
 

 

 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

01 - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala. 
02 - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões. Se não estiver 
completo, exija outro do fiscal da sala. 
03 - Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.  
04 - Ao receber a folha de respostas, escreva seu nome, o nome do cargo, o número da identidade, a data de 
nascimento, o endereço, a cidade e assine o cartão de identificação. Qualquer irregularidade observada, comunique 
imediatamente ao fiscal. 
05 - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de 
respostas. 
06 - Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica azul ou preta e faça as marcas de acordo 
com o exemplo. A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras. Exemplo: 
 

                      Forma correta:   Forma errada:  ����  ���� ���� 
 
07 - Só marque uma resposta para cada questão. 
08 - Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas pois isso poderá prejudicá-lo. 
09 - Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será considerada como 
respondida corretamente por todos os candidatos presentes.  
10 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 
11 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios 
gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o Folha Resposta. 
12 - O tempo disponível para estas provas de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
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Rascunho 
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Língua Portuguesa 
 

01) Imagine que você trabalha na secretaria de 
uma escola particular, a UNIXX, e diante de um 
alto índice de reprovações e notas baixas, a 
direção pede que você escreva e divulgue um 
comunicado informando que haverá um desconto 
na mensalidade como incentivo aos alunos que 
comprovadamente se dedicarem mais aos 
estudos. A direção da escola explica tudo e pede 
que você use o mínimo de palavras possível. 
Então você escreve: 
 
Os alunos da UNIXX, que são estudiosos, não 
pagarão mensalidade. 
 
Mas aconteceu que, naquele mês, todos os 
alunos, inclusive os que tinham notas baixas, 
ganharam na justiça o direito de não pagar 
mensalidade e o prejuízo da instituição foi 
enorme. O reitor demitiu você imediatamente, 
alegando incapacidade para a função. Por quê? O 
que você fez de tão errado se, a seu ver, o aviso 
dizia exatamente o que ele explicou? 
 
a) Você não informou a nota que era necessária para 

ter direito à promoção. 
b) Você deu um sentido inadequado ao usar as 

vírgulas, afirmando, assim, que todos os alunos da 
instituição são estudiosos e, portanto, todos teriam 
direito à promoção. Deveria, então, não ter usado 
vírgula alguma, criando sentido de restrição. 

c) Deveria ter usado apenas uma vírgula, a primeira, 
assim a frase ficaria mais adequada, pois não ficaria 
margem para dupla interpretação. 

d) Não deveria ter obedecido a uma ordem tão 
absurda, pensando primeiro no bem da instituição e 
prevendo que a habilidade dos advogados e 
estudantes encontraria um jeito de evitar a 
discriminação, lutando por direitos iguais. 

e) Você não cometeu erro algum, o erro foi do reitor, 
que não previu uma jogada jurídica dos alunos, mas 
a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. E este 
fato demonstra que, na vida profissional, se vemos 
alguém errando, mesmo que seja de nosso superior, 
devemos alertá-lo com educação e que 
conhecimento sobre o uso da linguagem é 
importante, pois a frase poderia ser diferente e, 
assim, evitaria tantos problemas.  

 
02) Um garotinho chegou em casa reclamando 
para os pais que a sua professora não sabe falar 
corretamente, pois ela costuma repetir o seguinte 
pedido para os alunos: 
 
“Alunos, por favor, eu estou pedindo: menas 
conversa!” 

O que a professora está falando de forma 
inadequada para o momento, o lugar e a sua 
posição, que tem incomodado o garotinho? 
 
a) Não há inadequação, está tudo bem colocado e o 

garotinho reclama indevidamente, pois não 
conhece ainda o uso formal da língua portuguesa. 

b) Na posição de professora, posição de comando e 
controle, não cabe o uso do termo “por favor”, por 
isso ela não consegue dominar a classe e precisa 
repetir sempre a mesma coisa. 

c) O que está inadequado é a palavra “menos”, que é 
uma palavra invariável, portanto não cabe flexão de 
gênero. 

d) Há uma redundância, uma repetição de significado, 
pois se ela usa o verbo na forma “estou”, primeira 
pessoa do singular, só pode ser “eu”, ou seja, quem 
está falando. E é isso que irrita os alunos, pois fica 
parecendo pedantismo e egocentrismo da 
professora, salientar o EU. 

e) Ela se refere aos “alunos” no plural, generalizando, 
e o garotinho não conversa durante a aula, por isso 
sente-se injustiçado e reclama para os pais. Isto nos 
ensina que no uso hábil da linguagem as 
generalizações não são adequadas. 

 
03) Observe as duas orações separadas por um 
ponto final: “Ontem eu vi um cachorrinho. Havia 
um corte na orelha do cachorrinho”. Juntando as 
duas orações, eliminando o ponto final que as 
separa, qual pronome relativo deveria ser usado e 
como deveria ficar a frase corretamente? 
 
a) Ontem eu vi um cachorrinho em cuja orelha havia 

um corte. 
b) Ontem eu vi um cachorrinho em que na orelha 

havia um corte. 
c) Ontem eu vi um cachorrinho cuja a orelha havia 

um corte.  
d) Ontem eu vi um cachorrinho em cuja a orelha 

havia um corte. 
e) Ontem eu vi um cachorrinho cuja a orelha do 

cachorrinho havia um corte. 
 
04) Observe as afirmações abaixo sobre os 
pronomes e assinale a alternativa verdadeira.  
 
a) Na norma culta, o pronome pessoal oblíquo 

assume a posição de sujeito. 
b) Os advérbios e palavras negativas atraem a ênclise. 
c) De acordo com a gramática da escrita formal, no 

início de frase, no início de um texto, depois de 
sinal de pontuação, deve-se usar próclise. 

d) Os pronomes indefinidos não atraem próclise, só 
os pronomes relativos. 

e) Os pronomes oblíquos não substituem nomes, 
somente os pronomes pessoais do caso reto (eu, tu, 
ele, nós, vós eles). 
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05) Leia com atenção o texto abaixo e depois 
responda as questões que estão a seguir.  
 

O guardador de rebanhos 
 
Sou um guardador de rebanhos. 
O rebanho é os meus pensamentos 
E os meus pensamentos são todos sensações. 
Penso com os olhos e com os ouvidos 
E com as mãos e os pés 
E com o nariz e a boca. 
Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la 
E comer um fruto é saber-lhe o sentido. 
Por isso quando num dia de calor 
Me sinto triste de gozá-lo tanto, 
E me deito ao comprido na erva, 
E fecho os olhos quentes, 
Sinto todo o meu corpo deitado na realidade, 
Sei a verdade e sou feliz. 

(Poema de autoria de Alberto Caeiro, heterônimo de 
Fernando Pessoa, poeta português) 

 
Assinale a afirmativa abaixo que mais se ajusta com o 
que diz o poema. 
 
a) A visão de mundo não se confunde com a sensação 

de mundo. 
b) A atividade mental é muito lúcida e extremamente 

racional. 
c) O entendimento da realidade resulta do 

racionalismo do eu-lírico, para quem o pensamento 
é essencial para se conhecer o mundo e tudo que 
existe. 

d) O poema sobrepõe o sentir, a experiência direta 
como forma de saber o mundo e as coisas todas, ao 
pensamento, à situação de apenas pensá-las, sabê-
las teoricamente, apenas em pensamento. 

e) Os termos “rebanho” e “pensamentos” se 
distanciam por força da metáfora. 

 
06) Leia o trecho abaixo, retirado do livro 
“Espelho dos nomes”, do escritor e linguista 
Marcos Bagno, que serve de referência para as 
questões a seguir: 
 
“Abre o livrúsculo com a ponta dos dedos. Mas a 
primeira página está em branco. Como, aliás, a 
segunda. Por sinal, a terceira também. Não que a 
quarta tenha algo escrito, nem muito menos a quinta. 
A sexta, por sua vez, é de uma brancura exemplar, 
superada talvez somente pela alvura muito alva da 
sétima... (sim, é isso mesmo que estou tentando te dizer: o livro 
não tem uma só mancha de tinta!) 
Que decepção para o menino! Depois de máscara e 
mensagem, descobrir um livro sem nada escrito (ou 
com nada escrito? Eu nunca sei muito bem como ou quando, 
e até mesmo por quê, usar essas palavrinhas com e sem junto 
de nada... triste mesmo é quando escuto alguém dizer mais 

nada ou, pior ainda, nada mais... você certamente já passou 
por isso, no supermercado, quando a pessoa do caixa pergunta: 
“Só isso? Nada mais?”... eu mesmo não sei se respondo “não” 
ou “sim”, porque veja bem... o quê? Ah, sim, desculpe...). 
Um pouco irritado, Gabriel vai fechar o livro quando 
escuta uma voz muito fina dizer: 
-Espere! Que pressa é essa? 
Gabriel tem certeza que a voz veio do livro, mas será 
possível? 
-Você disse alguma coisa?  
(...) 
-Evidentemente que eu disse alguma coisa! – responde 
o livro. – Que mal há nisso?” 
 
Qual é a função da linguagem das partes do texto que 
estão entre parênteses? 
 
a) Função metalinguística. 
b) Função metáfora. 
c) Função emotiva. 
d) Função referencial. 
e) Função fática. 
 
07) No trecho acima, do Espelho dos nomes, de 
Bagno, o fato de o livro falar consiste numa figura 
de linguagem. Por exemplo, quando o livro, que é 
um dos personagens da história, diz: “-
evidentemente que eu disse alguma coisa! – 
responde o livro. – Que mal há nisso?”. Assinale a 
alternativa que contém o nome correto da figura 
de linguagem que se forma ao livro falar? 
  
a) Catacrese. 
b) Prosopopéia. 
c) Metáfora. 
d) Comparação. 
e) Metonímia. 
 
08) Observe a seguinte oração: “a mãe lhe dava 
colo.” Qual é a função sintática do pronome 
oblíquo “lhe”? 
  
a) Complemento nominal. 
b) Objeto direto. 
c) Sujeito. 
d) Predicativo. 
e) Objeto indireto. 
 
09) De acordo com o termo destacado, são 
consideradas Orações Substantivas Subjetivas, 
EXCETO: 
 
a) O que cai na rede é peixe. 
b) Quem gosta de cinema não pode perder esse filme. 
c) Já está decidido quando serão as próximas 

eleições. 
d) Ainda não foi definido quantas cidades o 

governador vai visitar. 
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e) Nós só confiamos em você. 
 
10) Assinale a alternativa em que todas as palavras 
estão separadas corretamente: 
 
a) Cu-me-ei-ra; an-gus-tia-do; im-pas-se. 
b) Ob-sé-quio; con-va-les-cen-ça; a-fer-ven-tar. 
c) Me-lis-so-gra-fia; cam-pa-na; car-pe-te. 
d) Ge-ren-te; es-gri-mis-ta; ae-ro-clu-be. 
e) Mens-trua-ção; po-ra-quê; ge-o-cen-tris-mo. 
 

Matemática 
 
11) Pedro contou os patos, os bois e os coelhos 
que havia em sua fazenda, obtendo um total de 
420 animais. A seguir, verificou que o número de 
coelhos era o triplo do número de patos e que o 
número de bois excedia em 20 unidades o total de 
coelhos e patos. Qual era então o número de bois 
que havia na fazenda de Pedro? 
 
a) 150. 
b) 210. 
c) 220. 
d) 180. 
e) 230. 
 
12) A probabilidade de uma bola branca aparecer, 
ao se retirar uma única bola de uma urna 
contendo 5 bolas brancas, 3 bolas vermelhas e 7 
bolas verdes é? 
 
a)  1 . 
      4 
b)  1 . 
      2 
c)  2 . 

 5 
d)  1 . 
      3 
e)  7 . 
      8 
 
13) Sendo o binômio (x + √y )6, o quarto termo de 
seu desenvolvimento, é? 
 
a) 20x3 y √y. 
b) 6x5 y. 
c) 16x3 √y. 
d) 6x5 √y. 
e) 120x4 y. 

 
14) O número de diagonais de um dodecágono, é? 
 
a) 27. 
b) 54. 
c) 90. 

d) 38. 
e) 42. 
 
15) Inserindo-se 3 meios aritméticos entre 12 e 40, 
obteremos como razão da progressão? 
 
a) 5. 
b) 4. 
c) 9. 
d) 3. 
e) 7. 
 
16) Dada a matriz A =        1        1         1        1 
              -3       5        7       -1 
              9       25      49        1 
            -27     125     343     -1 
 
Então o determinante da matriz A é igual a? 
 
a) 6045. 
b) 15360. 
c) -455. 
d) -3500. 
e) 7385. 
 
17) A soma das raízes da equação 2x2 + 2x – 4 = 0 
é? 
 
a) 3. 
b) 4. 
c) 9. 
d) -1. 
e) 5. 
 
18) Qual o valor da expressão fatorial   7!  - 0! 
                        5! 
 
a) 41. 
b) 30. 
c) 9. 
d) 36. 
e) 11. 
 
19) Comprei um sapato cujo preço era R$ 200,00. 
Obtive desconto de R$30,00. Qual foi a 
porcentagem de desconto? 
 
a) 10%. 
b) 25%. 
c) 15% 
d) 8%. 
e) 12%. 
 
20) Apliquei uma quantia de dinheiro a uma taxa 
de 7% ao mês produzindo em 2 anos, R$ 7.560,00 
de juros. Qual foi a quantia que apliquei? 
 
a) R$ 12.450. 
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b) R$ 6.800. 
c) R$ 9.200. 
d) R$ 1.550. 
e) R$ 4.500. 
 

Conhecimentos Gerais 
 
21) O então Governador de Santa Catarina Vilson 
Kleinübing, em 1991, sancionou a Lei nº 8.353, 
que criou o Município de Sul Brasil/SC em: 

(Fonte: www.sulbrasil.sc.gov.br) 
 
a) 8 de dezembro. 
b) 26 de setembro. 
c) 19 de abril. 
d) 14 de junho. 
e) 2 de dezembro. 
 
22) São símbolos representativos do Município de 
Sul Brasil/SC: 
 
a) A prefeitura. 
b) O brasão nacional. 
c) A bandeira. 
d) As praças. 
e) O hino nacional. 
 
23) De acordo com os dados divulgados no Diário 
Oficial da União, o último Censo, realizado em 
2010 pelo IBGE, em comparação com o realizado 
em 2000, concluiu que a população do Município 
de Sul Brasil/SC: 
 
a) Aumentou. 
b) Diminuiu. 
c) Triplicou. 
d) Quadruplicou. 
e) Manteve-se a mesma. 
 
24) Os tsunamis são ondas gigantescas 
provocadas por perturbações nas profundezas dos 
oceanos. Recentemente um forte terremoto de 
magnitude 8,9 graus atingiu a costa do Japão, 
seguido por um enorme tsunami. Em 2004 um 
episódio semelhante ocorreu _________________ 
deixando quase 300 mil mortos. 
 
a) na China. 
b) em El Salvador. 
c) no Haiti. 
d) na Indonésia. 
e) no Chile. 
 
25) Analise os itens abaixo sobre o Estado de 
Santa Catarina e assinale a alternativa correta: 
 

I. São Joaquim é considerada a capital nacional 
da maçã. 

II. O atual governador do estado nasceu em 
Lages, foi produtor rural desta região e elegeu-
se prefeito pela primeira vez em 1989. 

III. Santa Catarina tem como senadores: Casildo 
Maldaner, Paulo Bauer e Luiz Henrique da 
Silveira. 

IV. Destaca-se no estado o turismo religioso, que 
ocorre em Nova Trento, Angelina e Brusque. 

 
a) Todos os itens estão corretos. 
b) Todos os itens estão incorretos. 
c) Somente os itens I e IV estão corretos. 
d) Somente os itens II e III estão corretos. 
e) Somente o item I está correto. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
26) A Lei Orgânica da Saúde estabelece que: 
 
a) À direção nacional do SUS compete promover a 

descentralização, para os municípios, dos serviços e 
das ações de saúde. 

b) À direção municipal do SUS compete definir e 
coordenar as redes integradas de assistência de alta 
complexidade em nível municipal. 

c) A integridade da assistência é garantida mediante 
oferta do Programa de Saúde da Família e de 
Unidade Básica de Saúde. 

d) A direção do SUS deve ser exercida, em todas as 
esferas de governo, pelo Ministério da Saúde. 

e) A política de recursos humanos na área da saúde 
visa à organização de um sistema de formação em 
todos os níveis de ensino. 

 
27) Conforme a Lei Orgânica n° 8.080/90, o que é 
referente ao campo de atuação do SUS? 
 

I. Colaboração a proteção do meio ambiente. 
II. Fiscalização e inspeção de alimentos, água e 

bebidas para o Consumo humano. 
III. Realização de campanhas nacionais para 

arrecadação para a Saúde Pública no Brasil. 
IV. Ordenação da formação de recursos humanos 

na área da saúde. 
 
a) Somente os itens I, II e III.   
b) Somente os itens I e II.    
c) Somente os itens II e IV.    
d) Somente os itens I, III e IV. 
e) Somente os itens I, II e IV.  
 
28) O Pacto de Gestão do SUS atende aos 
princípios fundamentais do Sistema Único de 
Saúde. Assinale a afirmativa correta quanto aos 
princípios prioritários desse pacto: 
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a) Descentralização, planejamento do SUS e 

universalidade 
b) Educação na saúde, regionalização e equidade. 
c) Descentralização, participação e controle social e 

regionalização. 
d) Organização dos serviços de enfermagem, 

descentralização e igualdade na assistência à saúde. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
29) Os profissionais da saúde devem adotar 
práticas de assepsia para  deter a disseminação de 
microorganismos e amenizar riscos de infecção. 
Com relação a este assunto, marque V para 
verdadeiro e F para falso e assinale a alternativa 
correspondente. 
 
(      ) As medidas de biossegurança não devem seguir 

a linha do exagero, porém não podem ser 
desprezadas. As ações que contribuem para a 
segurança de vida no dia-a-dia do profissional 
são genericamente consideradas medidas de 
biossegurança. 

(      ) O Ministério da Saúde tem recomendações 
específicas de procedimentos, como: agulhas 
devem ser reencapadas após usadas para serem 
desprezadas em recipiente adequado. 

(      )  Segundo o Ministério da Saúde, Infecção 
Hospitalar é a “infecção adquirida durante a 
hospitalização e que estava presente em período 
de incubação por ocasião de admissão do 
paciente, sendo diagnosticada, em geral, a partir 
de 48 horas após a internação”. 

(      )  Desinfecção de alto nível é aquela que destrói 
todos os micro-organismos na forma vegetativa 
e alguns esporos. 

(      )  Assepsia é o conjunto de medidas utilizadas para 
impedir a penetração de micro-organismos em 
local que não os contenha. 

 
a) F, V, F, V, F. 
b) V, F, F, V, V. 
c) F, F, F, V, V. 
d) F, V, V, F, V. 
e) V, V, F, V, V. 
 
30) A infecção hospitalar é uma síndrome 
infecciosa que o indivíduo adquire após a sua 
hospitalização ou realização de procedimento 
ambulatorial. Para que os índices de infecção 
hospitalar reduzam, são utilizados processos de 
higienização, esterilização e comportamento dos 
profissionais. Marque a alternativa correta: 
 
a) Assepsia é o processo que destrói os micro-

organismos dos artigos, com exceção dos esporos 
bacterianos, através de agentes físicos ou químicos. 

b) Existem várias técnicas de esterilização, que 
apresentam vantagens e desvantagens; contudo, a 
técnica usada mais regularmente é a estufa. 

c) Desinfecção é o processo que promove a 
destruição de  todos os micro-organismos, inclusive 
esporos. 

d) Antissepsia é o processo de eliminação inibição do 
crescimento dos micro-organismos na pele ou em 
tecidos vivos. 

e) Ácido peracético é um líquido que esteriliza 
materiais por imersão. Uma vantagem é sua 
rapidez,  em 20 minutos sob imersão apresenta 
esterilização e é atóxico. 

 
31) Conforme o calendário básico de vacinação do 
Ministério da Saúde, uma criança de 3 meses de 
idade com o esquema vacinal atualizado,  deve ter 
recebido 2 doses da vacina: 
 
a) BCG. 
b) Tríplice viral. 
c) Hepatite B. 
d) Tetravalente. 
e) Poliomielite. 
 
32) Existem medidas de prevenção de doenças, e 
estas estão divididas em nível, primário, 
secundário e terciário. Assinale a resposta que 
contém uma medida de prevenção de doenças do 
nível primário: 
 
a) Imunização. 
b) Autoexame da mama. 
c) Fisioterapia. 
d) Rastreamento dos cancros do colo do útero, da 

mama, da próstata, do cólon e reto. 
e) Rastreamento da fenilcetonúria no recém-nascido. 
 
33) Assinale a alternativa que corresponde a Lei 
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”: 
 
a) Lei 8.142, de 20 de Dezembro de 1990. 
b) Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1990. 
c) Lei 8.080, de 19 de Setembro de 1990. 
d) Lei 8.080, de 28 de Setembro de 1990. 
e) Lei 8.142, de 20 de Setembro de 1991. 
 
34) Na atenção as gestantes e puérperas, existe a 
assistência de uma equipe multiprofissional. 
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a 
uma função do técnico de enfermagem: 
 
a) Realizar consulta de pré-natal. 
b) Verificação dos sinais vitais. 
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c) Verificar o peso e altura e anotar no cartão da 
gestante. 

d) Fornecer medicação mediante receita médica. 
e) Proporcionar ações que sejam educativas para as 

gestante e/ou puérperas. 
 
35) Relacione a segunda coluna de acordo com a 
primeira e assinale a alternativa correspondente: 
 

1. Taquicardia. 
2. Hipertermia. 
3. Hipotensão. 
4. Bradipnéia. 
5. Hipoxemia. 

 
(      )  Temperatura do corpo elevada, relacionada à 

incapacidade do corpo de promover a perda de 
calor ou reduzir a produção de calor. 

(      )  Situação em que a pressão arterial encontra-se 
abaixo do normal. 

(      )  Concentração baixa de oxigenação no sangue 
arterial. 

(      )  Aumento da frequência cardíaca. 
(      ) Ritmo respiratório lento. 
 
a) 5, 1, 2, 4, 3. 
b) 3, 5, 4, 2, 1. 
c) 1, 2, 3, 5, 4. 
d) 2, 3, 5, 1, 4. 
e) 4, 2, 1, 3, 5. 
 
36) Conforme consta na Lei n° 7.498/86 que 
dispõe sobre a regulamentação do profissional do 
auxiliar de enfermagem, este exerce atividade de 
nível médio, envolvendo orientação e 
acompanhamento do trabalho de enfermagem em 
grau auxiliar, e participação do planejamento da 
assistência de enfermagem, EXCETO: 
 
a) Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto 

as privativas do Enfermeiro, observado o disposto 
no parágrafo único do art. 11 da referida Lei. 

b) Participar da orientação e supervisão do trabalho de 
enfermagem em grau auxiliar. 

c) Consultoria e auditoria de enfermagem. 
d) Participar da equipe de saúde. 
e) Participar da programação da assistência de 

enfermagem. 
 
37) É função básica do serviço de enfermagem, o 
tratamento de feridas, e a equipe deve estar atenta 
aos tipos de cicatrização, observando a melhora 
da ferida ou necessidade de intervenção, entre 
outros. Assinale a afirmativa correta sobre os tipos 
de cicatrização de uma ferida: 
 
a) Cicatrização, proliferação e maturação. 
b) Inflamatória, granulação e segunda intenção. 

c) Inflamatória, granulação e terceira intenção. 
d) Primeira intenção, segunda intenção e terceira 

intenção. 
e) Granulação, inflamação e maturação. 
 
38) Analise as sentenças abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
 

I. O COREN (Conselho Regional de 
Enfermagem) é o único responsável pelas lutas 
por melhores condições de trabalho. 

II. O sindicato de enfermagem de cada região é 
responsável por fiscalizar o exercício 
profissional. 

III. A lei do exercício profissional define as 
categorias e as respectivas funções que 
pertencem à enfermagem. 

IV. Enfermeiros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem devem inscrever-se no COREN 
para exercerem legalmente a profissão. 

 
a) Somente as sentenças I, II e IV estão corretas. 
b) Somente as sentenças III e IV estão corretas. 
c) Somente a sentença II está incorreta. 
d) Somente as sentenças I e IV estão corretas. 
e) Todas as sentenças estão corretas. 
 
39) De acordo com o Código de Ética de 
Enfermagem, NÃO é um princípio fundamental 
da profissão: 
 
a) O profissional de Enfermagem respeita a vida, a 

dignidade e os direitos da pessoa física e jurídica, 
em todo o seu ciclo vital, sem discriminação de 
qualquer natureza.  

b) A Enfermagem é uma profissão comprometida 
com a saúde do ser humano e da coletividade. Atua 
na promoção, proteção, recuperação da saúde e 
reabilitação das pessoas, respeitando os preceitos 
éticos e legais. 

c) O profissional de Enfermagem exerce suas 
atividades com justiça, competência, 
responsabilidade e honestidade.  

d) O profissional de Enfermagem participa, como 
integrante da sociedade, das ações que visem 
satisfazer às necessidades de saúde da população.  

e) O profissional de Enfermagem exerce a profissão 
com autonomia, respeitando os preceitos legais da 
Enfermagem. 

 
40) A regulamentação do exercício profissional da 
enfermagem e a normatização/fiscalização 
impedindo e punindo o descumprimento das 
normas legais e éticas na prática profissional, se 
dá através: 
 
a) Da lei do exercício profissional e do código de ética 

de enfermagem. 
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b) Dos sindicatos de enfermagem, bem como do 
código de ética. 

c) Da lei do exercício profissional e das associações de 
enfermagem. 

d) Do código de ética, bem como das universidades 
com cursos de enfermagem. 

e) Da lei do exercício profissional  e dos conselhos de 
enfermagem. 

 
 
 


