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CARGO:
ENFERMEIRO  PADRÃO

INSTRUÇÕES

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim distribu-
ídas: 4 de Língua Portuguesa, 4 de Atualidades e 22 de Conhecimentos Específicos.

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de
respostas.

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto,
permitidas perguntas aos fiscais.

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante
sua realização.

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema
de comunicação.

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de

decorrida, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova.
09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorri-

das 2 (duas) horas do início da prova.
10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
b) assine no local indicado;
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta

azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera cor-
reta em cada questão.

d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.
• Preencha assim:  
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LÍNGUA PORTUGUESA

AS QUESTÕES DE NÚMEROS 01 A 04
ESTÃO RELACIONADAS COM O TEXTO
SEGUINTE, AINDA QUE INDIRETAMEN-
TE.

Brasil negocia instalação de sede do
MIT no país   (Texto adaptado)

Autor: Caio Quero - Especial para a BBC
Brasil, de Boston, atualizado em 10 de abril,

2012 - 17:06 (Brasília) 20:06 GMT

O governo brasileiro e o Massachusetts
Institute of Technology (MIT), umas das
mais respeitadas instituições de pesquisa
e inovação dos Estados Unidos, estão em
negociação para abrir uma sede da insti-
tuição no Brasil.

O convite foi feito à instituição pelo gover-
no brasileiro e a informação foi divulgada nesta
terça-feira, durante a visita da presidente Dilma
Rousseff à sede do instituto, na cidade de
Cambridge, próxima a Boston.

Segundo o ministro da Educação, Aloízio
Mercadante, as negociações para a abertura da
possível sede do MIT no Brasil estão em anda-
mento e ainda não há previsão sobre a cidade
onde ela ficará. “Estamos agora concluindo as
negociações e a presidenta deu integral apoio.
Vamos ter uma escola do MIT no Brasil.” Ainda
de acordo com Mercadante, também não há pre-
visão da data de quando o centro poderá ser
inaugurado. “(Para) Tudo no Brasil nós temos
pressa. Então depende do ritmo deles, o nosso
vai ser bem acelerado”, disse.

ITA
Também nesta terça-feira, a presidente

Dilma Rousseff participou da assinatura de dois
acordos de cooperação entre a Escola de Enge-
nharia do MIT e o ITA (Instituto Tecnológico de
Aeronáutica), que tem sede em São José dos
Campos, São Paulo.

Os termos do primeiro acordo de intenções
ainda serão concluídos nos próximos meses, mas
devem envolver o intercâmbio de estudantes,
professores e pesquisadores, pesquisas conjun-
tas e o desenvolvimento de novos programas
educacionais. De acordo com Mercadante, o con-
vênio também prevê a criação de um centro de

inovação na sede do ITA. Já o segundo convênio
envolve a concessão de 50 bolsas para doutores
brasileiros estudarem no MIT.

Disponível em: < http://www.bbc.co.uk/
portuguese/noticias/2012/04/

120410_dilma_mit_cq.shtml>.

Questão 01) Assinale a alternativa em
que todas estão INCORRETAS, de acordo
com o texto.

I) Infere-se que o governo brasileiro está
investindo na educação ligada à área
tecnológica.

II) O Brasil terá intercâmbios de coopera-
ção  estabelecidos entre o MIT e o ITA.

III) Dilma Roussef convidou o ITA a tam-
bém estabelecer uma sede em
Cambridge, próxima a Boston, segun-
do Mercadante.

IV) Segundo os convênios firmados entre
Brasil e EUA, 50 estudantes brasileiros
terão bolsas de doutorado para estu-
darem no MIT.

V) A filial do MIT, no Brasil, será breve-
mente instalada em São José dos Cam-
pos.

A) I e II.

B) II e III.

C) IV e V.

D) III e V.

E) I e V.

Questão 02) Marque a opção em que
o sentido é figurado.

A) Os projetos educacionais estão sendo exa-
minados pelos dois governos.

B) O MIT é uma instituição tecnológica admira-
da por brasileiros e americanos.

C) O ITA é admirado pelas inúmeras pesquisas
que desenvolve.

D) Os acordos firmados entre Brasil e EUA im-
pedirão a fuga de nossos professores Par-
dais.

E) O ministro Aloízio Mercadante é adepto de
convênios educacionais entre nações.
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

Questão 03) Assinale a alternativa
que completa corretamente os espaços.

Dilma Roussef, __________________ por
Mercadante, também manteve contato com um
famoso _______________, visto que sua con-
tribuição será _____________, principalmente
para os universitários brasileiros.

A) ascessorada, enxadrista, excepicional

B) assessorada, enxadrista, excepcional

C) asseçorada, xadrez, exsepcional

D) acessorada, enxadrez, excepicional

E) ascessorada, enxadrezista, excepcional

Questão 04) Considere as alternativas
a seguir, quanto à concordância, apontan-
do a INCORRETA.

A) Alugam-se casas para estudantes brasileiros
residentes nos EUA.

B) Há anos o mau aluno foi excluído do progra-
ma.

C) É proibido a entrada no país de estudantes
sem visto e passaporte.

D) O convênio, faz dois anos que foi assinado.

E) Tudo aborrece os mestres: indisciplina,
impontualidade, falta de assiduidade.

ATUALIDADES

Questão 05) Qual é, atualmente, o
palco da mais violenta repressão contra
opositores ao regime entre os países da cha-
mada “Primavera Árabe”, que começou no
final de 2010, quando um jovem tunisiano
ateou fogo ao próprio corpo como forma de
protesto às condições de vida no país do nor-
te da África?

A) Síria

B) Tunísia

C) Egito

D) África do Sul

E) Iêmen

Questão 06) Acontecerá, no Rio de
Janeiro, entre os dias 13 e 22 de junho de
2012, um debate mundial sobre desenvolvi-
mento sustentável. Como é chamado esse
evento?

A) Fórum Nacional de Sustentabilidade.

B) Eco 92.

C) Fórum Econômico Mundial de Davos.

D) Rio+20 - Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável.

E) Conferência Internacional sobre o Meio Am-
biente.

Questão 07) Brasil, Rússia, Índia, Chi-
na e África do Sul compõem atualmente um
grupo de países emergentes, que reivindicam
maior protagonismo no cenário internacional.
Que sigla, criada em 2001, pelo economista
Jim O’Neill, é empregada para fazer referên-
cia a esses países?

A) ALCA

B) BRICS

C) MERCOSUL

D) ONU

E) FMI

Questão 08) No mês de dezembro de
2011, morreu, aos 69 anos de idade, o dita-
dor da Coreia do Norte, Kim Jong-il. Ele ficou
no poder por 17 anos, transformando a Coreia
do Norte em uma das maiores potências mili-
tares do mundo.  Depois de esconder a mor-
te do ditador por 2 dias, o governo norte-
coreano autorizou a divulgação na TV. Segun-
do a TV estatal norte-coreana, a reação nas
ruas foi de desespero, com pessoas aos pran-
tos. O sucessor do cargo de Kim Jong-il, foi

A) o chefe do Estado Maior da Coreia do Norte.

B) o Chefe das Forças Armadas.

C) seu filho mais novo, Kim Jong-un.

D) o chefe do Parlamento.

E) seu pai, Kim Jong-ru.
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CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

Questão 09) O Ministério da Saúde,
em 1982, em conjunto com o Ministério da
Previdência e Assistência Social, por meio do
INAMPS e das Secretarias Estaduais e Muni-
cipais de Saúde, definiu como prioridade so-
lucionar os problemas de saúde mais proemi-
nentes e de maior prevalência na população
de crianças menores de cinco anos de idade.
Todas as alternativas abaixo apresentam pro-
postas de ações básicas, EXCETO:

A) aleitamento materno e orientação alimentar
para o desmame.

B) assistência e controle das infecções respira-
tórias agudas (IRA).

C) imunização.

D) controle das doenças diarreicas.

E) disponibilização de moradias aos necessita-
dos para evitar aglomerações e proliferações
de doenças infecciosas.

Questão 10) Na perspectiva de supe-
rar as dificuldades apontadas, os gestores do
SUS assumem o compromisso público da cons-
trução do PACTO PELA SAÚDE 2006, que ti-
nha previsão de ser anualmente revisado, com
base nos princípios constitucionais do SUS,
com ênfase nas necessidades de saúde da
população, implicando o exercício simultâneo
de definição de prioridades articuladas e in-
tegradas nos três componentes. Assinale a
alternativa que apresenta os três componen-
tes do referido pacto.

A) Promoção da saúde, fortalecimento da aten-
ção básica e promoção da saúde bucal.

B) Pacto pela vida, pacto em defesa do SUS e
pacto de gestão do SUS.

C) Pacto em defesa do meio ambiente, pacto
ecológico e pacto social.

D) Saúde do adolescente, saúde do idoso e saú-
de da mulher.

E) Atenção básica, vigilância sanitária e vigilân-
cia epidemiológica.

Questão 11) Existem vários métodos
para regular a reprodução humana. Nenhum
deles constitui um método ideal, pois todos
possuem vantagens e desvantagens. A maio-
ria é para a aplicação no corpo da mulher,
ficando ao seu encargo evitar a gravidez. En-
tre eles, tem-se a tabela. Abaixo seguem al-
gumas afirmativas em relação à orientação
correta das mulheres para o uso do referido
método.

I) Utilizar o calendário do ano para mar-
car todo mês o 1º dia da menstruação.

II) É contada a duração do ciclo reproduti-
vo, que vai do 1º dia da menstruação
até o último dia que antecede a próxi-
ma regra.

III) Em média, os ciclos duram cerca de 28
dias; variando de mulher para mulher,
a ovulação ocorre por volta de 14 dias
antes da menstruação.

IV) A mulher não precisa ter o ciclo regu-
lar; ela tem que anotar o primeiro dia
da menstruação no calendário 3 meses
seguidos apenas para dar início ao uso
da tabela.

Julgue as afirmativas acima e assinale abai-
xo a única alternativa correta.

A) Somente estão corretas as afirmativas I, III
e IV.

B) Somente estão corretas as afirmativas I, II
e IV.

C) Somente estão corretas as afirmativas I, II
e III.

D) Somente estão corretas as afirmativas I e
II.

E) Todas as afirmativas estão corretas.
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

Questão 12) Durante todo o pré-na-
tal devemos orientar a gestante sobre alguns
sinais do trabalho de parto, que são:

I) perda do tampão mucoso, cuja sua eli-
minação pode ocorrer de 24 a 48 horas
antes do início do parto. Pode vir acom-
panhado de sangue, devido ao início da
dilatação.

II) rompimento da bolsa amniótica, que
não é um sinal obrigatório, porém a
gestante deve ser orientada a procurar
o hospital caso ocorra.

III) a eliminação do tampão mucoso pode
não ocorrer e não apresentar sangra-
mento.

IV) as contrações uterinas, que devem es-
tar presentes com frequência no míni-
mo de três a cada 15 minutos e irregu-
lares.

V) contrações uterinas, que devem estar
presentes com frequência no mínimo de
três a cada 10 minutos e ser regulares.

Julgue as afirmativas acima e assinale abai-
xo a única alternativa correta.

A) Somente estão corretas as afirmativas I, II
e III.

B) Somente estão corretas as afirmativas II, III
e IV.

C) Somente estão corretas as afirmativas III e
IV.

D) Somente estão corretas as afirmativas I, II
e V.

E) Somente estão corretas as afirmativas IV e
V.

Questão 13) Após o nascimento de
um RN (recém-nascido), ainda na sala de
parto, devem-se oferecer condições para a
adaptação imediata à vida extrauterina, efe-
tuar alguns procedimentos e prestar cuida-
dos ao RN. Entre esses cuidados está o Méto-
do de “Credé” que consiste na administração,
logo após o nascimento, do colírio de nitrato
de prata 1%. Assinale a alternativa INCOR-
RETA quanto aos cuidados na administração
desse colírio.

A) Instilar duas gotas de nitrato de prata 1%
diretamente sobre a córnea.

B) Não lavar os olhos.

C) Aguardar uma ou duas horas para permitir
o contato visual entre mãe e bebê.

D) Manipular cuidadosamente as pálpebras para
espalhar a gota.

E) Retirar o excesso de nitrato de prata 1% das
pálpebras e da pele ao redor com gaze em-
bebida com água esterilizada.

Questão 14) A vacina composta pelas
toxinas das bactérias Corynebacterium
diphtheriae, Clostridium tetani e pela bacté-
ria inativada Bordetella pertussis é a

A) BCG.

B) HIB.

C) DTP.

D) Tríplice viral.

E) Poliomielite.

Questão 15) Considerando o Código
de Ética dos Profissionais de Enfermagem,
assinale a alternativa INCORRETA no que
se refere aos deveres.

A) Respeitar o natural pudor, a privacidade e a
intimidade do cliente.

B) Prestar ao cliente serviços que por sua na-
tureza são incumbência de outro profissio-
nal, exceto em caso de emergência.

C) Proteger o cliente contra danos decorrentes
de imperícia, negligência ou imprudência por
parte de qualquer membro da equipe de
saúde.

D) Tratar os colegas e outros profissionais com
respeito e consideração.

E) Respeitar o ser humano na situação de mor-
te e pós- morte.
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Questão 16) Assinale a alternativa
correta quanto ao período de transmissibili-
dade da Dengue.

A) O mosquito infecta o homem durante o pe-
ríodo de viremia, que começa um dia antes
da febre e perdura até o sexto dia da doen-
ça.

B) O homem infecta o mosquito durante o pe-
ríodo de viremia, que começa cinco dias an-
tes da febre e perdura até o sétimo dia da
doença.

C) O mosquito infecta o homem durante o pe-
ríodo de viremia, que termina em sete dias.

D) O homem infecta o mosquito durante o pe-
ríodo de viremia, que começa um dia antes
da febre e perdura até o sexto dia da doen-
ça.

E) Nenhuma das alternativas anteriores está
correta.

Questão 17) A tuberculose é um pro-
blema de saúde prioritário no Brasil. Sobre o
seu período de incubação, assinale a alterna-
tiva correta.

A) Após a infecção pelo M. tuberculosis, trans-
correm, em média, 4 a 12 semanas para a
detecção das lesões primárias. A maioria dos
novos casos de doença pulmonar ocorre em
torno de 12 meses após a infecção inicial.

B) Após a infecção pelo M. tuberculosis, trans-
correm, em média, 2 a 10 semanas para a
detecção das lesões primárias. A maioria dos
novos casos de doença pulmonar ocorre em
torno de 12 meses após a infecção inicial.

C) Após a infecção pelo M. tuberculosis, trans-
correm, em média, 2 a 10 semanas para a
detecção das lesões primárias. A maioria dos
novos casos de doença pulmonar ocorre em
torno de 6 meses após a infecção inicial.

D) Após a infecção pelo Clostridium tetani, trans-
correm, em média, 2 a 10 semanas para a
detecção das lesões primárias. A maioria dos
novos casos de doença pulmonar ocorre em
torno de 6 meses após a infecção inicial.

E) Nenhuma das alternativas anteriores está
correta.

Questão 18) Paludismo, impaludismo,
febre palustre, febre intermitente, febre terçã
benigna, febre terçã maligna, além de outros
nomes populares, referem-se a qual doença
infecciosa?

A) Cólera.

B) Doença de Lyme.

C) Cebre maculosa brasileira.

D) Cebre tifoide.

E) Malária.

Questão 19) Para um melhor contro-
le das doenças sexualmente transmissíveis,
devem-se usar como medidas algumas ações
que se seguem:

I) fazer quimioprofilaxia;

II) desenvolver palestra;

III) distribuir preservativos;

IV) interromper a cadeia de transmissão;

V) realizar testes imunológicos.

Julgue as afirmativas acima e assinale abai-
xo a alternativa correta.

A) Somente estão corretas as afirmativas I, II
e III.

B) Somente estão corretas as afirmativas I, III
e IV.

C) Somente estão corretas as afirmativas III e
II.

D) Somente estão corretas as afirmativas II, III
e IV.

E) Somente estão corretas as afirmativas IV e
V.
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Questão 20) Assinale a única afirma-
ção que não apresenta um dever do enfer-
meiro expresso no Código de Ética dos Pro-
fissionais de Enfermagem.

A) Executar as prescrições terapêuticas quan-
do contrárias à segurança do cliente.

B) Cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos
e legais da profissão.

C) Respeitar o natural pudor, a privacidade e a
intimidade do cliente.

D) Respeitar o ser humano na situação de mor-
te e pós- morte.

E) Prestar à clientela uma assistência de enfer-
magem livre dos riscos decorrentes de im-
perícia, negligência e imprudência.

Questão 21) As diretrizes, descritas
na Portaria nº 1.125 de 6 de julho de 2005,
sobre a saúde do trabalhador, compreendem
as seguintes afirmativas:

I) a atenção integral à saúde;

II) a estruturação da rede de informações
em Saúde do Trabalhador;

III) o apoio a estudos e pesquisas;

IV) a capacitação de recursos humanos e a
participação da comunidade na gestão
dessas ações.

Julgue as afirmativas acima e assinale abai-
xo a alternativa correta.

A) Somente as afirmativas I, II e III estão cor-
retas.

B) Somente as afirmativas I e II estão corre-
tas.

C) Somente as afirmativas I e IV estão corre-
tas.

D) Somente as afirmativas III e IV estão corre-
tas.

E) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 22) São definidas como dire-
trizes essenciais, para o alcance do propósito
da Política Nacional de Saúde do Idoso, EX-
CETO:

A) a promoção do envelhecimento saudável.

B) a manutenção da capacidade funcional.

C) a assistência às necessidades de saúde do
idoso.

D) estimular e viabilizar a participação social de
idosos nas diversas instâncias, principalmen-
te nas políticas partidárias.

E) a capacitação de recursos humanos especi-
alizados.

 Questão 23) O termo “incidência”, em
Vigilância Epidemiológica, significa

A) a razão entre o número de casos novos sur-
gidos, a partir do contato com o caso-índi-
ce, e o número total de contatos com o caso-
índice, expressando-se o resultado em per-
centual.

B) coeficiente resultante da relação entre o
número de óbitos decorrentes de uma de-
terminada causa e o número de pessoas que
foram realmente acometidas pela doença,
expressando-se sempre em percentual.

C) número de casos novos de uma doença ocor-
ridos em uma população particular, durante
um período específico de tempo.

D) número de casos clínicos ou de portadores
existentes em um determinado momento, em
uma comunidade, dando ideia estatística da
ocorrência do fenômeno. Pode ser expressa
em números absolutos ou em coeficientes.

E) epidemia de proporções reduzidas, atingin-
do uma pequena comunidade humana.



8  -  Prefeitura Municipal de Congonhinhas  -  Concurso Público 001/2012

Questão 24) Segundo o Estatuto do
Idoso, os Conselhos Nacional, Estaduais, do
Distrito Federal e Municipais do Idoso, pre-
vistos na Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de
1994, zelarão pelo cumprimento dos direitos
do idoso, definidos nesta lei. Seguem algu-
mas afirmativas relacionadas aos Direitos Fun-
damentais do idoso.

I) Faculdade de ir, vir e estar nos logra-
douros públicos e espaços comunitári-
os, ressalvadas as restrições legais.

II) Os alimentos serão ofertados ao idoso
na forma da lei civil.

III) É vedada a discriminação do idoso nos
planos de saúde dada à cobrança de
valores diferenciados em razão da ida-
de.

IV) O idoso tem o direito à moradia digna,
no seio da família natural, substituta,
ou desacompanhado de seus familiares,
quando assim o desejar, ou, ainda, em
instituição pública ou privada.

Julgue as afirmativas acima e assinale abai-
xo a alternativa correta.

A) Somente as afirmativas I e II estão corre-
tas.

B) Somente as afirmativas II e III estão corre-
tas.

C) Somente as afirmativas III e IV estão corre-
tas.

D) Somente a afirmativa I está correta.

E) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 25) A informação é funda-
mental para o desenvolvimento da vigilância.
Por sua vez, um bom sistema de informações
depende da periodicidade do fluxo de forne-
cimento dos dados e do criterioso preenchi-
mento dos instrumentos de coleta. Dentre os
sistemas tem-se o SIS. Assinale a alternativa
que expressa corretamente o conceito desse
sistema.

A) É parte dos sistemas de saúde e, como tal,
integra suas estruturas organizacionais e
contribui para sua missão. Suas funções são:
planejamento, coordenação, supervisão dos
processos de seleção, coleta, aquisição, re-
gistro, armazenamento, processamento, re-
cuperação, análise e difusão de dados e ge-
ração de informações.

B) É um sistema idealizado para racionalizar o
processo de coleta e transferência de dados
relacionados às doenças e agravos de notifi-
cação compulsória, em substituição aos pro-
cedimentos anteriores que consistiam em
preenchimento do Boletim de Notificação
Semanal de Doenças pelas unidades de saú-
de e envio por aerograma ao Ministério da
Saúde.

C) É um formulário de entrada de dados com a
declaração de óbito, que deve ser preenchi-
da exclusivamente por médicos, exceto onde
não existam esses profissionais.

D) É um formulário em que devem ser registra-
dos todos os nascidos vivos, por qualquer
profissional da saúde.

E) Nenhuma das alternativas anteriores está
correta.

Questão 26) A saúde é um direito fun-
damental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu
pleno exercício. Qual lei está relacionada ao
texto? Assinale a alternativa correta.

A) Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

B) Lei nº 8.080 de, 19 de setembro de 1990.

C) Lei nº 2.616, de 12 de maio de 1998.

D) Lei nº 930, de 27 de agosto de 1992.

E) Lei nº 8.080, de 28 de dezembro de 1990.

Questão 27) A assistência ao portador
de transtorno mental é um desafio diário, pois
a cada momento existem situações que nos
levam a refletir e analisar suas particularida-
des e peculiaridades. São sugestões pertinen-
tes às ações do profissional de saúde em re-
lação ao indivíduo supramencionado, EXCE-
TO:

A) aprender a ouvir, com frequência e discerni-
mento.

B) jamais realizar o tratamento do cliente à base
do suborno.

C) compartilhar com os clientes a sua vida par-
ticular, para que não se sintam tão distantes
do mundo real.

D) procurar conhecer bem seu cliente e dispor-
se a auxiliá-lo a sair do estado em que se
encontra.

E) elogiar os clientes quando conseguem reali-
zar algo de acordo com suas possibilidades.
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

Questão 28) A Política Nacional de
Saúde da Pessoa com Deficiência, instituída
pela Portaria MS/GM nº 1.060, de 5 de junho
de 2002, define, como propósitos gerais: pro-
teger a saúde da pessoa com deficiência; re-
abilitar a pessoa com deficiência na sua ca-
pacidade funcional e desempenho humano,
contribuindo para a sua inclusão em todas as
esferas da vida social e;  prevenir agravos
que determinem o aparecimento de deficiên-
cias. Assinale a única alternativa que NÃO
expressa diretriz da Política supracitada.

A) Promoção da qualidade de vida.

B) Prevenção de deficiências e a atenção inte-
gral à saúde.

C) Melhoria dos mecanismos de informação.

D) Capacitação de recursos humanos e a orga-
nização e funcionamento dos serviços.

E) Promoção do envelhecimento ativo e sau-
dável.

Questão 29) No atendimento à saúde
do adolescente, alguns pontos devem ser con-
siderados na abordagem clínica. Aponte a al-
ternativa que NÃO apresenta um princípio im-
portante para facilitar a relação entre a equi-
pe de saúde e o adolescente.

A) O adolescente precisa perceber que o pro-
fissional de saúde inspira confiança, que
adota atitude de respeito e imparcialidade,
restringindo-se às questões de saúde física.

B) O adolescente precisa estar seguro do cará-
ter confidencial da consulta, mas ficar cien-
te também das situações nas quais o sigilo
poderá ser rompido, o que, no entanto, ocor-
rerá sempre com o conhecimento dele.

C) Se o adolescente procurar a Unidade Básica
de Saúde sem o acompanhamento dos pais,
ele não deverá ser atendido.

D) O modelo clássico de anamnese clínica mos-
tra-se inadequado ao atendimento do ado-
lescente na Unidade Básica de Saúde, pois
não são considerados os aspectos da vida
social, de trabalho, da sexualidade, da situ-
ação psicoemocional e violência, entre ou-
tros.

E) Geralmente, o atendimento do adolescente
necessita de tempo e, na maioria das vezes,
demanda mais de um retorno.

Questão 30) A Portaria nº 3.908/GM,
de 30 de outubro de 1998, refere-se a:

A) estabelecer procedimentos para orientar e
instrumentalizar as ações e serviços de Saú-
de do Trabalhador no Sistema Único de Saú-
de (SUS).

B) dispor sobre a extinção do Instituto Nacio-
nal de Assistência Médica da Previdência
Social (INAMPS) e dá outras providências.

C) dispor sobre a participação da comunidade
na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
e sobre as transferências intergovernamen-
tais de recursos financeiros na área da saú-
de e dá outras providências.

D) dispor sobre a organização das ações de Vi-
gilância Epidemiológica, sobre o Programa
Nacional de Imunizações, estabelece normas
relativas à notificação compulsória de doen-
ças, e dá outras providências.

E) Nenhuma das alternativas anteriores está
correta.




