
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO DE CONGONHAS 

 

Enfermeiro 

 

LEIA COM ATENÇÃO!  
 
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 60 (sessenta) 
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, confira o nome da prova, o seu nome e número 
de inscrição. 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 preta ou 
azul e faça as marcas de acordo com o modelo afixado no quadro. A marcação da 
folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras. 
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 posteriormente anulada e os pontos, a ela correspondentes, serão 
atribuídos a todos os candidatos. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos 
sobre o conteúdo das provas. A interpretação das questões faz parte da avaliação 
(prova). 
 
 
 

 
 



Concurso Público de Congonhas | Fundação Guimarães Rosa. 

 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Concurso Público de Congonhas | Fundação Guimarães Rosa. 

 

 3 

 
 

Prova de Língua Portuguesa 
 
 

TEXTO 1 
 

Era coisa de criança 
 

Colar chiclete na cadeira dos outros, rir do cabelo cortado do colega. Mas 
agora brincadeiras como essas ganharam um nome sério: bullying. E passaram a ser 
resolvidas por adultos: pais, mestres e até, em alguns casos, polícia. 

O termo bullying significa a prática de agredir alguém fisicamente, 
verbalmente, até por atitudes (como caretas). Mas tem sido usado como um alarme, 
um chamado para que adultos interfiram no relacionamento de seus filhos e alunos. 
Uma nova linha de pesquisadores, no entanto, vem defendendo que o buIlying não é 
necessariamente um problema para gente grande. Segundo eles, as picuinhas entre 
crianças e adolescentes devem ser resolvidas pelos próprios envolvidos. Sem adultos 
como juízes.  

Esses especialistas não dizem que crianças devem trocar socos na saída da 
escola. Nem que apanhar faz bem. Afirmam, sim, que disputar é como um rito, pelo 
qual passamos no início da vida para saber enfrentar as encrencas maiores do futuro. 
Afinal, fazemos isso desde os tempos mais remotos. "Em boa parte da história da 
humanidade a agressão foi um traço adaptativo", escreve Monica J. Harris, 
professora de psicologia da Universidade do Kentucky, em Bullying, Rejection and 
Peer Victimization (sem tradução em português). No passado, os homens disputavam 
comida para garantir a sobrevivência. O conflito definia quem ia perpetuar a espécie e 
quem ficaria para trás. "Aqueles humanos mais agressivos em termos de buscar as 
coisas e proteger seus recursos e parentes tinham mais chances de sobreviver e 
reproduzir", afirma Monica. Enquanto os homens teriam aprendido a usar a força 
física, as mulheres desenvolveram habilidades mais sutis, como agressões verbais - 
fofocas e rumores.  

Se antes essas táticas garantiam a sobrevivência, hoje nos ajudam no 
convívio social. Quando as crianças deixam o conforto do lar para frequentar o 
colégio, descobrem que nem sempre suas vontades são atendidas. E que precisam 
negociar o tempo todo, como por um brinquedo ou por um lugar para sentar. Sem 
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passar por isso, será mais difícil lidar com um desafeto no futuro, como um chefe, o 
síndico do prédio ou aquele amigo que empresta dinheiro e nunca paga.  

O resultado da superação desses primeiros embates aparece cedo. Um 
estudo com 2 mil crianças com idade de 11 e 12 anos feito pela Universidade da 
Califórnia em Los Angeles mostrou que aquelas que tinham algum rival na turma da 
escola eram vistas como mais maduras pelos professores. As meninas que reagiam a 
alguma antipatia foram consideradas donas de maior competência social. Os meninos 
com inimizades foram classificados como alunos com melhor comportamento. Nesses 
casos - que não envolviam agressões físicas, segundo a pesquisa -, as crianças não 
só aprenderam a reagir a menosprezo, pressão e sarcasmo como ainda ganharam 
status no colégio. "Tanto para meninos quanto para meninas, ter uma antipatia mútua 
com alguém de outro sexo é associado à popularidade", escreve a pesquisadora e 
autora do estudo Melissa Witkow, hoje professora de psicologia da Universidade 
Willamette, nos EUA. 

A recente onda de crimes ligados a bullying, no entanto, criou o temor de que 
crianças e adolescentes talvez não deem conta da briga sozinhos. A comprovação 
disso estaria em casos como o do adolescente que guardou por anos o rancor das 
humilhações que passou em um colégio na cidade do Rio de Janeiro - até voltar lá, e 
disparar contra alunos, deixando 13 mortos. O resultado de histórias assim foi uma 
pressão de pais, mestres e legisladores para que o comportamento das crianças seja 
mais controlado. E para que até a polícia seja chamada para impedir as agressões. 
Em junho, o Senado brasileiro aprovou um projeto de lei determinando que as escolas 
inibam atitudes e situações que possam gerar bullying. Em maio, um americano de 17 
anos, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi preso por dar notas às colegas 
de turma - altas para as mais bonitas, baixas para as mais feias - e publicar a 
avaliação no Facebook.  

Essa reação é chamada de superproteção pelos pesquisadores que 
defendem a não intervenção dos adultos nas disputas entre crianças e adolescentes. 
"É como se o mundo inteiro estivesse sofrendo de amnésia. Os adultos se 
esqueceram de que passaram pelas mesmas disputas no colégio", diz Helen 
Guldberg, psicóloga e professora de desenvolvimento infantil na Open University, 
Inglaterra. Segundo Helen, estamos julgando as atitudes das crianças com base nos 
valores de adultos. "O comportamento das crianças - as palavras que usam, o jeito 
brusco com que, por exemplo, excluem outros de suas brincadeiras - está sendo 
julgado com a seriedade com que encararíamos o relacionamento entre adultos em 
um escritório", afirma.  
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Essa linha de não intervenção defendida por gente como Helen Guldberg é 
polêmica. Para os críticos, desavenças simples podem ser o início de conflitos mais 
graves - eventos que poderão deixar marcas físicas e psicológicas. "O bullying é um 
problema sério que precisa ser combatido", diz Aramis Lopes Neto, pediatra e 
estudioso do tema. Mas em um ponto as duas linhas concordam: quando a briga se 
repete e se prolonga por um tempo, e só um lado sai sempre perdendo é porque a 
criança já está derrotada. E é hora de os adultos entrarem em ação.  

Prestar atenção ao comportamento da criança ajuda a descobrir se é o caso 
de intervir. Mudanças repentinas, como queda no desempenho escolar ou aumento 
da agressividade, são sinais importantes. Se o problema não for resolvido, alguns 
efeitos podem se estender. "Muitos adultos trazem da infância dificuldades de 
relacionamento social e baixa autoestima", afirma Lopes Neto. Isso atrapalharia a 
vida profissional e pessoal, como a capacidade de manter relacionamentos estáveis. 
"Há vítimas que não se desenvolvem profissionalmente por medo de se expor e se 
tornar alvo de bullying no trabalho", diz o médico. É como se elas não conseguissem 
nunca sair da zona de conforto. Exatamente o que pode acontecer com quem passa a 
infância na sombra dos pais, sem enfrentar uma briga sozinho. 
 

(Superinteressante, ed. 294, agosto de 2011, p. 72-74.) Texto adaptado. 

 
 
QUESTÃO 01 
 
O emprego da flexão verbal do pretérito imperfeito do indicativo – “era” – no título do 
texto sugere: 
 

(A) A indicação de um fato enunciado sob o foco do cientificismo. 
(B) A enunciação de um fato passado focalizado de modo genérico. 
(C) A narração como gênero textual do que é enunciado. 
(D) A intertextualidade com a expressão “Era uma vez.” 
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QUESTÃO 02 
 
São estratégias usadas na construção do texto: 
 
I – Emprego de exemplificações. 
II – Utilização de dados estatísticos. 
III – Apresentação de argumentação de autoridades. 
IV – Estabelecimento de paralelos e/ou confronto entre fatos. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 

(A) Os itens I, II, III e IV estão corretos. 
(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(D) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

 
QUESTÃO 03 
 
Na abordagem do tema, a Revista Superinteressante adota uma postura em que se 
evidencia: 
 

(A) Parcialidade nos critérios de julgamento. 
(B) Radicalismo na focalização dos fatos. 
(C) Senso crítico na análise do contexto do bullying. 
(D) Incoerência na apresentação dos argumentos.   
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QUESTÃO 04 
 
O texto permite dizer que: 
 
I – Especialistas apresentam uma visão diferenciada para o problema do bullying. 
II – O controle do bullying deve ficar sempre a cargo dos adultos, particularmente dos 
pais. 
III – Ressignificado, o bullying pode ser um aliado de crianças e adolescentes. 
 
Estão CORRETAS as alternativas: 
 

(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(B) Apenas os itens II e III estão corretos. 
(C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(D) Os itens I, II e III estão corretos. 

 
QUESTÃO 05 
 
 “Mas agora brincadeiras como essas ganharam um nome sério: bullying”. 
 
A expressão que substitui o termo destacado na frase acima sem alterar seu sentido 
é: 
 

(A) Diante disso. 
(B) A par disso. 
(C) Além disso. 
(D) Ao invés disso. 
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QUESTÃO 06 
 
“[...] picuinhas entre crianças e adolescentes devem ser resolvidas pelos próprios 
envolvidos.” 
 
No trecho, o vocábulo destacado pode ser substituído, sem prejuízo do seu sentido 
na frase, por todos os itens abaixo, EXCETO: 
 

(A) Decisões. 
(B) Embates. 
(C) Agressões. 
(D) Hostilidades. 

 
QUESTÃO 07 
 
“Se antes essas táticas garantiam a sobrevivência, hoje nos ajudam no convívio 
social.” 
 
No período acima, estabeleceu-se entre as orações uma relação de 
 

(A) Causalidade. 
(B) Condição. 
(C) Consequência. 
(D) Proporcionalidade. 
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QUESTÃO 08 
 
Observe os trechos abaixo: 
 
I – Conhece tudo sobre bullying e não consegue expor, com clareza, o assunto. 
II – É preciso prestar atenção no comportamento das crianças e buscar a solução 
para as dificuldades que possam surgir. 
III – O adolescente foi preso por dar notas às colegas de turma e publicar a avaliação 
no Facebook. 
 
O articulador destacado nos períodos traduz ideia de: 
 

(A) Adversidade em apenas I e II. 
(B) Adição em apenas III. 
(C) Adversidade em I e adição em II e III. 
(D) Adição em I, II e III. 

 
QUESTÃO 09 
 
Em todos os trechos abaixo, o vocábulo que retoma as expressões destacadas, com 
as quais está relacionado, EXCETO em: 
 

(A)  “Há vítimas que não se desenvolvem profissionalmente por medo de se 
expor [...] 

(B) “[...] o síndico de um prédio ou aquele amigo que empresta dinheiro [...]” 
(C) “Essa reação é chamada de superproteção pelos pesquisadores que 

defendem a não intervenção dos adultos [...]” 
(D) “O bullying é um problema sério que precisa ser combatido.” 
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QUESTÃO 10 
 
Observe a correlação entre as palavras e marque a alternativa em que uma das 
correlações é feita de maneira INCORRETA: 
 

(A) Conter – contenção. 
(B) Oprimir – opressão. 
(C) Deter – detenção. 
(D) Reter – retensão.  

 
  

Prova de Conhecimentos Gerais 
 

QUESTÃO 11 
 
O Brasil será o país anfitrião da Copa do Mundo de Futebol de 2014. Essa será a 
segunda Copa realizada nos gramados do país – a primeira ocorreu em 1950, quando 
o Brasil foi derrotado na final para o Uruguai no Maracanã. Hoje, pode-se afirmar em 
relação ao evento: 
 

I. Que nossos principais estádios de futebol não estão devidamente preparados 
em termo de estrutura. 

II. Que a nossa rede hoteleira instalada abrigará confortavelmente os turistas 
que aqui virão. 

III. Que haverá geração de empregos no país e impacto no crescimento do PIB 
brasileiro. 

IV. Que a nossa infraestrutura atual de transportes suportará a demanda futura 
prevista. 
 

Marque a alternativa CORRETA:  
 

(A) Apenas o item III é correto. 
(B) Apenas os itens III e IV são corretos. 
(C) Apenas os itens I e III são corretos. 
(D) Apenas o item I é correto. 
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QUESTÃO 12 
 
Os países denominados BRIC´S são aqueles que se destacam no cenário mundial 
pelo rápido crescimento das suas economias e correspondem respectivamente: 
 

(A) Ao Brasil, Rússia, Índia, China e Suíça. 
(B) Ao Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 
(C) À Bielorrússia, Reino Unido, Irlanda, República Checa e Suíça. 
(D) À Bélgica, Reino Unido, Itália, Canadá e Suécia. 

 
QUESTÃO 13 
 
A “Lei Seca” é um instrumento de viabilização de políticas públicas que se aplica 
para: 
 

(A) Melhorar a arrecadação dos cofres públicos. 
(B) Organizar o trânsito urbano das grandes capitais. 
(C) Melhorar a avaliação popular dos políticos que fazem as leis. 
(D) Conter a violência urbana no trânsito. 

 
QUESTÃO 14 
 
“A expectativa de vida média no Brasil cresce paulatinamente: em 2008, a média de 
vida no Brasil era de 72,8 anos; em 2009, foi de 73,1 anos; em 2020, a previsão é de 
que deve chegar a 76,1; e em 2050 a 81,3 anos”.  

(Revista Brasileira de Administração (RBA), Julho / Agosto 2011. Pág 40.) 

 
Tal constatação, aliada a outras informações inerentes ao tema, nos remete a 
seguinte conclusão: 
 

(A) A qualidade de vida do brasileiro melhora a cada dia. 
(B) A expectativa de vida no Brasil é universal, ou seja, é igual em todas as 

regiões. 
(C) A expectativa de vida independe do sexo do ser humano. 
(D) Não há correlação entre expectativa de vida e classe social. 
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QUESTÃO 15 
 
Leia o trecho abaixo referente à segurança cibernética em Belo Horizonte e marque a 
alternativa CORRETA: 
 
“Segurança – Disparou em BH os crimes cibernéticos. O número de delitos via 
Internet registrados na delegacia especializada da capital quase dobrou entre 2009 e 
2010, pulando de 334 para 640. Este ano já foram abertos 510 inquéritos, 54% por 
estelionato”.  
                                                                                         (Jornal Estado de Minas, 03/10/2011. Pág. 01.) 

 
O aumento dos crimes cibernéticos deve-se: 
 

(A) À má índole de parte da população brasileira que gosta de levar vantagem 
em tudo. 

(B) Ao desemprego elevado em BH e na região metropolitana. 
(C) À impunidade reinante no Brasil. 
(D) Ao uso cada vez mais elevado do acesso de brasileiros aos computadores 

sem as devidas precauções de segurança. 
 

 
Prova de Conhecimentos Locais 

 
 
QUESTÃO 16 
 
Em relação ao município de Congonhas, NÃO se pode afirmar taxativamente: 
 

(A) Foi criado inicialmente como Congonhas do Campo. 
(B) É um centro de mineração do Estado de Minas Gerais. 
(C) Que seja um centro turístico de negócios com um clima admirável. 
(D) É um centro religioso por excelência. 

 
 



Concurso Público de Congonhas | Fundação Guimarães Rosa. 

 

 13 

QUESTÃO 17 
 
Constituem belezas da cidade de Congonhas: 
 

(A) Profetas, Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos e Estátua da 
Liberdade. 

(B) Profetas, Igreja do Rosário e Salão dos Ex-Votos. 
(C) Profetas, Estação Ferroviária e Prefeitura Municipal. 
(D) Profetas, Cine Teatro Leon e Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. 

 
QUESTÃO 18 
 
Congonhas integra com outros municípios o Circuito Turístico: 
 

(A) Dos Diamantes. 
(B) Da Mineração. 
(C) Dos Inconfidentes. 
(D) Do Ouro. 

 
QUESTÃO 19 
 
O município de Congonhas está inserido na bacia hidrográfica do: 
 

(A) Rio Piracicaba. 
(B) Rio São Francisco. 
(C) Rio Doce. 
(D) Rio das Velhas. 
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QUESTÃO 20 
 
Congonhas tem os seguintes municípios limítrofes: 
 

I. À leste: Ouro Preto e Ouro Branco. 
II. À oeste: Jeceaba e Belo Vale. 

III. Ao sul: Conselheiro Lafaiete e São Brás do Suaçuí. 
IV. Ao norte: Ouro Preto e Belo Vale.  

 
Marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) Apenas os itens I e II são corretos. 
(B) Apenas os itens II e III são corretos. 
(C) Apenas o item III é correto. 
(D) Todos os itens são corretos. 

 

 
Prova de Conhecimentos Específicos Próprios 

Enfermeiro 
 
QUESTÃO 21 
 
O exercício da atividade de enfermagem, observadas as disposições da Lei 7.498, de 
25 de junho de 1986, e respeitados os graus de habilitação, é privativo do: 
 

(A) Enfermeiro. 
(B)  Profissional inscrito no Conselho Regional de Enfermagem independente da 

região. 
(C) Técnico de Enfermagem.  
(D) Auxiliar de Enfermagem e parteiro. 
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QUESTÃO 22 
 

Compete ao enfermeiro, EXCETO: 
 

(A) A realização do Parto com Distocia é da competência de Enfermeiros, e dos 
portadores de Diploma, Certificado de Obstetriz ou Enfermeiro Obstetra, bem 
como Especialistas em Enfermagem Obstétrica e na Saúde da Mulher. 

(B) Assistência de Enfermagem à gestante, parturiente e puérpera.  
(C) Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto. 
(D) Execução e assistência obstétrica em situação de emergência.  

 
QUESTÃO 23 
 
Compete ao Conselho Federal de Enfermagem, EXCETO: 
 

(A) Dirimir as dúvidas suscitadas pelos Conselhos Regionais.  
(B) Apreciar, em grau de recursos, as decisões dos Conselhos Regionais.  
(C) Instituir o modelo das carteiras profissionais de identidade e as insígnias da 

profissão.  
(D) Homologar todos os atos dos Conselhos Regionais. 

 
QUESTÃO 24 
 
Ao enfermeiro, como integrante de equipe de saúde, compete, EXCETO: 
 

(A) Participação no planejamento, execução e avaliação da programação de 
saúde. 

(B) Participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais 
de saúde. 

(C) Prescrição de medicamentos ao seu critério em programas de saúde pública.  
(D) Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, inclusive como 

membro das respectivas comissões. 
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QUESTÃO 25 
 
Em relação à etiologia das feridas, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Arterial: Aterosclerose, Tromboangeíte, Úlcera hipertensiva, Doença  
autoimune. 

(B) Venosa: Bactérias (piodermite, osteomielite, Tb) Micoses profundas 
(blastomicose, esporotricose,) Protozoários (leishmaniose).  

(C) Neuropática: Lesão medular, Neuropatia periférica. 
(D) Hemopática: Policitemia vera, Anemia Falciforme, Síndrome 

mieloproliferativa. 
 
QUESTÃO 26 
 
São sinais e sintomas de Pneumonia, EXCETO: 
 

(A) Espasmo. 
(B) Dor torácica. 
(C) Taquipnéia. 
(D) Batimentos de asa de nariz. 
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QUESTÃO 27 
 

Em relação à ferida isquêmica arterial, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) A característica da ferida isquêmica é a ocorrência de necrose tecidual em 
grau variável de extensão, sofrimento de pele ao redor, extremamente 
dolorosa com certo alívio com a extremidade pendente e preferência pela 
face externa da perna.  

(B) A lesão arterial que a provoca está situada em artérias tronculares de grande 
e médio calibre, como na aterosclerose, ou em artérias de pequeno calibre 
como na tromboangeíte, ou então pode estar relacionada ao território 
arteríolo-capilar como na úlcera hipertensiva, na microangiopatia diabética ou 
em arterites autoimunes.  

(C) Em alguns pacientes, a lesão isquêmica ocorre também a partir de 
microêmbolos originados em placas de ateroma situadas a distância. 

(D) A estase venosa crônica dos membros inferiores pode estar relacionada à 
patologia do sistema venoso profundo, sistema venoso superficial, ou à 
comunicação arteriovenosa anômala adquirida ou congênita. 

 
QUESTÃO 28 
 

Em relação aos fatores fisiopatológicos envolvidos no pé diabético, marque a 
alternativa INCORRETA: 
 

(A) Arteriopatia troncular. 
(B) Microangiopatia. 
(C) Neuropatia. 
(D) Alta resistência às infecções. 

 
QUESTÃO 29 
 
São sinais ou sintomas da Bronquite, EXCETO: 
 

(A) Tosse produtiva e persistente. 
(B) Ausência de febre. 
(C) Respiração ruidosa. 
(D) Muco purulento. 
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QUESTÃO 30 
 
São sinais ou sintomas de Pneumonia, EXCETO: 
 

(A) Taquisfigmia. 
(B) Escarro purulento. 
(C) Tosse. 
(D) Pulso normal. 

 
QUESTÃO 31 
 
São cuidados de enfermagem ao paciente com Pneumonia, EXCETO: 
 

(A) Manter vias aéreas permeáveis. 
(B) Hidratação oral frequente. 
(C) Aspirar secreções. 
(D) Cabeceira abaixada. 

 
QUESTÃO 32 
 
São sinais ou sintomas de Pleurite, EXCETO: 
 

(A) Dor aguda (que se alivia com a respiração). 
(B) Febre, tosse seca.  
(C) Respiração curta, mal-estar. 
(D) Dispnéia progressiva. 

 
QUESTÃO 33 
 
 São cuidados de enfermagem ao paciente com Pleurite, EXCETO: 
 

(A) Mudança de decúbito. 
(B) Estimular a deambulação. 
(C) Cabeceira elevada. 
(D) Observar sinais de complicação (dispnéia, cianose, dor intensa). 

 



Concurso Público de Congonhas | Fundação Guimarães Rosa. 

 

 19 

QUESTÃO 34 
 
São cuidados de enfermagem ao paciente com Enfisema Pulmonar, EXCETO: 
 

(A) Desestimular o fumo. 
(B) Exercícios respiratórios 
(C) Estimular respiração curta. 
(D) Auxiliar o paciente em atividades que causem cansaço. 

 
QUESTÃO 35 
 
São cuidados de enfermagem ao paciente com Asma Brônquica, EXCETO: 
 

(A) Posição de Semi Fowler. 
(B) Hidratação oral frequente e observar o padrão respiratório. 
(C) Evitar substâncias alérgenas. 
(D) Realizar tapotagem, drenagem postural e observar a expectoração. 

 
QUESTÃO 36 
  
Em relação à supervisão de enfermagem, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) O supervisor, antes, visava apenas a obtenção do máximo rendimento dos 
funcionários, sendo indiferente às necessidades de cada um. 

(B) Hoje, passou a visualizar o ser humano, a se preocupar em compreendê-lo e 
em ajudá-lo a desenvolver-se. 

(C) À função do supervisor foi acrescido o caráter puramente punitivo.  
(D) A fiscalização, utilizada até então como meio para detecção de erros e 

punição, foi substituída pelo controle associado à educação.  
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QUESTÃO 37  
 
São atividades da supervisão de enfermagem, EXCETO: 
 

(A) Discussão das convicções, valores e objetivos do serviço de enfermagem.  
(B) Caracterização da clientela atendida.  
(C) Identificação das necessidades da assistência clínica. 
(D) Planejamento e desenvolvimento das ações de enfermagem segundo os 

critérios e as prioridades definidas.  

QUESTÃO 38 
 
As funções da administração definidas por Fayol em 1903 são, EXCETO: 
 

(A) Planejar. 
(B) Organizar. 
(C) Fiscalizar. 
(D) Coordenar e comandar. 

 
QUESTÃO 39 
 
Em relação à escala de coma de Glasgow, referente à abertura dos olhos, marque a 
alternativa INCORRETA: 
 

(A) Espontânea = 4. 
(B) Nenhuma resposta = 0. 
(C) Com estímulo verbal = 3. 
(D) Com estimulação dolorosa =2. 
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QUESTÃO 40 
 
Em relação às funções administrativas, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Organizar - é estabelecer os objetivos da empresa, especificando a forma 
como serão alcançados. Parte de uma sondagem do futuro, desenvolvendo 
um plano de ações para atingir as metas traçadas. É a PRIMEIRA DAS 
FUNÇÕES, já que servirá de base diretora à operacionalização das outras 
funções.  

(B) Comandar - faz com que os subordinados executem o que deve ser feito. 
Pressupõe que as relações hierárquicas estejam claramente definidas, ou 
seja, que a forma como administradores e subordinados se influenciam esteja 
explícita, assim como o grau de participação e colaboração de cada um para 
a realização dos objetivos definidos.  

(C) Coordenar - a implantação de qualquer planejamento seria inviável sem a 
coordenação das atitudes e esforços de toda a empresa, almejando as metas 
traçadas.  

(D) Controlar - estabelecer padrões e medidas de desempenho que permitam 
assegurar que as atitudes empregadas são as mais compatíveis com o que a 
empresa espera. O controle das atividades desenvolvidas permite maximizar 
a probabilidade de que tudo ocorra conforme as regras estabelecidas e 
ditadas.  

 
QUESTÃO 41  
 
Em relação às atribuições do enfermeiro chefe da unidade, marque a alternativa 
INCORRETA:  
 

(A) Distribui a equipe de enfermagem para o atendimento individualizado 
independente das condições do paciente e capacidade profissional de cada 
funcionário.  

(B) Acompanha a visita médica, diariamente, para melhor atender ao paciente.  
(C) Elabora e executa programas de educação em serviço.  
(D) Promove o preparo adequado nas acomodações do paciente, tendo em vista 

o diagnóstico.  
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QUESTÃO 42 
 
Marque a alternativa INCORRETA. As manobras de ressuscitação são executadas 
apenas nos seguintes casos:  
 

(A) Pessoas cujos antecedentes são desconhecidos. 
(B) Pessoas cujo tempo de parada excedeu a 20(vinte) minutos de seu início. 
(C) Crianças, com intoxicação barbitúrica e hipotermia. 
(D) Pessoas que não estejam em fase final de qualquer doença. 

 
QUESTÃO 43 
 
Em relação aos pseudos surtos, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Contaminação dos materiais usados na coleta. 
(B) Contaminação dos materiais coletados. 
(C) Contaminação de equipamentos usados em procedimentos diagnósticos  

(ex.: Broncoscópio). 
(D) Técnica adequada de coleta de sangue (bacteremias). 

 
QUESTÃO 44 
 
Crianças menores de 03 anos têm maiores problemas de compensação 
principalmente no trauma. Em relação ao exame da criança com trauma, marque a 
alternativa INCORRETA: 
 

(A) Apalpar a parte posterior da cabeça e fontanela. 
(B) Observar assimetria do abdômen. 
(C) Observar olhos e pupilas. 
(D) Observar rinorreias e otorragia.  
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QUESTÃO 45 
 
Marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Agente etiológico ou agente infeccioso - é o ser vivo causador da infecção ou 
doença infecciosa. Pode ser bactéria, fungo, helminto, vírus, protozoário. 

(B) Coorte - consiste na separação dos pacientes em grupos, numa situação de 
epidemia. 

(C) Epidemia - é a variação da incidência de uma doença numa comunidade 
humana dentro dos limites considerados "normais" para essa comunidade.  

(D) Epidemiologia - é a ciência que estuda a distribuição (natural) das doenças 
nas comunidades, relacionando-as a múltiplos fatores, concernentes ao 
agente etiológico, hospedeiro e meio ambiente, visando indicar as medidas 
para a sua profilaxia.  

 
QUESTÃO 46 
 
Marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Fômites - objetos de uso pessoal de um doente ou portador que podem 
transmitir agentes infecciosos. 

(B) Fonte de infecção - pessoa, animal, objeto ou substância da qual um agente 
infeccioso passa diretamente ao hospedeiro. 

(C) Fonte secundária de infecção (fonte de infecção em senso estrito, 
reservatório) - é o ser que alberga o agente etiológico animado, sendo o 
principal responsável pela sobrevivência deste na natureza. É representado 
pelo homem, animais, plantas, solo e substâncias orgânicas em geral.  

(D) Hospedeiro - é a pessoa ou animal que alberga um agente etiológico 
animado. 
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QUESTÃO 47 
 
De acordo com a terminologia cirúrgica, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Diérese por crioterapia - é aquela realizada com uso do calor, cuja fonte é a 
energia elétrica. Exemplo: uso do bisturi elétrico. 

(B) Divulsão - afastamento dos tecidos nos planos anatômicos, com tesouras de 
bordas rombas ou afastadores. 

(C) Curetagem - raspagem de superfície de um órgão com o auxílio da cureta. 
(D) Dilatação - processo através do qual se procura aumentar a luz de um órgão 

tubular. 
 
QUESTÃO 48 
 
Em relação aos termos técnicos, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Janela imunológica: intervalo entre o início da infecção e a possibilidade de 
detecção de anticorpos por meio de técnicas de laboratórios.  

(B) Notificação compulsória: é a comunicação de casos clínicos de determinadas 
doenças, chamadas "doenças de notificação compulsória", à autoridade 
sanitária.  

(C) Pandemia: é uma epidemia de grandes proporções, atingindo um grande 
número de pessoas, numa vasta área geográfica (um ou mais continentes). 

(D) Portador ativo: é a pessoa ou animal que não apresenta sintomas 
clinicamente reconhecíveis de uma determinada doença transmissível ao ser 
examinado, mas que está albergando o agente etiológico respectivo. 

 
QUESTÃO 49 
 
São cuidados imediatos ao recém-nascido, EXCETO: 
 

(A) Verificar a permeabilidade das vias aéreas. 
(B) Manter a temperatura corporal. 
(C) Clampear e cortar o cordão umbilical. 
(D) Colocar o bebê no seio da mãe somente após o banho e higiene do bebê. 



Concurso Público de Congonhas | Fundação Guimarães Rosa. 

 

 25 

QUESTÃO 50 
 
Marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Artigos: compreendem instrumentos de naturezas diversas utilizados na 
assistência médico hospitalar, compreendendo materiais ou instrumentais 
cirúrgicos, utensílios de refeição, acessórios de equipamentos, materiais de 
assistência respiratória e outros. 

(B) Artigos semi-críticos: são aqueles que penetram através da pele e mucosas, 
atingindo os tecidos sub-epiteliais, sistema vascular, bem como todos os que 
estejam diretamente conectados com este sistema. Ex: equipo de soro, 
bisturi,agulhas, pinças de biopsia. 

(C) Artigos não críticos: são todos aqueles que entram em contato com a pele 
íntegra do paciente. Ex: escovas, lixas, estetoscópio, termômetro. 

(D) É imprescindível o uso correto dos EPIs para o desenvolvimento das técnicas 
de limpeza e desinfecção. São eles: aventais impermeáveis, luvas anti-
derrapantes de cano longo, óculos de proteção, máscaras. 

 

 
Prova de Saúde Pública 

 
QUESTÃO 51 
 
São objetivos do Pacto pela Vida, EXCETO: 
 

(A) Redefinir responsabilidades coletivas por resultados sanitários em função das 
necessidades de saúde da população (compromissos, metas e prioridades) e 
na busca da equidade social.  

(B) Respeito às diferenças loco-regionais. 
(C) Desagregação dos pactos anteriormente existentes. 
(D) Reforço à organização de regiões sanitárias. 
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QUESTÃO 52 
 
Em relação ao Pacto pela Vida, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Fortalecimento dos espaços e mecanismos de controle social.  
(B) Qualificação do acesso da população à atenção integral à saúde. 
(C) Redefinição dos instrumentos de regulação, programação e avaliação. 
(D) Valorização da microfunção de cooperação técnica e financiamento tripartite. 

 
QUESTÃO 53 
 
São diretrizes do Pacto de Gestão, EXCETO: 
 

(A) Descentralização. 
(B) Municipalização. 
(C) Financiamento. 
(D) Planejamento. 

 
QUESTÃO 54 
 
São prioridades do Pacto pela Vida, EXCETO: 
 

(A) Saúde do Idoso: implantar a Política Nacional da Pessoa idosa, buscando a 
atenção pessoal especializada. 

(B) Controlar o Câncer de Colo de Útero e de Mama: contribuir para a redução da 
mortalidade por câncer de colo do útero e de mama.  

(C) Reduzir a Mortalidade Infantil e Materna: reduzir a mortalidade materna, 
infantil neonatal, infantil por doença diarréica e por pneumonias. 

(D) Fortalecer a Capacidade de resposta às Doenças Emergentes e Endemias 
(ênfase na Dengue, Hanseníase, Tuberculose, Malária e Influenza). 
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QUESTÃO 55 
 
Em relação às regiões de saúde, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Corte para delimitação da região: grau de resolutividade com suficiência na 
Atenção Básica e em parte da Média Complexidade.  

(B) O ponto de corte da Média e Alta Complexidade deve ser pactuado na CIT. 
(C) Pactuação do conjunto de responsabilidades não compartilhadas e das ações 

complementares. 
(D) Responsabilidades não compartilhadas: AB e VS, que devem ser assumidas 

em cada município. 
 

QUESTÃO 56 
 
Em relação às diretrizes do Pacto de Gestão, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Regulação da Atenção à Saúde e Assistencial. 
(B) Participação e Controle Social. 
(C) É composta pela Comissão intergestores tripartite.  
(D) Gestão do Trabalho. 
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QUESTÃO 57 
 
De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica - Portaria 648/06, são 
fundamentos da Atenção Básica, EXCETO: 
 

(A) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e 
resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema 
de saúde, com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a 
programação centralizada, e em consonância com o princípio da equidade. 

(B) Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de 
ações programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de 
promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e 
reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe, e coordenação do 
cuidado na rede de serviços. 

(C) Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a 
população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a 
longitudinalidade do cuidado. 

(D) Valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do 
acompanhamento constante de sua formação e capacitação. 

 
QUESTÃO 58 
 
São áreas estratégicas da Atenção Básica, EXCETO: 
 

(A) Áreas estratégicas para atuação em todo o território nacional ao controle da 
hanseníase. 

(B) O controle da tuberculose, o controle da hipertensão arterial.  
(C) O controle do diabetes mellitus, a eliminação da desnutrição infantil, a saúde 

da criança, a saúde da mulher, a saúde do idoso, a saúde bucal e a promoção 
da saúde. 

(D) Outras áreas serão definidas regionalmente de acordo com prioridades e 
pactuações definidas nas CIBs.  
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QUESTÃO 59 
 
Em relação à implantação do Pacto de Gestão, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Revisão Normativa em várias áreas (regulamentadas em Portarias).    
(B) Definição dos TCG como documento de formalização do Pacto (Pela Vida e 

Pacto de Gestão) => revisão anual.  
(C) O TCG substitui o atual processo de habilitação, devendo ser aprovados nos 

respectivos Conselhos de Saúde. 
(D) Continua em vigor o processo de habilitação conforme previsto na NOB/96 e 

NOAS/2002 após a assinatura do TCG.  
 
QUESTÃO 60 
 
Marque a alternativa INCORRETA em relação às disposições do artigo 198, da 
Constituição Federal, que trata de ações e serviços públicos de saúde. 
 

(A) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. 
(B) Atendimento integral, com prioridade para as atividades corretivas e estéticas, 

sem prejuízo dos serviços assistenciais. 
(C) Rede regionalizada, hierarquizada e sistema único. 
(D) Participação da comunidade. 
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ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA. 
 
 

Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta 

Nº 01  Nº 21  Nº 41  

Nº 02  Nº 22  Nº 42  

Nº 03  Nº 23  Nº 43  

Nº 04  Nº 24  Nº 44  

Nº 05  Nº 25  Nº 45  

Nº 06  Nº 26  Nº 46  

Nº 07  Nº 27  Nº 47  

Nº 08  Nº 28  Nº 48  

Nº 09  Nº 29  Nº 49  

Nº 10  Nº 30  Nº 50  

Nº 11  Nº 31  Nº 51  

Nº 12  Nº 32  Nº 52  

Nº 13  Nº 33  Nº 53  

Nº 14  Nº 34  Nº 54  

Nº 15  Nº 35  Nº 55  

Nº 16  Nº 36  Nº 56  

Nº 17  Nº 37  N° 57  

Nº 18  Nº 38  N° 58  

Nº 19  Nº 39  Nº 59  

Nº 20  Nº 40  Nº 60  

 

O gabarito oficial da prova de múltipla escolha será divulgado no prazo máximo de 
até 48 (quarenta e oito) horas, após a sua realização, no órgão oficial do Município 
e no site <www.fgr.org.br>. 

 
Comissão de Concursos FGR 

concursos@fgr.org.br  

http://www.fgr.org.br/
mailto:concursos@fgr.org.br



