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LÍNGUA PORTUGUESA

Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição Nome

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo, atentamente.

ALTERIDADE

O que é alteridade?  É ser capaz de apreender o outro 
na plenitude da sua dignidade, dos seus direitos e, sobre-
tudo, da sua diferença. Quanto menos alteridade existe 
nas relações pessoais e sociais, mais conflitos ocorrem.

A nossa tendência é colonizar o outro, ou partir do 
princípio de que eu sei e ensino para ele. Ele não sabe. 
Eu sei melhor e sei mais do que ele. Toda a estrutura do 
ensino no Brasil, criticada pelo professor Paulo Freire, é 
fundada nessa concepção. O professor ensina e o aluno 
aprende. É  evidente que nós sabemos algumas coisas e 
aqueles que não foram à escola sabem outras tantas, e 
graças a esta complementação vivemos em sociedade. 
Como disse um operário num curso de educação popular: 
“Sei que, como todo mundo, não sei muitas coisas”.

Numa sociedade como a brasileira, em que o apar-
theid é tão arraigado, predomina a concepção de que 
aqueles que fazem serviço braçal não sabem. No en-
tanto, nós que fomos formados como anjos barrocos da 
Bahia e de Minas, que só têm cabeça e não têm corpo, 
não sabemos o que fazer das mãos. Passamos anos na 
escola, saímos com Ph.D, porém não sabemos cozinhar, 
costurar, trocar uma tomada ou um interruptor, identificar 
o defeito do automóvel... e nos consideramos eruditos. E 
o que é pior, não tem equilíbrio emocional para lidar com 
as relações de alteridade.

Daí porque, agora, substituíram o Q.I. para o Q.E, o 
Quociente Intelectual para o Quociente Emocional. Por 
quê? Porque as empresas estão constatando que há, en-
tre seus altos funcionários, uns meninões infantilizados, 
que não conseguem lidar com o conflito, discutir com o 
colega de trabalho, receber uma advertência do chefe e, 
muito menos, fazer uma crítica ao chefe.

Bem, nem precisamos falar de empresa. Basta confe-
rir na relação entre casais. Haja reações infantis...

Quem dera fosse levada à prática a idéia de pelo me-
nos, a cada três meses, um setor da empresa fazer uma 
avaliação, dentro da metodologia de crítica e autocrítica. 
E que ninguém ficasse isento desta avaliação. Como Je-
sus um dia fez, ao reunir um grupo dos 12 e perguntou: 
“O que o povo pensa de mim?” E depois acrescentou: “E 
o que vocês pensam de mim?”

Quem, na cultura ocidental, melhor enfatizou a radical 
dignidade de cada ser humano, inclusive a sacralidade, 
foi Jesus. O sujeito pode ser paralítico, cego, imbecil, inú-
til, pecador, mas ele é templo vivo de Deus, é imagem 
e semelhança de Deus. Isso é uma herança da tradição 
hebraica. Todo ser humano, dentro da perspectiva judaica 
ou cristã, é dotado de dignidade pelo simples fato de ser 
vivo. Não só o ser humano, todo o Universo. Paulo, na 
Epístola aos Romanos, assinala: “Toda a Criação geme 
em dores de parto por sua redenção”.

Dentro desse quadro, o desafio que se coloca para 
nós é como transformar essas cinco instituições pilares 
da sociedade em que vivemos: família, escola, Estado 
(o espaço do poder público, da administração pública), 
Igreja (os espaços religiosos) e trabalho. Como torná-los 
comunidades de resgate da cidadania e de exercício da 
alteridade democrática? O desafio é transformar essas 
instituições naquilo que elas deveriam ser sempre: comu-
nidades. E comunidades de alteridade.

Aqui entra a perspectiva da generosidade. Só existe 
generosidade na medida em que percebo o outro como 
outro e a diferença do outro em relação a mim. Então sou 
capaz de entrar em relação com ele pela única via possí-
vel – porque se tirar essa via caio no colonialismo, sou – a 
via do amor, se quisermos usar uma expressão evangé-
lica; a via do respeito, se quisermos usar uma expressão 
ética; a via do reconhecimento dos seus direitos, se qui-
sermos usar uma expressão jurídica; a via do resgate do 
realce da sua dignidade como ser humano, se quisermos 
usar uma expressão moral. Ou seja, isso supõe a via mais 
curta da comunicação humana, que é o diálogo e a capa-
cidade de entender o outro a partir da experiência de vida 
e da sua interioridade.
(Frei Betto. Jornal Estado de Minas. Julho de 2009. Caderno Opinião, p. 4)
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QUESTÃO 01

Baseando-se nas informações sobre a palavra “Alterida-
de”, no 1º parágrafo, é CORRETO afirmar que o objetivo 
do texto é o de:

a) refletir sobre a importância das relações pessoais e 
sociais.

b) denunciar os problemas existentes nas relações hu-
manas.

c) defender que a tendência do homem é a de coloni-
zação.

d) propor mecanismos que libertem o homem das opres-
sões.

QUESTÃO 02

Em todas as alternativas, a palavra destacada pode ser 
substituída pelo termo entre parênteses, sem que haja al-
teração do sentido original, EXCETO em:

a) “É ser capaz de apreender o outro na plenitude da 
sua dignidade...”
(perfeição)

b) “( ... ) predomina a concepção de que aqueles que 
fazem serviço braçal não sabem”. 
(idéia)

c) “( ... ) e nos considerarmos eruditos”. 
(cultos)

d) “E que ninguém ficasse isento desta avaliação”.
(obrigado)

QUESTÃO 03

No trecho do 1o parágrafo “Quanto menos alteridade 
existe nas relações pessoais e sociais, mais conflitos 
ocorrem”.

A relação semântica dos termos negritados se dá por 
meio de uma

a) alternância.
b) proporção.
c) condição.
d) adição.

QUESTÃO 04

Os termos em destaque correspondem aos referentes en-
tre parênteses, EXCETO em:

a) “A nossa tendência é colonizar  o outro, ou partir do 
princípio de que eu sei e ensino para  ele”. (outro).

b) “ Toda a estrutura do ensino no Brasil, criticada pelo 
professor Paulo Freire, é fundamental nessa concep-
ção”. (... eu sei e ensino para ele)

c) “É evidente que nós sabemos algumas coisas e aque-
les que não foram à escola”. (professor e aluno)

d) “( ... ) e graças a esta complementação vivemos em 
uma sociedade”. (sabem outras tantas)

QUESTÃO 05

No texto, lê-se “Basta conferir na relação entre casais. 
Haja reações infantis...”
As reticências que encerram a frase servem para, PRIN-
CIPALMENTE

a) indicar que a idéia expressa foi suprida e cabe à ima-
ginação do leitor completá-la.

b) assinalar a inflexão emocional que foi provocada pelo 
tema “relação”.

c) informar que o articulista ficou surpreso com o que 
constatou.

d) realçar uma palavra ou expressão anunciada anterior-
mente.

QUESTÃO 06

O texto “Alteridade” apresenta uma alta incidência de ver-
bos no presente do indicativo – isso se da porque o texto:

a) expressa ações que se modificam com o passar do 
tempo.

b) indica ações simultâneas que se desenrolavam en-
quanto outras se sucediam.

c) relaciona fatos cuja causa e conseqüência seriam 
certas e constatadas imediatamente.

d) apresenta ações ou fatos que são considerados den-
tro de uma realidade e permanência.

QUESTÃO 07

No texto lê-se: “Sei que, como todo mundo, não sei muitas 
coisas”. O uso das aspas, no contexto da frase, serve para:

a) demonstrar que a frase sofreu uma interferência de 
um outro enunciador.

b) informar que o narrador deu início a um diálogo.
c) indicar que a idéia apresentada é de outro.
d) realçar uma expressão de uso popular.
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QUESTÃO 08

São exemplos de recursos argumentativos usados pelo 
autor na construção do 6o parágrafo, EXCETO:

a) Analogia.
b) Dados estatísticos.
c) Intertextualidade.
d) Questionamentos.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa em que NÃO se identifica uma lo-
cução adjetiva:

a) “...- a via do amor, se quisermos usar a expressão 
evangélica...”

b) “... a via mais curta da comunicação humana...”
c) “... se tirar essa via, caio no colonialismo...”
d) “... a via do resgate do realce da dignidade como ser 

humano...”

Observe detalhadamente a bandeira e  o brasão de Nova 
União (Minas Gerais):

TEXTO I

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

TEXTO II

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Compare com o Hino Nacional:

TEXTO III

I.  Nova União, minha amada terra
Cuja história nasce nas vitórias
Das bandeiras que procuravam
O ouro, símbolo de poder e de glória.
Cinco estrelas argentes se formaram
Dando ao município soberania
Com paz, trabalho, amizade e nobreza
Nosso povo vive com alegria.

II.  Como é belo ver as montanhas
E delas as cachoeiras a deslizar
Isto nos mostra que quando Deus as fez
Foi para esta terra enfeitar.
Dentre as cidades de Minas Gerais
Tu és jovem e cheia de democracia
O verde, azul, amarelo da bandeira
Enche-nos de orgulho e euforia.

Final

Nova União, fonte de vida
Canto, pois tu és minha cidade
Que teus filhos sejam fortes na luta
Em busca de paz e felicidade.

(Hino do município de Nova União Letra por Prof. Luiz Sérgio de Mattos 
Melodia por Profª. Norma Lúcia de Matos) (pt.wikisource.org/.../Hino_do_

município_de_Nova_União. Visita ao site no dia 07/07/2011, às 23:00).

QUESTÃO 10

Pode-se inferir que o grau intertextual dos textos I e II se 
transporta para o texto III, por meio da:

a) paródia.
b) paráfrase.
c) citação.
d) epígrafe.
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SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 11

São atribuições do Gestor Municipal, no âmbito adminis-
trativo:

I. Administração dos recursos orçamentários e financei-
ros destinados, em cada ano, à saúde.

II. Elaboração e atualização periódica do plano de saú-
de.

III. Definição e coordenação dos sistemas de Rede de la-
boratórios de Saúde Pública. 

IV. Coordenação das ações de vigilância sanitária de por-
tos, aeroportos e fronteiras, quando os possuir.

Marque a alternativa CORRETA.

a) Somente as atribuições I e II são corretas.
b) Somente as atribuições I, II e III são corretas.
c) Somente as atribuições II e III são corretas.
d) Somente as atribuições I, II, III e IV são corretas.

QUESTÃO 12

Para recebimento de recursos financeiros do Governo Fe-
deral, os municípios deverão contar com:

I. Fundo de Saúde.
II. Plano de Saúde.
III. Garantia de contrapartida de recurso no orçamento do 

município.
IV. Plano de Carreira, cargos e Salários para os trabalha-

dores da Saúde.

Marque a alternativa CORRETA.

a) Somente as opções II, III e IV são corretas.
b) Somente as opções I, II e III são corretas.
c) Somente as opções I, II e IV são corretas.
d) As opções I, II, III e IV são corretas.

QUESTÃO 13

Em relação à Política de Alta Complexidade/Custo no Sis-
tema Único de Saúde, são atribuições do Ministério da 
Saúde, EXCETO:

a) Definição de incorporação dos procedimentos a se-
rem ofertados à população pelo SUS.

b) Definição do elenco de procedimentos de Alta Com-
plexidade.

c) Vistoria em todos os serviços contratados.
d) Financiamento das ações.

QUESTÃO 14

Conforme a Portaria Ministerial nº 373 de 27/02/2002, o 
Plano Diretor de Regionalização deve garantir acesso dos 
cidadãos, o mais próximo de sua residência, a um conjun-
to de ações e serviços vinculados ao mínimo de:

I. Assistência ao pré-natal, parto e puerpério.
II. Acompanhamento de pessoas portadoras de doenças 

crônicas de alta prevalência.
III. Suprimento /dispensação dos medicamentos da Far-

mácia Básica.
IV. Garantia de internação hospitalar no município de re-

sidência.

Marque a alternativa CORRETA.

a) As atribuições I, II, III e IV são corretas.
b) Somente as atribuições I, II e III são corretas.
c) Somente as atribuições I, II e IV são corretas.
d) Somente as atribuições I e II são corretas.

QUESTÃO 15

Observa-se que a implantação do Programa de Saúde da 
Família nos municípios, com garantia de estrutura física, 
equipamentos adequados e equipes capacitadas propi-
ciam:

I. Diminuição do número de mortes de crianças por cau-
sas evitáveis.

II. Aumento da quantidade de gestantes que chegam 
saudáveis e bem informadas no momento do parto.

III. Diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos hi-
pertensos e diabéticos.

IV. Localização e tratamentos dos casos de tuberculose 
e hanseníase.

V. Diminuição das filas para atendimento nos hospitais 
da rede pública de saúde.

Marque a alternativa CORRETA.

a) Somente as opções II, III e IV são corretas.
b) Somente as opções I, II, III e IV são corretas.
c) Somente as opções II, III, IV e V são corretas.
d) As opções I, II, III, IV e V são corretas.
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QUESTÃO 16

São princípios que asseguram o direito do cidadão no Sis-
tema Único de Saúde, EXCETO:

a) Acesso a todos os níveis de atenção à saúde, tendo, 
prioritariamente, a porta de entrada através dos servi-
ços de atenção básica, próximo ao local de moradia.

b) Em caso de urgência, o acesso será somente pelos 
serviços disponíveis no município de residência.

c) A garantia de atendimento com presteza, tecnologia 
apropriada e condições adequadas de tarbalho para 
os profissionais da saúde.

d) Acesso à anestesia, em todas as situações para as 
quais for indicada, bem como a medicação e procedi-
mentos que possam aliviar a dor e sofrimento.

QUESTÃO 17

A Portaria Ministerial GM/399 que institui o Pacto pela 
Vida estabelece as seguintes prioridades, EXCETO: 

a) Estabelecer política de financiamento à saúde suple-
mentar buscando ampliar a oferta de leitos hospita-
lares.

b) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa, buscando a atenção integral.

c) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de 
saúde às doenças emergentes e endemias.

d) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer 
de colo do útero e de mama.

QUESTÃO 18

O Pacto em Defesa do SUS contempla as seguintes 
ações, EXCETO:

a) Articulação e apoio à mobilização social pela promo-
ção e desenvolvimento da cidadania, tendo a questão 
da saúde como um direito. 

b) Estabelecimento de diálogo com a sociedade, além 
dos limites institucionais do SUS.

c) Ampliação e fortalecimento das relações com os mo-
vimentos sociais, em especial os que lutam pelos di-
reitos da saúde e cidadania.

d)  Aprovação do orçamento do SUS, com garantia de 
financiamento de todas as ações pelo Governo Fe-
deral. 

QUESTÃO 19

Associe a segunda coluna de acordo com a primeira

1 - É o indivíduo que possui 
anticorpos protetores es-
pecíficos ou imunidade 
celular em conseqüência 
de uma infecção ou imuni-
zação anterior.

(       ) Indivíduo Imune.

2 - É o indivíduo que alberga 
um agente infeccioso e 
que apresenta manifesta-
ções da doença ou uma 
infecção inaparente.

(       ) Indivíduo Infectante.

3 - É o indivíduo do qual o 
agente infeccioso possa 
ser adquirido em condi-
ções naturais.

(       ) Indivíduo Resistente.

4 - É o indivíduo, que, por via 
de algum mecanismo natu-
ral ou imunização artificial, 
tornou-se capaz de invia-
bilizar a colonização em 
seu organismo de agentes 
infecciosos.

(       ) Indivíduo Infectado.  

Assinale a sequência CORRETA, de cima para baixo:

a) 1, 2, 3, 4.
b) 1, 3. 2,4.
c) 4, 3, 2, 1.
d) 1, 3, 4, 2.

QUESTÃO 20

No ano de 2008, no município de Alto Índice, com popu-
lação de 50.000 habitantes, foram notificados 2000 casos 
suspeitos de Dengue. Houve confirmação de 300 destes 
casos, sendo que 06 casos evoluíram para óbito.
Com base nestes dados, sabemos que os coeficientes de 
mortalidade e de letalidade por dengue foram respectiva-
mente:

a) 0,02 e 2,0%.
b) 0,02 e 0,3%.
c) 0,12 e 2%.
d) 0,3 e 0,12.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO

QUESTÃO 21

A portaria 648/GM de 28 de março de 2006 aprovou a 
Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a re-
visão de diretrizes e normas para a organização da Aten-
ção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o 
Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Nesta 
portaria encontram-se as responsabilidades atribuídas a 
cada esfera de governo. Das atribuições descritas abaixo, 
marque a opção que é de competência da Secretaria 
Municipal de Saúde e do Distrito Federal.

a) Estabelecer, no Plano de Saúde Estadual e do Distrito 
Federal, metas e prioridades para a organização da 
Atenção Básica no seu território.

b) Desenvolver mecanismos técnicos e estratégias or-
ganizacionais de qualificação de recursos humanos 
para gestão, planejamento, monitoramento e avalia-
ção da Atenção Básica.

c) Pactuar, com a Comissão Intergestores Bipartite, es-
tratégias, diretrizes e normas de implementação da 
Atenção Básica no Estado, mantidos os princípios ge-
rais regulamentados nesta Portaria.

d) Garantir fontes de recursos federais para compor o 
financiamento do Piso da Atenção Básica – PAB fixo 
e variável.

QUESTÃO 22

O Ministério da Saúde no uso de suas atribuições, através 
da portaria nº 2.529 de 19 de outubro de 2006, resolve 
instituir a Internação Domiciliar no âmbito do SUS. (Sis-
tema Único de Saúde). Analise as informações abaixo, em 
conformidade com a referida portaria. Coloque (V) para as 
afirmativas verdadeiras e (F) para as afirmativas falsas. 

(   ) Internação Domiciliar, no âmbito do SUS, é o con-
junto de atividades prestadas no domicílio a pes-
soas clinicamente estáveis que exijam intensidade 
de cuidados acima das modalidades ambulatoriais, 
mas que possam ser mantidas em casa, por equipe 
exclusiva para este fim.

(   ) Através da portaria estabeleceu-se como priorida-
de de eleição os seguintes grupos populacionais: 
portadores de doenças crônico-degenerativas agu-
dizadas; portadores de patologias que necessitem 
de cuidados paliativos; portadores de incapacidade 
funcional, provisória ou permanente e idosos.

(   ) A Internação Domiciliar deve ser uma modalidade 
assistencial inserida nos sistemas locais de saúde 
do SUS.

(   ) A internação domiciliar,referencia-se à territorialida-
de da rede básica, não podendo transcendê-la.

Marque a alternativa que apresenta a sequência CORRE-
TA, de cima para baixo.

a) V, F, V, V.
b) V, F, V, F.
c) F, V, V, V.
d) V, V, V, F.

QUESTÃO 23

A estratégia de Saúde da Família visa a reorganização da 
Atenção Básica no País, de acordo com os preceitos do 
Sistema Único de Saúde. Além dos princípios gerais da 
Atenção Básica, a estratégia de Saúde da Família, tem 
suas especificidades e cada esfera de governo responsa-
bilidades cabíveis. Com relação às competências de cada 
nível de governo, marque a opção que NÃO se enquadra 
à Secretaria Municipal de Saúde e ao Distrito Federal.

a) Garantir infra-estrutura necessária ao funcionamento 
das equipes de Saúde da Família, de Saúde Bucal 
e das unidades básicas de referência dos Agentes 
Comunitários de Saúde, dotando-as de recursos ma-
teriais, equipamentos e insumos suficientes para o 
conjunto de ações propostas.

b) Definir, no Plano de Saúde, as características, os ob-
jetivos, as metas e os mecanismos de acompanha-
mento da estratégia Saúde da Família.

c) Submeter à CIB, para resolução, o fluxo de acompa-
nhamento do cadastramento dos profissionais das 
Equipes de Saúde da Família, de Saúde Bucal e ACS 
nos sistemas de informação nacionais, definidos para 
esse fim.

d) Iinserir a estratégia de Saúde da Família em sua rede 
de serviços visando à organização do sistema local 
de saúde.
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QUESTÃO 24

A Equipe de Saúde da Família, da Saúde Bucal e ACS, 
tem atribuições básicas e específicas de cada membro, 
que podem ser complementadas com diretrizes e normas 
da gestão local. Nos itens abaixo, estão descritos as atri-
buições globais comuns a todos os profissionais. Marque 
a opção INCORRETA.

a) Realizar busca ativa e notificação de doenças e agra-
vos de notificação compulsória e de outros agravos e 
situações de importância local.

b) Responsabilizar-se pela população adscrita, manten-
do a coordenação do cuidado, mesmo quando esta 
necessita de atenção em outros serviços do sistema 
de saúde.

c) Promover a mobilização e a participação da comuni-
dade, buscando efetivar o controle social.

d) Trabalhar com adscrição de famílias em base geográ-
fica definida: a microárea.

QUESTÃO 25

O conceito de acolhimento concretiza-se no cotidiano 
das práticas de saúde por meio de escuta qualificada e 
da capacidade de pactuação entre a demanda do usuário 
e a possibilidade de resposta do serviço e deve traduzir-
se em qualificação da produção de saúde complementan-
do-se com a responsabilização daquilo que não se pode 
responder de imediato, mas que é possível direcionar, de 
maneira ética e resolutiva, com segurança de acesso ao 
usuário. Nesse sentido, todos os profissionais de saúde 
fazem acolhimento.
Entretanto, as portas de entrada dos aparelhos de saúde 
podem demandar a necessidade de um grupo especiali-
zado em promover o primeiro contato do usuário com o 
serviço e fazer a classificação de risco ao atender o clien-
te: acolhimento com classificação de risco

Com relação ao acolhimento com classificação de risco, 
marque a opção CORRETA.

a) Desta maneira exerce-se uma análise (Avaliação) e 
uma ordenação (Classificação) da necessidade, apro-
ximando-se do conceito tradicional de triagem.

b) Estas duas tecnologias, Acolhimento e Avaliação/
Classificação de Risco têm objetivos diferentes, mas 
complementares.

c) Neste entendimento, o acolhimento com avaliação 
e classificação de risco configura-se como uma das 
intervenções potencialmente decisivas na reorgani-
zação e realização da promoção da saúde de forma 
localizada, desconsiderando a referência e contra-
referência.

d) No acolhimento com classificação de risco, não de-
vem ser estabelecidos fluxos ou protocolos de aten-
dimento, evitando assim burocracias desnecessárias

QUESTÃO 26

Com relação aos parâmetros para acompanhamento da 
implementação da Política Nacional de Humanização, 
através do Acolhimento com Classificação de Risco, po-
de-se afirmar, EXCETO:

a) Respeito à individualidade do sujeito/usuário.
b) Incentivo às práticas promocionais de saúde.
c) Des-hierarquização de riscos para acolhimento do 

usuário.
d) Definição de protocolos clínicos, garantindo a elimina-

ção de intervenções desnecessárias.

QUESTÃO 27

O código de Ética dos profissionais de Enfermagem está 
organizado por assunto e inclui princípios, direitos, res-
ponsabilidades, deveres e proibições pertinentes à con-
duta ética dos profissionais de Enfermagem. No capítulo 
V, encontramos informações sobre Infrações e Penalida-
des que o profissional de enfermagem pode estar sujeito 
no exercício da profissão.

Com relação às informações acima, identifique entre as 
afirmativas abaixo, a opção CORRETA.

a) Responde pela infração apenas quem comete a prá-
tica.

b) A cassação, que consiste na perda do direito de exer-
cer a enfermagem, é de competência do Conselho 
Regional de Enfermagem e deve ser divulgada nas 
publicações oficiais do órgão.

c) Considera-se infração ética a inobservância das nor-
mas dos Conselhos Federais e Regionais de Enfer-
magem.

d) As infrações serão consideradas leves, graves e gra-
víssimas segundo a natureza do ato e da circunstân-
cia de cada um dos casos.



10

[ Caderno 06 ] Prefeitura MuniciPal de nova união

QUESTÃO 28

No artigo “A Reforma Psiquiátrica No Brasil: Contextuali-
zação e Reflexos Sobre o Cuidado com o Doente Mental 
na Família”,foram analisadas algumas das conseqüências 
da reforma psiquiátrica brasileira sobre o cuidar do doen-
te mental na família e a importância da mulher, enquanto 
cuidadora, na consolidação da reforma psiquiátrica.Um 
destaque é dado ao processo de desinstitucionalização 
e dos problemas co-relacionados a esta ação. Neste con-
texto família, reforma psiquiátrica e desinstitucionaliza-
ção, com base em dados deste artigo, marque a opção 
INCORRETA.

a) Na reforma psiquiátrica espera-se, muito mais, o res-
gate ou o estabelecimento da cidadania do doente 
mental, o respeito a sua singularidade e subjetivida-
de, tornando-o sujeito de seu próprio tratamento sem 
a idéia de cura como o único horizonte. Espera-se, 
assim, a autonomia e a reintegração do sujeito à fa-
mília e à sociedade.

b) A reforma psiquiátrica no Brasil vem configurando-se 
como um movimento com diferentes graus de adesão 
e entendimento por parte dos profissionais e de al-
guns segmentos da sociedade.

c) Segundo o conceito defendido pela reforma psiquiá-
trica, a desinstitucionalização se restringe à substitui-
ção do hospital por um aparato de cuidados externos 
envolvendo  prioritariamente questões de caráter téc-
nico-administrativo- assistencial como a aplicação de 
recursos na criação de serviços substitutivos.

d) O termo desistitucionalização vem sendo compreen-
dido por diferentes atores como desospitalização, de-
sassistência ou desconstrução, conforme interesses 
ou pontos de vista impregnados de poder ideológico.

QUESTÃO 29

Vários fatores inerentes ao organismo, que recebe a vaci-
na, podem interferir no processo de imunização, isto é, na 
capacidade desse organismo responder adequadamente 
ao imunobiológico administrado.

Marque entre as opções abaixo, o fator que NÃO interfere 
no processo de imunização.

a) IMC.
b) Idade.
c) Uso de imunodepressor.
d) Doença de base ou intercorrente.

QUESTÃO 30

Fatores de ordem geral podem ser considerados como 
possíveis contra-indicações comuns à administração de 
todos os imunobiológicos. Dos fatores descritos abaixo, 
marque aquele que NÃO se enquadra às contra-indica-
ções gerais para a administração de imunobiológicos.

a) Reação de hipersensibilidade após recebimento de 
qualquer dose.

b) Hipersensibilidade a componentes do produto.
c) A presença de neoplasia maligna.
d) Ocorrência de febre após a administração de uma va-

cina.

QUESTÃO 31

A tuberculose - chamada antigamente de “peste cinzen-
ta”, e conhecida também em português como tísica pul-
monar ou “doença do peito” - é uma das doenças in-
fecciosas documentadas desde mais longa data e que 
continua a afligir a Humanidade nos dias atuais. É causa-
da pelo Mycobacterium tuberculosis ou Bacilo de Koch. 
Estima-se que a bactéria causadora tenha evoluído há 
40.000 anos, a partir de outras bactérias do gênero Myco-
bacterium. A vacina contra a tuberculose é o BCG (bacilo 
de Calmette & Guérin) liofilizado, obtido por atenuação do 
Mycobacterium bovis, apresentada em ampolas com múl-
tiplas doses.

Com relação a esta vacina, pode-se afirmar, EXCETO:

a) É indicada principalmente para prevenir as formas 
graves da tuberculose (miliar e meníngea) em crian-
ças com menos de cinco anos de idade, mais fre-
qüentes em menores de um ano.

b) Tem como evento adverso mais comum a febre e 
erupção cutânea.

c) Tem como esquema básico, uma dose o mais preco-
ce possível.

d) Rigorosamente intradérmica, de preferência no bra-
ço direito, na altura da inserção inferior do músculo 
deltóide.
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QUESTÃO 32

A investigação é a primeira fase do processo de enfer-
magem, cooperando para a determinação do estado de 
saúde do cliente.

Com relação à coleta de dados, marque a opção COR-
RETA.

a) A coleta de dados deve ser feita unicamente de forma 
direta.

b) Os dados coletados são classificados em duas cate-
gorias: objetivos e subjetivos.

c) Os dados coletados não possibilitam um julgamento 
ou uma inferência sobre a existência ou não de um 
problema.

d) Apesar da base teórica que subsidia o processo, não 
se deve levar em conta o modelo conceitual.

QUESTÃO 33

Com relação aos Diagnósticos de Enfermagem, segun-
da etapa do processo de enfermagem, podemos afirmar, 
EXCETO:

a) Nesta etapa os dados coletados são analisados e in-
terpretados de forma criteriosa.

b) Os diagnósticos devem ser identificados e listados em 
ordem de prioridade.

c) No Brasil, a expressão “Diagnóstico de Enfermagem” 
foi introduzida por Wanda Horta.

d) Os diagnósticos de Enfermagem baseiam-se tanto 
nos problemas reais (voltados para o futuro) quanto 
nos problemas potenciais (voltados para o presente).

QUESTÃO 34

Os pacientes confinados ao leito, por longos períodos, 
aqueles com disfunção motora ou sensorial, e os que vi-
venciam atrofia muscular e redução do acolchoamento 
entre a pele sobreposta e o osso subjacente, estão pro-
pensos às úlceras por pressão. Com relação às úlceras 
por pressão, marque a opção INCORRETA.

a) O sinal inicial da pressão indesejada é o eritema, de-
vido à hiperemia reativa, que normalmente regride em 
aproximadamente 01 hora.

b) A perfusão tissular diminuída aumenta o risco para 
perda da integridade cutânea, pacientes edemacia-
dos estão sujeitos à perfusão tissular diminuída.

c) O contato prolongado com a umidade produz a mace-
ração da pele.

d) Os níveis de albumina superiores a 3g/ml estão asso-
ciados ao edema tissular.

QUESTÃO 35

Considera-se que alguns clientes apresentam risco au-
mentado para o desenvolvimento de úlceras por pressão, 
destaca-se no grupo de risco os idosos restritos ao leito. 
Identifique nos itens abaixo a opção que está INCORRE-
TA, para justificar o risco aumentado para perda da inte-
gridade cutânea no idoso.

a) Comprometimento da espessura epidérmica.
b) Comprometimento da elasticidade tissular.
c) Diminuição da percepção sensorial.
d) Aumento da atividade das glândulas sebáceas.

QUESTÃO 36

O cuidado de enfermagem prestado ao cliente no período 
pós - operatório é de extrema importância para recupe-
ração do mesmo. Um dos momentos críticos desta ação 
ocorre na sala de recuperação anestésica. São conside-
rados marcos principais no pós-operatório imediato, EX-
CETO:

a) Volume e regularidade do pulso e coloração da pele.
b) Nível de consciência e capacidade de responder a 

comandos.
c) Débito urinário.
d) Oxigenação do cliente e profundidade natureza das 

respirações.

QUESTÃO 37

A reposição volêmica é relevante no processo de recu-
peração do pós-operatório e requer atenção por parte da 
equipe de enfermagem quanto à infusão de soluções. 
Qual gotejamento será necessário para que uma solução 
de 540 ml seja infundida em 04 horas?

a) 75 gotas por minuto.
b) 65 gotas por minuto.
c) 45 gotas por minuto.
d) 135 gotas por minuto.

QUESTÃO 38

As complicações cardiovasculares básicas observadas 
na sala de recuperação anestésica incluem, EXCETO:

a) Choque.
b) Hemorragia.
c) Aspiração.
d) Hipertensão.
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QUESTÃO 39

O exame físico é uma ferramenta para a investigação e 
coleta de dados objetivos, enriquecendo o histórico de 
enfermagem. Esta ação exige um conhecimento teórico e 
prático por parte do(a) enfermeiro(a).

Com relação ao exame físico das estruturas respiratórias 
no tocante à ausculta pulmonar, pode-se afirmar, EXCE-
TO.

a) Uma condição anormal que afete a árvore brônquica 
e os alvéolos pode produzir sons adicionais.

b) Os atritos resultam da inflamação das superfícies brô-
nquicas.

c) Os sibilos originam-se nos pequenos brônquios e 
bronquíolos.

d) Os sons vesiculares são suaves e de baixa intensi-
dade.

QUESTÃO 40

O Infarto do Miocárdio refere-se ao processo pelo qual 
áreas de células miocárdicas no coração são destruídas 
de maneira permanente. Tem como principais manifesta-
ções clínicas: dor torácica, ansiedade, agitação, taquicar-
dia, taquipnéia, pele fria pálida e úmida, náusea, vômito, 
alteração do débito urinário  e perda da consciência.

Analise abaixo, possíveis manifestações clínicas do IAM 
e condições clínicas associados que as justificam. Após 
análise, marque a opção INCORRETA.

a) A falta de ar, dispnéia e estertores podem ser indicati-
vos de edema pulmonar.

b) O débito urinário aumentado pode ser indicativo de 
choque cardiogênico.

c) A ansiedade, agitação e tonteira podem ser indicati-
vos de estimulação simpática.

d) O edema gravitacional também pode estar presente 
devido à contratilidade deficiente.




