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Cargo: Enfermeiro Padrão 
 
Língua Portuguesa 
 
Meditação no presépio 
 
Cecília Meireles 
 
 Quando São Francisco de Assis inventou o primeiro 
presépio, e falou das coisas do céu numa gruta, dizem que, ao 
ajoelhar-se, desceu-lhe aos braços estendidos um Menino todo 
de luz. O Santo Poeta colocara ali apenas umas poucas 
imagens: as da Sagrada Família, a do irmão jumento e a do 
irmão boi. O áspero cenário de pedra tinha a nudez franca da 
pobreza, a rispidez dos desertos do mundo, o recorte bravio dos 
lugares de sofrimento. Aí, o Menino de luz pode descer, porque 
ele vinha para ensinar caminhos difíceis, e restituir às coisas 
naturais da terra o sentido da sua presença na ordem universal. 
(...) 

O amor humano é um perigoso jogo. Por amor, os 
homens foram construindo presépios ao longo do mundo, e já 
não lhes bastava a pedra desguarnecida: queriam recobri-la do 
ornamento da sua devoção. Trouxeram folhagens e flores, 
dispuseram frutos e pássaros, desceram o céu, num pálio de 
seda azul, colheram as estrelas, dos ramos que se alongam na 
noite. Caçaram a lua, no meio da sua viagem, e pescaram o sol, 
redondo peixe de nadadeiras flamejantes. (...) 
  
 Os Reis vieram por si, de olhos postos na Estrela; e 
como os Reis traziam os camelos; e os pastores, carneiros, 
também os Profetas arrastaram leões, e cabras sem defeito — e 
depois, em muita confusão, toda besta que remói, umas de unha 
fendida, outras não; e até os animais que caminham sobre o 
peito e os que têm muitos pés e ainda assim se arrastam pelo 
chão. (...) 
 
(Rio de Janeiro, revista “Rio”, Dezembro de 1946) 
Texto extraído do livro “Cecília Meireles - Obra em Prosa - Vol. 
1”, Ed. Nova Fronteira - Rio de Janeiro, 1998, pág. 192. 
 
01. Assinale a opção correta para o sinônimo do substantivo 
comum que está escrito em letra maiúscula no primeiro trecho do 
texto. 
a) Jesus. 
b) São Francisco de Assis. 
c) Santo Poeta. 
d) Sagrada Família. 
 
02. No segundo trecho do texto a palavra em destaque não 
significa. 
a) Desprovida. 
b) Desprotegida. 
c) Despejado. 
d) Desenfeitar. 
 
03. A palavra estrela não é sinônimo dentro desse contexto. 
a) Menino. 
b) Jesus. 
c) Rei. 
d) Virgem. 
 
Leia o texto e responda a questão 04. 
 
APELO 
 
 Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de 
casa. Nos primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta, 
bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi 
ausência por uma semana: o batom ainda no lenço, o prato na 
mesa por engano, a imagem de relance no espelho.  
 Com os dias, Senhora, o leite pela primeira vez 
coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos: a pilha de 

jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. 
Toda a casa era um corredor deserto, e até o canário ficou mudo. 
Para não dar parte de fraco, ah, Senhora, fui beber com os 
amigos. Uma hora da noite eles se iam e eu ficava só, sem o 
perdão de sua presença a todas as aflições do dia, como a última 
luz na varanda. 
 E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa 
do tempero na salada o meu jeito de querer bem. Acaso é 
saudade, Senhora? Às suas violetas, janelas não lhes pouparam 
água e elas murcham. Não tenho botão na camisa, calço a meio 
furada. Que fim levou o saca-rolha? Nenhum de nós sabe, sem a 
Senhora, conversar com os outros: bocas raivosas mastigando. 
Venha para casa, Senhora, por favor. 
(Dalton Trevisan) 
 
04. As palavras em destaque significam respectivamente. 
a) Característica psicológica, espaço, passagem de tempo, 

passagem de tempo, tempo, espaço e narração em primeira 
pessoa. 

b) Passagem de tempo, espaço, passagem de tempo, passagem 
de tempo, tempo, espaço e narração em primeira pessoa. 

c) Passagem de tempo, espaço, passagem de tempo, passagem 
de tempo, tempo, espaço e narração em terceira pessoa. 

d) Característica psicológica, espaço, passagem de tempo, 
passagem de tempo, tempo, espaço e narração em terceira 
pessoa. 

 
Leia o texto e responda a questão 05. 
 
O Anônimo 
 
Ignácio de Loyola Brandão 
Presença da tragédia 
 
Se alguém me matasse. Se eu fosse abatido a tiros por uma 
amante, pelo marido de uma de minhas amantes, por um 
neurótico pela fama, por um serial killer americano que tivesse 
vindo ao Brasil, pelo engano de um traficante, por um assaltante 
num cruzamento, por uma das milhares de balas perdidas que 
cruzam a cidade, por uma dessas motos enraivecidas que 
alucinam o transito, por um colega de profissão inconformado 
com a minha fama. Se morresse em uma inundação, atingido por 
um raio ou por um arvore derrubada por um vendaval. Por um 
remédio com data vencida, por uma comida estragada. Uma 
tragédia noticiada por toda a mídia, alimentada e realimentada, 
provocando manchetes vorazes, devoradas com prazer pelo 
publico e construindo a minha legenda. Melhor que fosse algo 
misterioso. O noticiário duraria mais tempo, o caso seria revisto 
por curiosos dispostos a desvendar enigmas. Provocar a 
necessidade de uma autopsia, de exumação. Ser o enigma do 
século seria a minha gloria. Se eu tivesse essa certeza, não me 
incomodaria de estar morto. 
O Anônimo, Cadernos de Literatura Brasileira - Instituto Moreira 
Salles - São Paulo, nº. 11, Junho de 2001, pág. 98. 
 
05. As palavras em destaque no texto significam 
respectivamente. 
a) Agastado, edaz e fama. 
b) Furioso, devorador e edaz. 
c) Encolerizado, fulo e renome. 
d) Devorador, irritado e celebridade. 
 
Leia o texto e responda a questão 06. 
 
De cabeça pensada 
 
 Tinha 30 anos quando decidiu: a partir de hoje nunca 
mais lavarei a cabeça. Passou o pente devagar nos cabelos, pela 
última vez molhados. E começou a construir sua maturidade. 
 Tinha 50, e o marido já não pedia, os filhos haviam 
deixado de suplicar. Asseada, limpa, perfumada, só a cabeça 
preservada, intacta com seus humores, seus humanos óleos. 
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Nem jamais se deixou tentar por penteados novos ou anúncios 
de xampu. Preso na nuca, o cabelo crescia quase intocado, sem 
que nada além do volume do coque acusasse o constante brotar. 
 Aos 80, a velhice a deixou entregue a uma enfermeira. 
A qual, a bem da higiene, levou-a um dia para debaixo do 
chuveiro, abrindo o jato sobre a cabeça branca. 
 E tudo o que ela mais havia temido aconteceu. 
 Levadas pela água, escorrendo liquefeitas ao longo dos 
fios para perderem-se no ralo sem que nada pudesse retê-las, lá 
se foram, uma a uma, as suas lembranças. 
(Do livro Contos de Amor Rasgados) 
 
06. Assinale a alternativa incorreta quanto ao texto acima. 
a) O texto apresenta marcas temporais cronológicas. 
b) O texto apresenta marcas temporais psicológicas. 
c) A personagem principal é masculina. 
d) A narração está em terceira pessoa. 
 
Leia o texto e responda a questão 07. 
 
“Não é o homem um mundo pequeno que está dentro do mundo 
grande, mas é um mundo grande que está dentro do pequeno. 
Baste por prova o coração humano, que, sendo uma pequena 
parte do homem, excede na capacidade a toda a grandeza do 
mundo. (...) O mar, com ser um monstro indômito, chegando às 
areias, pára; as árvores, onde as põem, não se mudam; os 
peixes contentam-se com o mar, as aves com o ar, os outros 
animais com a terra. Pelo contrário, o homem, monstro ou 
quimera de todos os elementos, em nenhum lugar pára, com 
nenhuma fortuna se contenta, nenhuma ambição ou apetite o 
falta: tudo confunde e como é maior que o mundo, não cabe 
nele.” 
(Padre Antônio Vieira) 
 
07. Assinale a alternativa incorreta quanto ao contexto do texto 
acima. 
a) O sentimento do homem é maior que o mundo. 
b) O homem não se contenta com pouco. 
c) Para o homem toda fortuna é pouco. 
d) O homem cabe no mundo. 
 
08. Leia as frases. 
I- Fabrício estava namorando no bosque. 
II- Vânia gostou do doce de goiaba. 
III- Aprenderei sempre que puder. 
IV- Estou feliz porque você chegou. 
Assinale a alternativa que representa respectivamente a 
classificação dos verbos em destaque. 
a) Pretérito imperfeito, pretérito perfeito, presente, futuro do 

pretérito. 
b) Pretérito imperfeito, pretérito perfeito, futuro do presente, 

presente. 
c) Presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, futuro do 

presente. 
d) Futuro do pretérito, presente, pretérito imperfeito, pretérito 

perfeito.  
 
Leia o trecho da história em quadrinhos a ser analisado, um 
episódio da Turma da Mônica, personagens de Mauricio de 
Sousa que, segundo Eguti (2001), foram inspirados em sua filha 
mais velha e em sua turminha de amigos. Essa turminha é 
constituída pelos personagens Mônica, Cebolinha, Cascão, 
Magali entre outros, e estão na idade pré-escolar por volta dos 
sete anos de idade. Responda as questões 9 e 10. 

 
09. O texto acima apresenta respectivamente os pronomes. 
a) Demonstrativo, tratamento, indefinido, pessoal. 
b) Possessivo, pessoal, indefinido, pessoal. 
c) Relativo, tratamento, indefinido, pessoal. 
d) Interrogativo, pessoal, indefinido, pessoal. 
 
10. Assinale a alternativa incorreta sobre o texto acima. 
a) O texto apresenta linguagem informal. 
b) O texto apresenta muitos personagens. 
c) O texto apresenta linguagem verbal. 
d) O texto apresenta linguagem não verbal. 
 
11. Quanto à oração subordinada adverbial assinale a alternativa 
incorreta. 
a) Durante a madrugada, eu olhei você dormindo. (temporal). 
b) Impedido de entrar, ficou irado. (consecutiva). 
c) Ministrou duas aulas, mesmo estando doente. (concessiva). 
d) Não faça o exercício sem reler a proposta. (condicional). 
 
12. Assinale a alternativa em que o uso da crase não é proibido. 
a) Antes a descoberta o cientista gritou. 
b) Após a voz de prisão o bandido entregou os comparsas. 
c) Refiro-me a Fernanda. 
d) Contra a ação do governo, João realizou um protesto. 
 
13. Assinale a alternativa em que o parônimo está incorreto. 
a) Linimento – medicamento para fricções. 
b) Dilatar – denunciar. 
c) Infestar – assolar. 
d) Enformar –  meter em forma. 
 
14. Numere a 1ª coluna de acordo com a 2ª, associando os 
prefixos gregos e latinos que se correspondem quanto ao 
significado: 

1- ( ) anáfora  
2- ( ) apóstolo 
3- ( ) arcanjo 
4- ( ) catálogo 
 

I- Primazia 
II- Ordem 
III- Inversão 
IV- Afastamento 
 

 
a) 1 IV, 2 I, 3 III, 4 II. 
b) 1 II, 2 III, 3 I, 4 IV. 
c) 1 I, 2 II, 3 III, 4 IV. 
d) 1 III, 2 IV, 3 I, 4 II. 
 
15. Opte pela alternativa incorreta quanto à concordância. 
a) Escolheram a hora adequada. (gramatical). 
b) Escolheram a hora e o local adequado. (atrativa). 
c) O povo, extasiado com sua fala, aplaudiram. (atrativa). 
d) Comprei um sapato e um vestido pretos. (gramatical). 
 
16. Assinale a alternativa incorreta, segundo a norma gramatical: 
a) Não tínhamos visto os estudantes que faziam oito anos. 
b) Aqueles parceiros parecia viverem felizes. 
c) Cancelamos o passeio, haja visto o mau tempo. 
d) Mais de um dos alunos se cumprimentaram. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17.  De acordo com o Decreto n° 94.406/87, são atribuições 
privativas do enfermeiro, exceto: 
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a) Direção e coordenação da equipe de saúde 
b) Direção do órgão de enfermagem 
c) Organização e direção dos serviços de enfermagem 
d) Coordenação, execução e avaliação dos serviços de 

assistência de enfermagem 
 
18.  Considere as seguintes atividades que o enfermeiro, como 
integrante de uma equipe de saúde, pode exercer, segundo o 
Decreto nº 94.406/87, exceto: 
a) Participar de equipe de organização e elaboração de normas 

sobre projetos de construção de estabelecimentos de saúde. 
b) Compor equipe de pesquisa sobre tecnologia em saúde. 
c) Elaborar e desenvolver a assistência de enfermagem a 

gestantes e parturientes. 
d) Realizar episotomia e episiorrafia com aplicação de anestesia 

local, sob supervisão do profissional médico. 
 
19. O propósito da vigilância epidemiológica é fornecer 
orientação técnica permanente para os que têm a 
responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de 
controle de doenças e agravos. Considerando essa afirmação, 
assinale a alternativa correta. 
a) A informação limita o desencadear de ações por meio do 

planejamento. 
    b) Informação é o dado não analisado. 

c) O eixo central da vigilância epidemiológica é o processo de 
informação-decisão-ação. 

    d) Informação não implica interpretação por parte do usuário. 
 
20. O papel do enfermeiro na prática da educação em saúde 
compreende que as verdadeiras práticas educativas, só têm 
lugar entre sujeitos sociais, que se movimentam em direção a um 
projeto de vida libertador. Assinale a alternativa incorreta. 
a) Deve- se proporcionar situações que levem a reflexões e 

reorganização de padrões de saúde. 
b) Deve- se detectar necessidades de saúde para sugerir 

programas de saúde. 
c) Deve- se mobilizar as pessoas a se organizarem para 

reivindicar melhorias às condições de saúde existentes. 
d) Deve- se propor mudanças, considerando apenas os 

interesses da instituição de saúde. 
 

21.  As DSTs são infecções transmitidas principalmente pelo       
contato sexual e constituem a causa direta de terrível sofrimento 
humano, provocando uma grande demanda nos serviços de 
saúde. O cuidado da mulher infectada focaliza tanto as 
necessidades físicas quanto as psicológicas, e cabe ao 
profissional de enfermagem orientá-la para realizar o 
autocuidado. Considere os seguintes cuidados: 
I. Tomar a medicação conforme prescrito e usar medidas de 
conforto para aliviar os sintomas. 
II. Retomar as relações sexuais, atentando para a higiene íntima 
e freqüência dos atos sexuais. 
III. Comparecer à consulta somente quando apresentar lesões e 
erupções com corrimento. 
IV. Abster-se de relações sexuais até que o tratamento esteja 
completo e usar práticas seguras de sexo quando retornar às 
relações sexuais. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 
 
22.  De acordo com o Projeto Terapêutico Singular, podemos 
afirmar que, a clínica ampliada é: 
a) Um compromisso radical com o sujeito doente, visto de modo 

singular. 
b) Assumir a responsabilidade sobre os usuários dos serviços de 

saúde. 
 

c) Buscar ajuda em outros setores, ao que se dá nome de 
intersetorialidade. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
23. 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. 

 
24. Trata-se de Doença Infecto-contagiosa no Brasil, exceto:   
a) Rubéola.  
b) Cloasma gravídico.   
c) Sarampo.  
d) Taxoplasmose.  
 
25.  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. 

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 

 
26. São sintomas de Diabetes Tipo 1, exceto:   
a) Sede excessiva. 
b) Respiração leve. 
c) Náuseas e vômitos. 
d) Dor abdominal. 
 
27. O enfermeiro deve identificar como paciente com risco para 
infecção puerperal a paciente que apresentar: 
a) Hipertensão arterial. 
b) Apresentação fetal pélvica. 
c) Cardiopatia. 
d) Amniorrexe prematura. 
 
28. Estão inclusas na relação de doenças de notificação 
compulsória as seguintes patologias: 
a) Raiva humana e escabiose. 
b) Hanseníase e caxumba. 
c) Febre tifóide e dengue. 
d) Tétano e psoríase. 
 
29. Para controlar e prevenir a infecção hospitalar torna-se 
imperativo a adoção de medidas padronizadas para o isolamento 
de pacientes hospitalizados com doenças transmissíveis, a fim 
de conter o elo de transmissão. São patologias que requerem 
precaução para aerossóis: 
a) Sarampo, varicela, rubéola. 
b) Bk pulmonar, hepatite b, varicela. 
c) Meningite tuberculosa, caxumba, Mrsa. 
d) Infuenza, tétano, bk ósseo. 
 
30. De acordo com o Ministério do Trabalho, todos os 
trabalhadores de instituição de saúde devem ter a carteira de 
vacinação do adulto atualizada, e não podem faltar as seguintes 
vacinas: 
a) BCG e Rotavirus. 
b) Hepatite B e BCG. 
c) Hepatite B e Dupla Bacteriana. 
d) Dupla Bacteriana e Influenza. 
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31.  Conforme normas da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, no cuidado à criança com varicela, o enfermeiro deve 
usar a seguinte precaução individual: 
a) Duas máscaras do tipo comum. 
b) Duas máscaras: uma comum e outra N95. 
c) Não há necessidade de se utilizar máscara. 
d) Uma máscara do tipo PFF2 (N95). 
 
32. Nos últimos anos, as instituições de saúde têm reunido 
esforços para a adoção de medidas necessárias à prevenção e 
controle de infecções no âmbito hospitalar. Dentre essas 
medidas, existem as precauções baseadas na transmissão de 
doenças. São consideradas doenças de transmissão aérea: 
a) Meningite, varicela, tuberculose e sarampo. 
b) Coqueluche, caxumba, rubéola e meningite viral. 
c) Tuberculose, varicela, sarampo e herpes zoster. 
d) Meningite, sarampo, tuberculose e impetigo bolhoso. 
 
33. Estão inclusas no nível de prevenção primária, dentre outras, 
a seguinte ação: 
a) Reabilitação. 
b) Promoção da saúde. 
c) Diagnóstico precoce. 
d) Limitação da capacidade. 
 
34. O Programa Nacional de Imunizações preconiza um sistema 
de conservação de imunobiológicos que é denominado Rede de 
Frio e inclui várias ações que devem ser de domínio da 
Enfermagem. 
Com relação à Rede de Frio, assinale a alternativa correta. 
a) A rede de frio tem abrangência nacional, estadual, regional, 

municipal e local, sendo apenas necessárias condições de 
refrigeração no armazenamento em nível local. Para o 
transporte dos produtos imunobiológicos não se exige 
refrigeração. 

b) A rede de frio está relacionada somente aos aspectos ligados 
ao controle de temperatura no armazenamento dos 
imunobiológicos, sendo obrigatória a verifi cação da 
temperatura das geladeiras e freezers, no mínimo 4 vezes  ao 
dia. 

c) A rede de frio é um sistema de conservação de produtos 
imunobiológicos, sendo necessário mantê-los em 
temperatura constante entre –10°C a –30°C. 

d) A rede de frio inclui os processos de armazenamento, 
transporte, distribuição e manipulação dos produtos 
imunobiológicos em condições adequadas de refrigeração, 
desde o laboratório produtor até o momento em que as 
mesmas são administradas. 

 
35.  De acordo com o Ministério da Saúde, em relação à Atenção 
Básica – Saúde da Família, podemos afirmar que: 
a) O Departamento de Atenção Básica (DAB), estrutura 

vinculada à Secretaria de Atenção à Saúde, no Ministério da 
Saúde, tem a missão institucional de coordenar essa política 
no âmbito da gestão federal do SUS, cabendo a sua 
execução, exclusivamente, aos municípios. 

b) As equipes são compostas, no mínimo, por um médico de 
família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e 6 
agentes comunitários de saúde. Quando ampliada, conta 
ainda com um dentista, um auxiliar de consultório dentário e 
um técnico em higiene dental. 

c) As equipes de saúde são responsáveis pelo acompanhamento 
de, no máximo, 100 famílias, localizadas em uma área 
geográfica  delimitada. As equipes atuam com ações de 
promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de 
doenças e agravos mais freqüentes, e na manutenção da 
saúde desta comunidade. 

d) O Programa de Agentes Comunitários de Saúde é equivalente 
ao Programa da Saúde da Família. O PACS tem as mesmas 
atribuições do Programa da Saúde da Família. 

 

36.  Em relação aos cuidados de enfermagem preconizados pelo 
Ministério da Saúde, na atenção à mulher durante o período pré-
natal, é correto afirmar quanto aos procedimentos para o exame 
clínico e obstétrico: 
a) A medida da pressão arterial deverá ser realizada com a 

gestante em repouso, preferencialmente sentada, posição 
que evita a compressão aorta-cava pelo útero aumentado. 

b) A posição ideal para a medida da altura uterina na gestante é 
o decúbito ventral. 

c) A medida da circunferência abdominal é considerado um 
procedimento desnecessário durante o período pré-natal. 

d) A verificação do peso e da altura deverá ser realizada a cada 
consulta, com a gestante descalça e com roupa leve, 
proporcionando apoio dos membros superiores para evitar 
possíveis quedas. 

 
37.  Em relação aos direitos dos cidadãos, todos têm direito ao 
acesso às ações e aos serviços de promoção, proteção e 
recuperação da saúde promovidos pelo Sistema Único de Saúde 
inclusos abaixo, exceto: 
a) O acesso se dará prioritariamente pelos Serviços de Saúde da 

Atenção Básica próximos ao local de moradia. 
b) Quando houver limitação circunstancial na capacidade de 

atendimento do serviço de saúde, fica sob responsabilidade 
do gestor municipal 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 critérios de vulnerabilidade clínica e social, 
sem qualquer tipo de discriminação ou privilégio. 

c) 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. 

d) 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. 

 
38. Conforme os sinais e sintomas abaixo, fazem parte do 
diagnóstico de enfermagem na diabetes, exceto: 
a) Risco de déficit de volume de líquido relacionado à anúria e 

desidratação. 
b) Nutrição alterada relacionada ao desequilíbrio de insulina, 

alimentos e atividades físicas. 
c) Risco de prejuízo da integridade da pele relacionado à 

imobilidade e neuropatia. 
d) Ansiedade relacionada à perda de controle para tratar o 

diabetes, desinformação e medo das complicações. 
 
39.  Constituem medidas de ordem geral em relação à promoção 
da Saúde: 
a) Alimentação adequada e educação em todos os níveis. 
b) Imunização e proteção contra acidentes. 
c) Inquéritos sanitários e saúde ocupacional. 
d) Aconselhamento genético e controle dos vetores. 
 
40.  O processo de cuidar da família é entendido como uma 
metodologia baseada em: 
a) Referencial teórico, onde o enfermeiro tem que acessar e 

intervir com as famílias num relacionamento cooperativo. 
b) Conhecimentos práticos, onde o enfermeiro atua na 

comunidade como orientador. 
c) Trabalho de grupo, onde o enfermeiro desempenha papel 

gerenciador das ações. 
d) Ação, pela qual o enfermeiro age junto à equipe de saúde e 

nas famílias. 




