à aprovação da CIT, de acordo com 
as regras estabelecidas nesta Norma. 

d) Os subsídios à organização e à programação da 
média complexidade, compreendendo grupos de 
programação e critérios de classificação das 
ações desse nível de atenção, são descritos em 
instrumento a ser acordado pelas três esferas de 
governo e definido em Portaria do MS.  

e) A presente Norma atualiza as condições de 
gestão estabelecidas na NOB-SUS 01/96, 
explicitando as responsabilidades, os requisitos 
relativos às modalidades de gestão e as 
prerrogativas dos gestores municipais e 
estaduais. 

 
18.Segundo a Norma Operacional Básica – 96, assinale a 
alternativa incorreta.  
 

a) A sua finalidade primordial é promover e 
consolidar o pleno exercício, por parte do poder 
público municipal e do Distrito Federal, da função 
do gestor da atenção à saúde dos seus 
munícipes.  

b) Na construção de uma gestão plena, a 
operacionalização das condições de gestão 
propostas por esta NOB considera e valoriza os 
vários estágios já alcançados pelos estados e 
pelos municípios.  

c) Os sistemas municipais de saúde apresentam 
níveis diferentes de complexidade.  

d) Os sistemas de comunicação social, educação 
em saúde e financiamento tem seus 
desenvolvimentos independentes do pleno 
funcionamento do CES e da CIB.  

e) Os recursos destinados ao pagamento das 
diversas ações de atenção a saúde prestadas 
entre municípios são alocados, previamente, pelo 
gestor que demanda esses serviços, ao 
município sede do prestador.  

 
19.Identifique qual o sistema que é alimentado, 
principalmente, pela notificação e investigação de casos de 
doenças e agravos que constam da lista nacional de 
doenças de notificação compulsória, mas é facultado a 
estados e municípios incluir outros problemas de saúde 
importantes em sua região: 
 

a) SIM 
b) SINASC 
c) SINAN 
d) SIAB 
e) N.D.A.  

 
20.Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único 
de Saúde – SUS, exceto:  
 

a) O incremento, em todas as áreas de atuações, do 
desenvolvimento científico e tecnológico.  

b) A ordenação da formação de recursos humanos 
na área de saúde. 

c) A colaboração na proteção do meio ambiente, 
nele compreendido o do trabalho.  

d) A participação na formulação da política e na 
execução de ações de saneamento básico. 

e) A vigilância nutricional e a orientação alimentar.  
 

 
 

Conhecimentos Específicos  
 
 
21.É o Documento a ser emitido em conformidade com o 
Regulamento Sanitário Internacional contendo informações 
sobre a identificação da embarcação, a viagem e a saúde 
dos viajantes.  
 

a) Declaração marítima de saúde. 
b) Denominação genérica. 
c) Decreto legislativo. 
d) Declaração de nutrientes. 
e) Dispensário de medicamentos. 

 
 
Texto I: 
 

É o segundo maior assassino parasitário no 
mundo, depois da malária, responsável de uma estimativa 
de 60 000 que morrem da doença cada ano entre milhões 
de infecções mundiais. O parasita migra para os órgãos 
viscerais como fígado, baço e medula óssea e, se deixado 
sem tratamento, quase sempre resultará na morte do 
anfitrião mamífero. 
 
22.O texto I refere-se a:  
 

a) Leishmaniose visceral  
b) Difteria  
c) Febre tifóide  
d) Dengue  
e) Poliomielite  

 
23.A respeito da Febre Amarela, assinale a alternativa 
correta:  
 

a) É uma doença infecciosa causada por um 
flavivírus.  

b) É uma intoxicação alimentar específica, originada 
pela bactéria Clostridium botulinum, que resulta 
da ingestão e absorção, pela mucosa digestiva, 
de toxinas da mesma.  

c) É uma inflamação nos brônquios que provoca 
maior secreção do muco. Há dois tipos de 
bronquite: aguda e crônica. 

d) A bactéria causadora é o vibrião colérico ou Víbrio 
cholerae, em forma de vírgula, móvel, que se 
desenvolve no intestino humano e produz a toxina 
responsável pela doença.  

e) É uma infecção aguda na região da traquéia, 
brônquios e bronquíolos, conhecida também 
como pertussis.  

 
24.Trata-se de Doença Infecto-contagiosa no Brasil, 
exceto:  
 

a) Rubéola 
b) Cloasma gravídico  
c) Sarampo 
d) Taxoplasmose 
e) Gripe  
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25.A respeito da Sondagem, assinale a alternativa 
incorreta: 
 

a) A sondagem vesical pode ser dita de alívio, 
quando há a retirada da sonda após o 
esvaziamento vesical, ou de demora, quando há a 
necessidade de permanência da mesmo. 

b) Drenagem vesical supra-púbica é realizada 
através da introdução de um cateter após uma 
incisão ou punção na região supra-púbica, a qual 
é preparada cirurgicamente, sendo que o cateter 
é posteriormente conectado a um sistema de 
drenagem fechado. 

c) São várias as vantagens da drenagem supra-
púbica.  

d) Sonda é definida como um tubo que se introduz 
em canal do organismo, natural ou não para 
reconhecer-lhe o estado, extrair ou introduzir 
algum tipo de matéria. 

e) N.d.a.  
 
26.É uma sonda naso-gástrica radiopaca de plástico claro, 
dotada de duas luzes, usada para descomprimir o 
estômago e mantê-lo vazio. 
 

a) Sonda gástrica simples 
b) Sonda de Dobhoff 
c) Sonda Nutriflex 
d) Sonda de Sengstaken-Blakemore 
e) Sonda de Miller-Abbott  

 
27.Com relação à Sondagem retal, assinale o 
procedimento incorreto: 
 

a) Preparo do material 
b) Adaptar a sonda retal à solução prescrita e ao 

equipo de soro  
c) Dispensar a vaselina para lubrificação.  
d) Colocar o paciente na posição de Sims  
e) Em caso de lavagem intestinal, abrir o 

equipamento, deixar escoar o líquido, fechar o 
equipo após e término, retirar a sonda e 
encaminhar o paciente ao banheiro ou colocá-lo 
em uma comadre.  

 
28.Depois da avaliação do estado geral do paciente, o 
profissional de enfermagem deve realizar o seguinte 
procedimento de enfermagem:  
 

a) Exame  
b) Histórico 
c) Processo  
d) Evolução  
e) Consulta  

 
Texto II: 
 

Trata-se da saída pela boca de sangue com 
origem no sistema gastro-intestinal, habitualmente do 
esófago ou do estômago. É também referido como "vômito 
de sangue" 
 
29.Assinale a alternativa que representa o texto II:  

a) Melena 
b) Hemoptise 
c) Epistaxe 
d) Atelectasia  
e) Hematêmese  

 

30.Trata-se de procedimentos na sondagem de alívio 
feminina, exceto: 
  

a) Encaminhar a paciente para higiene íntima ou 
fazê-la se necessário; 

b) Colocar a luva com técnica asséptica; 
c) Colocar o campo fenestrado no períneo e 

aproximar a cuba rim; 
d) Limpar a região com soro fisiológico, 

obedecendo-os mesmos princípios de assepsia 
descritos; 

e) Controlar o volume urinário e posteriormente se 
desfazer da amostra da urina uma vez que o 
controle de diurese é desnecessário. 

 
31.São sintomas de Diabetes Tipo 1, exceto:  
 

a) Sede excessiva. 
b) Respiração leve. 
c) Náuseas e vômitos. 
d) Dor abdominal. 
e) Visão borrada. 

 
32.Segundo o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, assinale a alternativa incorreta: 
 

a) Recusar-se a executar atividades que não sejam 
de sua competência legal consiste em direito.  

b) Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem, 
quando impedido de cumprir o presente Código e 
a Lei do Exercício Profissional não consiste em 
direito.  

c) É responsabilidade do profissional de 
Enfermagem assegurar ao cliente uma 
assistência de Enfermagem livre de danos 
decorrentes de imperícia, negligência ou 
imprudência. 

d) Exercer a enfermagem com justiça, competência, 
responsabilidade e honestidade é dever do 
Enfermeiro.  

e) N.d.a.  
 
33.Não é dever do profissional de Enfermagem: 
 

a) Prestar assistência de Enfermagem à clientela, 
sem discriminação de qualquer natureza. 

b) Garantir a continuidade da assistência de 
Enfermagem. 

c) Respeitar e reconhecer o direito do cliente de 
decidir sobre sua pessoa, seu tratamento e seu 
bem-estar. 

d) Prestar adequadas informações ao cliente e 
família a respeito da assistência de Enfermagem, 
possíveis benefícios, riscos e conseqüências que 
possam ocorrer. 

e) Prescrever medicamentos ou praticar ato 
cirúrgico.  

 
34.Sobre as Infrações e Penalidades, assinale a alternativa 
que está incorreta:  
 

a) A gravidade da infração é caracterizada através 
da análise dos fatos e causas do dano, suas 
conseqüências e dos antecedentes do infrator. 

b) Considera-se infração ética a ação, omissão ou 
conivência que implique em desobediência e/ou 
inobservância às disposições do Código de Ética 
dos Profissionais de Enfermagem. 

c) A caracterização das infrações éticas e 
disciplinares e a aplicação das respectivas 
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penalidades regem-se por este Código, sem 
prejuízo das sanções previstas em outros 
dispositivos legais. 

d) A advertência verbal consiste numa admoestação 
ao infrator, de forma reservada, que será 
registrada no prontuário do mesmo, na presença 
de duas testemunhas. 

e) A multa consiste em repreensão que será 
divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos 
Federal e Regionais de Enfermagem. 

 
Texto III: 
 

Procedimento realizado pelos hebreus desde os 
tempos bíblicos, conforme relatos em algumas escrituras, 
sendo que em tal etnia, a circuncisão era feita nos recém-
nascidos do sexo masculino. Trata-se da retirada do 
prepúcio, que é a pele que cobre a extremidade do pênis, 
conhecida como glande. O prepúcio tem como função 
proteger a glande contra traumatismos diversos, pois os 
mesmos eram freqüentes no homem primitivo que vivia nu. 
 
35.O texto III refere-se a:  
 

a) Prostotomia 
b) Balanotomia 
c) Penectomia 
d) Prostatectomia 
e) Postectomia  

 
36.A lavagem intestinal é um procedimento onde se efetua 
a limpeza das vísceras com objetivo de promover a 
retirada de residuos fecais, os quais são fontes de 
processos intoxicativos do corpo. Assinale a posição em 
que o paciente deve permanecer por cerca de 15 minutos:  
 

a) Decúbito dorsal  
b) Trendelenburg 
c) Genupeitoral  
d) Sims 
e) Ginecológica  

 
37.Assinale o local de esterilização de instrumento 
cirúrgico cortante: 
 

a) Autoclave  
b) Calor seco  
c) Formalina 
d) Hipoclorito de sódio  
e) Estufa  

 
38.Oligúria significa: 
  

a) Ausencia da micção. 
b) Aumento da diurese. 
c) Dor durante a micção. 
d) Diminuição da diurese. 
e) A diminuição da produção de fezes.  

 
39.Cirurgia ginecológica inclui a himenoplastia e 
labioplastia. Dentre as posições a seguir , assinale a que é 
indicada para a cirurgia ginecológica.  
 

a) Sims 
b) Decubito ventral  
c) Litotômica   
d) krasche 
e) trendelenburg  

 

40.É a retirada de um dos rins acometidos por tumores de 
rim. É retirado o rim, os gânglios próximos deste, a 
glândula supra-renal e a porção proximal do ureter. 
 

a) Nefrectomia  
b) Laparotomia 
c) Nefroblastomia 
d) Mastectomia 
e) Exérese  
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