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 Leia atentamente o texto a seguir pra responder à questões de 01 a 06. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
TEXTO: 

 
                         Exercício da cidadania requer aprendizagem e prática 
 

           Atitudes como não jogar lixo na rua, dar lugar ao idoso em meios de transporte coletivo e esperar 
que as pessoas saiam do metrô antes de entrar são questões corriqueiras na vida da população que se 
encaixam perfeitamente na concepção de cidadania pretendida pelo cientista jurídico Ovídio Jairo 
Rodrigues Mendes. "No entanto, pela correria diária, essas atitudes não são observadas e acabam por 
se tornar problemas sociais. E a cidadania requer aprendizagem e prática, sob pena de funcionar como 5 

mero rótulo", destaca. 
  Para  Mendes, a  questão  da  cidadania  está, hoje, mais  vinculada  a  uma  relação  de consumo 

do que a um processo de formação de personalidade. “Quando a pessoa vai fazer um documento no 
Poupa-tempo, ela pega um pedaço de papel e, com esse ato, se considera um pouco mais cidadã. Mas 
cidadania não é isso: é viver em harmonia com o outro, transformar princípios e valores em atitudes que 10 

não beneficiam só interesses individuais, mas interesses coletivos. Por exemplo, eu varro a rua para 
evitar que o lixo se acumule e prejudique tanto a mim quanto aos meus vizinhos”, explica. 
 

 
EXERCÍCIO da cidadania requer aprendizagem prática. Revista Sociologia. Disponível em: <http://sociologiacienciaevida. uol.com.br/ 
ESSLO/Edicoes/0/exercicio-da-cidadania-requer-aprendizagem-e-pratica-207231-1.asp>. Acesso em: 5 abr. 2012. Adaptado. 
 
Questão 01 (Peso 2) 
   
A leitura do texto permite afirmar: 
 
A)  A cidadania torna-se um conceito abstrato à medida que os indivíduos não a praticam em seu cotidiano. 
B) O exercício da cidadania só será garantido no dia em que as pessoas possuírem poder econômico 

igualitário. 
C) Os interesses coletivos comprometem o conceito de cidadania  e  evidenciam o descompromisso dos 

órgãos responsáveis pelo bem-estar social. 
D) A ideia de cidadania torna-se inócua, pois os indivíduos, em seu cotidiano, não se comprometem a ensinar 
     ao outro a verdadeira prática cidadã.    
E) O fato de assumir atitudes educadas em relação ao próximo, embora seja um comportamento cidadão, 

não abarca o conceito fundamental sobre cidadania. 
 
Questão 02 (Peso 2) 
  
A citação do discurso do cientista jurídico tem como principal objetivo 
 
A) exemplificar situações concretas de práticas cidadãs. 
B) explicitar um pensamento coletivo e genérico a respeito da cidadania. 
C) desconstruir ideologias que defendem ideias opostas às do  pesquisador. 
D) validar o discurso do próprio locutor, por meio de uma autoridade linguística. 
E) questionar a ideologia do jurista, que explicita algumas contradições em seu discurso sobre cidadania. 
 
Questão 03 (Peso 1)  
 
No contexto em que está inserida, a palavra “corriqueiras” (linha 2) pode ser substituída, sem prejuízo do valor 
semântico, por 
 
A) indiscriminadas. 
B) irresponsáveis. 
C) desnecessária. 
D) incomuns. 
E) triviais. 
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Questão 04 (Peso 3) 
   
Sobre os aspectos linguísticos do texto, a alternativa correta é a 
 
A) A marca linguística “como” (linha 1) encerra uma ideia de causa. 
B) A expressão “ao idoso”  (linha 1) completa o sentido do nome  “lugar”  (linha 1), constituindo um exemplo  
    de ação cidadã. 
C) A forma verbal “encaixam”  (linha 3)  tem  como  agente  da  ação as “questões corriqueiras”  (linha 2) e é  
    formada a partir de uma derivação parassintética. 
D) O  termo “pelo jurista Ovídio Jairo Rodrigues Mendes”  (linhas 3 e 4) completa  o  sentido  de “pretendida” 
     (linha 3), evidenciando o elemento da frase que sofre a ação expressa. 
E) O fragmento “a uma relação de consumo” (linha 7) evidencia uma transgressão em relação à norma culta, 

já que seria necessário o uso da crase diante da palavra que rege a expressão destacada. 
 
Questão 05 (Peso 3) 
 
Quanto aos aspectos coesivos que garantem a progressão temática do texto em destaque, é correto afirmar: 
 
A) O termo “concepção de cidadania” (linha 3) referenda, no texto, as atitudes citadas como cidadãs.  
B) O conectivo “No entanto” (linha 4), por integrar o discurso do jurista, não garante a progressão do discurso  
     do articulista do texto. 
C) A expressão “essas atitudes” (linha 4) resgata, no texto,  as “questões corriqueiras” (linha 2), que, por sua  
     vez, faz referência ao termo “Atitudes” (linha 1). 
D) O elemento articulador “Para” (linha 7) tem o mesmo valor morfológico e semântico de “para” (linha 11). 
E) O vocábulo “isso” (linha 10) faz referência a um termo a ser citado. 
 
Questão 06 (Peso 3) 
 
“Quando a pessoa vai fazer um documento no Poupa-tempo, ela pega um pedaço de papel e, com esse ato, 
se considera um pouco mais cidadã. Mas cidadania não é isso: é viver em harmonia com o outro, 
transformar princípios e valores em atitudes que não beneficiam só interesses individuais, mas interesses 
coletivos. Por exemplo, eu varro a rua para evitar que o lixo se acumule e prejudique tanto a mim quanto aos 
meus vizinhos” (linhas de 8 a 12) 
 
A análise da estrutura linguística do discurso presente no fragmento em destaque permite afirmar: 
 
A) O termo “esse ato” resgata um comportamento citado antes do fragmento destacado. 
B) A partícula “se”, na forma verbal “se considera”, evidencia uma indeterminação do agente da ação verbal. 
C) O advérbio “mais” intensifica a  ideia  desenvolvida  pela  forma  verbal “considera”, sugerindo o quanto é  
     necessário valorizar um comportamento cidadão. 
D) A palavra  “só”  explicita  uma  ideia  de  exclusão, sugerindo  uma crítica do articulista diante de atitudes  
     individualistas. 
E) A marca linguística “tanto” encerra  uma  ideia de intensidade  em  relação  à  forma  verbal  “prejudique”,  
     denunciando um comportamento inaceitável. 
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Questão 07 (Peso 2)  
 

 
 

O  SONHO acabou. Disponível em:<http://www.ensinoonline.com.br/provas/ESPM ISP%20%28Escola%20Superior%20%20Propaganda%20 
e%20Marketing%29/2008/ESPM%20SP%20-%202008%20Modelo%20S. htm>. Acesso em: 8 abr de 2012. 

 
O conjunto textual do anúncio publicitário, ao repetir a mesma frase, gera, como efeito de sentido, a ideia de que 
 
A) a sociedade não desenvolveu, ao longo do tempo, a sua capacidade de escutar o próximo. 
B) o mesmo discurso tem repercussão diferente a depender de seu enunciador. 
C) o mundo é preconceituoso em relação a pessoas famosas e importantes. 
D) todos os indivíduos são iguais diante de uma sociedade democrática. 
E) o discurso se repete, embora haja ideologias diversas. 

 
Leia atentamente o anuncio publicitário para responder às questões 08 e 09. 
 
TEXTO: 

 
 

DESAFIO Super 100. Disponível em:< http://www.ca.org.br/>. Acesso em: 10 abr. 2012. 
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Questão 08 (Peso 1)  
 
Infere-se que o enunciador do texto exposto sobre o retrovisor do carro caracteriza-se como um indivíduo que 
 
A) não se compromete com a sua própria qualidade de vida. 
B) tem problemas de saúde e somente ajudando outros conseguirá ajudar a si próprio. 
C) se compromete com meninos de rua que passam fome e pedem dinheiro em semáforos. 
D) está envolvido com a qualidade de vida de todos, em razão de um projeto social do qual faz parte. 
E) compõe a classe baixa e terá benefícios diante de uma ação em que um outro passe a cuidar de si mesmo. 
 
Questão 09 (Peso 2)  
 
O uso da forma verbal “podia estar roubando” suscita a seguinte análise: 
 
A) Essa forma verbal traduz a dúvida do enunciador em relação à sua atitude no futuro. 
B) A locução verbal transcrita pode ser substituída, sem prejuízo de qualquer natureza gramatical, por roubarei. 
C) A forma verbal “podia” está sendo utilizada para sugerir um contexto de futuro do pretérito e não de passado  
    imperfeito. 
D) A presença do infinitivo na locução em destaque garante a noção temporal de um futuro certo. 
E) O gerúndio da locução verbal pode ser substituído por uma forma no particípio, sem prejuízo de significado. 

 
Questão 10 (Peso 1)  

 

 
 

GALHARDO, Batente. Disponível em: <http://fernandoloppes.blogspot.com.br/2011/04/charges-do-dia-tecnologia-e.html>. 
Acesso em: 10.abr. 2012.  
 
A tira evidencia uma crítica em relação 
 
A) à conduta feminina em face dos valores masculinos. 
B) à inconsistência intelectual diante do excesso de tecnologia. 
C) às relações humanas depois do advento das novas tecnologias. 
D) ao condicionamento social de algumas pessoas aos objetos tecnológicos. 
E) ao preconceito de algumas pessoas quanto à funcionalidade da tecnologia na atualidade. 
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Questão 11 (Peso 2) 
 
A Ficha Limpa surgiu por iniciativa popular e contou com a assinatura de mais de 1,6 milhões de brasileiros. Foi 
a pressão do povo que fez com que fosse votada e aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado. 
 
Com base nessas afirmações, identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas. 
 
(   ) Tornou mais rigorosos os critérios que impedem a candidatura de políticos condenados  pela Justiça. 
(   ) Valerá a partir das eleições municipais de 2014, já que  qualquer mudança na legislação eleitoral só é válida 

quatro anos depois de sua promulgação. 
(   ) Contraria o princípio  da inocência presumida, visto que esse restringe sua aplicabilidade às leis eleitorais. 
(   ) Terá alcance para condenações anteriores à data em que foi sancionada. 
 
A alternativa que contém  a sequência correta, de cima para baixo, é a 
 
A) V V V V 
B) F F V V 
C) F V V F 
D) V F F V 
E) V F V F 
 
Questão 12 (Peso 3) 
 
A morte do tunisiano Mohamed Bonazizi foi o estopim de revoltas que se alastraram pelo mundo árabe e 
inspiraram outros protestos na América Latina, Europa e EUA. 
 
Os conhecimentos acerca desas manifestações permitem afirmar: 
 
A) Em Londres, a população foi às ruas para protestar, violentamente, contra o sistema de ensino. 
B) Nos EUA, o Ocupe Wall Street teve como alvo a especulação financeira e as políticas neoliberais. 
C) No Chile, manifestantes do Grupo Indignados impediram a realização das eleições regionais em várias 

cidades. 
D) Na Espanha, a morte de um jovem ocorrida durante uma ação policial desencadeou outros distúrbios que se 

estenderam por todo país. 
E) Na Síria, rebeldes xiitas capturaram o presidente Bashar Al-Assad por reprimir manifestações populares com 

a ajuda de grupos terroristas. 
 
Questão 13 (Peso 1) 
 
Entre as economias emergentes de maior destaque mundial estão o Brasil, a Rússia, a Índia e a China. Esses 
quatro países constituem o Grupo Bric, acrônimo formado pelas iniciais das quatro nações. 
Em abril de 2011, um novo país foi admitido no Grupo, adicionando-se um “s” ao acrônimo, que passou a ser 
Brics. 
 
Esse novo integrante do Grupo das quatro economias emergentes é 
 
A) Sudão. 
B) Suriname. 
C) Singapura. 
D) El Salvador. 
E) África do Sul. 
 
 
 
 
 
 
 



                              CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ  
                                                            
                                                                            ENFERMEIRO (CÓD. 405)  

                          Realização: Prefeitura Municipal de Morpará e Fundação CEFETBAHIA 
 

                                                                      6 

Questão 14 (Peso 1) 
 
Segundo estimativas da ONU, em outubro de 2011, a população mundial atingiu 7 bilhões de habitantes. As 
projeções indicam que, em 2050, serão 9,3 bilhões de habitantes e até o final do século, antes de estabilizar, 
haverá 10 bilhões de pessoas. 
 
O aumento populacional ocorrerá, principalmente, 
 
A) nos países africanos em virtude das altas taxas de fecundidade. 
B) na China e na Índia porque, já são os países mais populosos do planeta. 
C) nos países desenvolvidos, pois iniciarão um novo ciclo de crescimento. 
D) nas zonas rurais, devido à modernização agrícola que tende a absorver mão de obra cada vez mais 

numerosa. 
E) nos países emergentes em decorrência da queda acentuada da mortalidade e do aumento da expectativa de 

vida. 
 
Questão 15 (Peso 2) 
 
A mancha de óleo decorrente do vazamento de milhares de litros de petróleo no campo do Frade em novembro 
de 2011, se estendeu por uma área de 163 quilometros quadrados, o equivalente a 16,3 mil campos de futebol. 
 
Sobre o vazamento descrito, marque V para as afirmativas verdadeiras e F, as falsas. 
 
(   ) Aconteceu durante a perfuração de um poço de petróleo na camada pré-sal. 
(   ) Foi consequência de uma exploração numa plataforma de petróleo semi-submersível. 
(   ) Evidenciou a falta de fiscalização e de preparo do governo brasileiro para prevenir e conter  desastres  

ambientais dessa natureza. 
(   ) Ocorreu na plataforma continental da Bacia de Campos no Rio de Janeiro. 
 
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo é a 
 
A) V F F V 
B) V F V F 
C) F V V F 
D) F F V V 
E) V V V V 
 
Questão 16 (Peso 3) 
 
Os premiês, o italiano Silvio Berluscone e o grego George Papandreou, renunciaram ao cargo por motivos 
semelhantes. Ambos são peças de um “efeito dominó”, que já destituiu nove líderes políticos nos últimos três 
anos. 
 
Entre os motivos responsáveis pela queda de governantes de países integrantes da Zona do Euro, pode-se 
apontar: 
 
A) As denúncias de corrupção e os escândalos sexuais. 
B) A crise de legitimidade econômica provocada pela recessão política. 
C) Os calotes aos credores devido à desvalorização da moeda européia. 
D) O descontentamento da população em vista do grande número de desempregos. 
E) A adoção de pacotes de austeridade que incluem cortes de benefícios e aumento de impostos 
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Questão 17 (Peso 3) 
 
A alternativa que corretamente identifica uma mudança proposta pelo novo Código Florestal é a indicada em 
 
A) O reflorestamento obrigatório, para os pequenos proprietários das áreas desmatadas em Reserva Legal. 
B) A proibição do plantio, de qualquer tipo de cultura, em morros de área de Preservação Permanente. 
C) O aumento da faixa mínima de vegetação nativa em Áreas de Preservação Permanente a ser mantida pelos 

produtores rurais. 
D) A suspensão de multas e sanções aplicadas a proprietários rurais até a data em que entrou em vigor o 

decreto regulamentando a Lei de Crimes Ambientais. 
E) A diminuição das áreas a serem reflorestadas por latifundiários tanto em Reservas Legais como em Áreas de 

Preservação Permanente. 
 
Questão 18 (Peso 1) 

I 
 
Seca, guerra civil, caos político e restrições a ajuda humanitária resultam numa crise de fome que atinge quase 
a metade da população. 
O país é um dos mais pobres e violentos do mundo, onde guerrilheiros impedem a saída da população e a 
entrada de doações por agências humanitárias. 
 

II 
 
O país criticou duramente a escolha do Nobel da Paz de 2010, suspendeu as relações comerciais com a 
Noruega, tentou convencer outras nações a boicotarem a cerimônia de entrega do prêmio, censurou a 
transmissão ao vivo da cerimônia, bloqueou sites da internet, além de impedir que algum representante do 
ganhador fosse receber o prêmio, já que o próprio estava preso condenado a 11 anos por manifestações em 
prol da democracia e dos direitos humanos. 
 
Os textos I e II correspondem, respectivamente, 
 
A) ao Haiti e ao Irã. 
B) à Etiópia e à Cuba. 
C) à Somália e à China. 
D) a Barein e à Rússia. 
E) ao Iêmen e à Venezuela. 
 
Questão 19 (Peso 2) 
 
No dia 8 de junho de 2011, foi anunciada a inclusão de dois novos elementos químicos na tabela periódica: os 
compostos de número atômico 114 e 116. 
 
Em relação a esses dois novos elementos, marque V para a afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 
(   ) Podem ser encontrados em abundância na natureza. 
(   ) São leves, de difícil desintegração e ampla aplicação prática na indústria. 
(  ) Foram criados em laboratório como todos os elementos químicos de número atômico  superior a 994 na 

Tabela Periódica. 
(   ) São altamente radioativos e de vida muito curta, dura apenas frações de segundo. 
 
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a 
 
A) F F V V 
B) F V V F 
C) V F F V 
D) V V F F 
E) V V V V 
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Questão 20 (Peso 3) 
 
A construção de três usinas hidrelétricas na Floresta Amazônica tem ocupado grande espaço no noticiário, 
especialmente em 2010 e 2011, provocando debates e conflitos de interesses entre governo e ambientalistas e 
até problemas trabalhistas. 
 
Tendo em vista os conhecimentos sobre a construção dessas três hidrelétricas, é correto afirmar. 
 
A) A maior delas, Jirau, será a segunda do país em capacidade instalada de geração. 
B) A usina de Balbina é a mais controversa, visto que desalojará a maior comunidade ribeirinha da Amazônia. 
C) A principal obra de geração de energia em andamento, Belo Monte, enfrenta resistência devido aos impactos 

que provocará ao ambiente e nas tribos indígenas da área. 
D) A hidrelétrica de Santo Antônio no rio Xingu, no Pará, enfrenta um movimento reivindicatório por melhores 

condições de trabalho. 
E) O Governo, para diminuir os impactos ambientais sobe os ecossistemas da floresta, construirá apenas uma 

represa de água para as três hidrelétricas, todas situadas no rio Madeira. 
 
Questão 21 (Peso 1) 
 
No que toca à questão vencimental, a Lei Orgânica Municipal de Morpará afirma que  
 
A) os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder 

Executivo. 
B) os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 
C) os vencimentos dos cargos do Poder Executivo poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Legislativo. 
D) o padrão de vencimentos dos cargos públicos será fixado por Decreto do Poder Executivo. 
E) o padrão de vencimentos dos cargos públicos será sempre fixado por decisão judicial transitada em julgado. 
 
Questão 22 (Peso 2) 
 
Constitui direito do servidor público de Morpará, nos moldes da Lei Orgânica Municipal, a licença-prêmio de três 
meses 
 
A) por decêndio de serviços prestados à administração direta, autarquias e fundações, assegurado o 

recebimento integral das gratificações percebidas ininterruptamente, há mais de dois anos. 
B) por decêndio de serviços prestados à administração direta, autarquias e fundações, assegurado o 

recebimento integral das gratificações percebidas ininterruptamente, há mais de três anos. 
C) por quinquênio de serviços prestados à administração direta, autarquias e fundações, assegurado o 

recebimento integral das gratificações percebidas ininterruptamente, há mais de três anos. 
D) por quinquênio de serviços prestados à administração direta, autarquias e fundações, assegurado o 

recebimento integral das gratificações percebidas ininterruptamente, há mais de dois anos. 
E) por biênio de serviços prestados à administração direta, autarquias e fundações, assegurado o recebimento 

das gratificações percebidas ininterruptamente, há mais de um ano. 
 
Questão 23 (Peso 3) 
 
A aposentadoria do servidor público de Morpará, de acordo com o preconizado na Lei Orgânica Municipal,  
 
A) assegurará, por invalidez permanente, em todos os casos, o direito a proventos proporcionais ao tempo de 

serviço. 
B) será compulsória aos setenta anos de idade, assegurado o direito a proventos proporcionais ao tempo de 

serviço. 
C) não poderá computar o tempo de serviço público federal. 
D) não poderá computar o tempo de serviço público estadual. 
E) não poderá computar o tempo de serviço público prestado a outro Município. 
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Questão 24 (Peso 1) 
 
De acordo com a Política Nacional de Promoção da Saúde (PT/MS 687/06), preencha as lacunas conforme as 
responsabilidades de cada esfera de gestão e assinale a alternativa correta. 
 
• Estabelecer mecanismos para a qualificação dos profissionais do sistema local de saúde para desenvolver 

as ações de promoção da saúde. Gestor______________________ 
• Definir e apoiar as diretrizes, capacitação e educação permanente em consonância com as realidades 

locorregionais. Gestor_______________ 
• Manter articulação com municípios para apoio à implantação e supervisão das ações de promoção da 

saúde. Gestor______________ 
 
A alternativa que preenche adequadamente as lacunas das frases em destaque é a 
 
A) Municipal, Federal, Estadual. 
B) Estadual, Federal, Municipal. 
C) Federal, Estadual, Municipal. 
D) Estadual,Municipal, Federal. 
E) Municipal, Estadual,Federal. 
 
Questão 25 (Peso 2) 
 
De acordo com o Pacto pela Saúde (PT/GM 399/06), são consideradas diretrizes do Pacto de Gestão as 
indicadas em 
 
A) Promoção da saúde, planejamento, e regulação. 
B) Descentralização, regionalização e financiamento. 
C) Saúde do idoso, fortalecimento da atenção básica e financiamento. 
D) Programação pactuada integrada,promoção da saúde e descentralização. 
E) Fortalecimento da atenção básica, planejamento, participação e controle social. 
 
Questão 26 (Peso 1) 
 
Conforme a Resolução 311/07 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), é correto afirmar que é 
 
A) dever do Enfermeiro avaliar, criteriosamente, sua competência técnica, científica, ética e legal e aceitar 

livremente encargos ou atribuições, sem questionar suas habilidades. 
B) dever do Enfermeiro respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, em todo seu ciclo 

vital,com exceção, apenas,  nas situações de morte e pós-morte. 
C) dever do Enfermeiro disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade, em casos de 

emergência,epidemia e catástrofe, podendo pleitear remuneração compatível com o nível de formação . 
D) proibido ao Enfermeiro aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência de fatos que envolvam 

recusa ou demissão de cargo, função ou emprego motivado pela necessidade do profissional em cumprir o 
presente código e a legislação do exercício profissional. 

E) permitido ao Enfermeiro negar, omitir informações ou emitir falsas declarações sobre o exercício profissional, 
quando solicitado pelo Conselho Regional de Enfermagem. 

 
Questão 27 (Peso 3) 
 
São consideradas complicações da gastrostomia as que estão indicadas na alternativas 
 
A) Náuseas, vômito, distensão abdominal e infecção local. 
B) Tontura, peritonite e hipertensão.  
C) Obstipação,desnutrição, náuseas e vômito. 
D) Confusão mental, peritonite e distensão abdominal. 
E) Vazamento no local da inserção, infecção local e hipotensão.  
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Questão 28 (Peso 3) 
 
Constitui indicação para traqueostomia a que está explicitada na alternativa 
 
A) Prevenção de broncoaspiração em pacientes conscientes ou paralisados.  
B) Obstrução das vias respiratórias superiores causada por traumatismo, queimaduras, epiglotite ou tumores.  
C) Pacientes em ventilação mecânica por um período curto. 
D) Paciente com predisposição para bronquite. 
E) Pacientes com bom padrão respiratório. 
 
Questão 29 (Peso 1) 
 
Com relação às Teorias de Enfermagem, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, correlacionando-as. 
  
1ª coluna                                                                            2ª coluna 

                                                                                 
1) Nas instituições de saúde, a estrutura                

rigidamente hierarquizada estabelece a 
subordinação integral de um indivíduo a outro e 
de um serviço a outro. 

2) A valorização de normas e regras parece ser o 
enfoque da teoria que mais tem influenciado a 
prática da enfermagem. 

3) Na administração do pessoal de enfermagem, a 
liderança surge como estratégia de condução 
de grupo. 

4) A assistência de enfermagem é fragmentada em 
atividades e para cada elemento é determinada 
uma ou mais tarefas. 

(   ) Teoria Burocrática 

(   ) Teoria Clássica 

(   ) Teoria das Relações Humanas 

(   ) Teoria Científica 

 
A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é a 
 
A) 1 3 2 4 
B) 1 4 3 2 
C) 2 1 3 4 
D) 2 3 1 4 
E) 3 1 4 2 
 
Questão 30 (Peso 2) 
 
O imunobiológico especial disponibilizado através dos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais 
(CRIE) é o indicado na alternativa 
 
A) BCG. 
B) Tríplice Viral. 
C) Tetravalente. 
D) Vacina antitetânica. 
E) Vacina inativada contra poliomielite.  
 
 
 
 

 
 




