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Cargo: Enfermeiro 
 
Língua Portuguesa  
 
Leia o texto abaixo e responda o que se pede.  
 

A evolução dos fundamentos ao longo de 1999 não 
ratificou as expectativas 
pessimistas formuladas ao início do ano, quando o impacto da 
crise financeira internacional sobre a economia brasileira 
determinou a reordenação dos principais condicionantes 
internos, com o objetivo de possibilitar que a condução da 
política econômica preservasse a estabilidade econômica e as 
condições necessárias ao processo de crescimento 
sustentado.  
(Relatório Anual do Banco Central do Brasil – 1999, vol. 35 
p.9, com adaptações)  
 
01. Quanto à coesão e coerência, a alternativa que completa 
corretamente o texto dando-lhe continuidade, é:  
a) Assim deve-se assinalar a introdução de alterações 

significativas institucionais que, no paralelismo entre 
políticas cambiais e políticas monetárias no ajuste efetivo 
da promoção de contas públicas refere-se ao desempenho 
do governo.  

b) Dessa maneira, assinale-se que a introdução de alterações 
institucionais significativas, paralelamente à continuidade 
do esforço governamental na promoção de eficaz ajuste 
das contas públicas, no que se refere à política cambial e 
monetária.  

c) Nesse contexto, a introdução de alterações institucionais 
relevantes marcam, no que se refere à política cambial e à 
política monetária, de forma paralela à continuação no 
empenho governamental na realização de efetivo ajuste de 
contas públicas.  

d) Nesse contexto, assinale-se a introdução de alterações 
institucionais significativas, no que se refere às políticas 
cambial e monetária, paralelamente à continuidade do 
empenho governamental na promoção de efetivo ajuste 
das contas públicas.  

 
02. A palavra ratificou,em “A evolução dos fundamentos ao 
longo do ano de 1999 não ratificou as expectativas 
pessimistas formuladas no início do ano, (...)” tem o 
significado de:  
a) Confirmou  
b) Corrigiu  
c) Alterou  
d) Reuniu  
 
03. Retificar e ratificar são palavras com grafias semelhantes, 
porém de significados diferentes. Palavras como retificar e 
ratificar são conhecidas pelo nome de:  
a) Sinônimos  
b) Homônimos homógrafos  
c) Parônimos  
d) Homônimos homófonos  
 
04. Por crescimento sustentado entende-se:  
a) O aumento da população  
b) A deflagração da crise financeira  
c) O aumento da capacidade produtiva  
d) A condução da política econômica  
 
05. Assinale a opção que apresente pontuação incorreta.  
a) No entanto, a piora acentuada das cenários econômico e 

político internos desde a última análise – com o surgimento 
de novos fatores de incerteza – tende a reduzir a taxa de 
crescimento do PIB em 2001.  

b) O setor de serviços – que representa aproximadamente 
60% do PIB – registrou crescimento de 2,76% em relação 
ao mesmo período, do ano passado.  

c) O ritmo de atividade econômica permaneceu robusto ao 
longo do primeiro trimestre de 2001 – período no qual a 
economia brasileira cresceu 4,13% em relação ao mesmo 
período do ano passado.  

d) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – 
também divulgou nova estimativa para o PIB de 2000, com 
o crescimento de 4,46%, revisando para cima a estimativa 
anterior de 4,20%.  

 
(Trechos adaptados do Relatório de Inflação – Banco Central 
do Brasil, junho de 2001 – volume 3, nº2, p. 7)  
 
06. Assinale a alternativa em que a palavra grifada tem a 
mesma classe gramatical da palavra “trabalho” na frase “Um 
grupo de trabalho...”:  
a) “No campo da Fazenda de Belém, boa parte do óleo...”  
b) “Os resultados das inovações foram praticamente...”  
c) “Porém, não é qualquer água que é usada...”  
d) “Atualmente, um dos geradores de vapor...”  
 
07. Na questão anterior, a palavra “trabalho” contida em “Um 
grupo de trabalho...”, pertence à classe gramatical:  
a) Dos substantivos  
b) Dos adjetivos  
c) Dos advérbios  
d) Dos verbos  
 
08. A expressão “Um grupo de trabalho...” pode ser 
substituída, sem que com isso haja prejuízo de sua 
compreensão ou modificação no seu significado, por:  
a) Um grupo trabalhador  
b) Um trabalho de grupo  
c) Um trabalho grupal  
d) Um grupo de trabalhadores  
 
09. Ao escrevermos “A evolução dos fundamentos ao longo do 
ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas 
formuladas no início daquele ano (...)”, com o verbo grifado no 
Presente do Indicativo, teremos:  
a) Não ratifica  
b) Não ratifique  
c) Não ratificando  
d) Não se ratifique  
 
10. A concordância foi aplicada corretamente na alternativa:  
a) Há na mesa relógio e melancia saborosos.  
b) Há na mesa relógio e melancia saborosas.  
c) Há na mesa relógio e melancia saboroso.  
d) Há na mesa relógio e melancia saborosa.  
 
11. Assinale a única alternativa em que nenhuma palavra é 
acentuada graficamente:  
a) Lapis, canoa, abacaxi, jovens  
b) Traiu, legua, assim, tênis  
c) Flores, ruim, sozinho, voo  
d) Orquídea, grau, açúcar vírus  
 
12. Assinale a alternativa cujo termo sublinhado é um 
pronome pessoal oblíquo.  
a) “A sua grave beleza ofuscava a todos”.  
b) “Nem a morte lhe emprestava uma fisionomia sem 

expressão”.  
c) “Com seus sonhos de menina ela passou sorrindo pela 

vida”.  
d) “Meus eram todos os pensamentos inconfessáveis”.  
 
13. Assinale o item cuja frase se apresenta regida da forma 
mais adequada, considerando-se clareza, precisão, harmonia 
e correção.  
a) Há três exposições que vale a pena ver no museu de Nova 

Iorque. Uma delas homenageia os paraquedistas.  
b) Há três exposições que valem a pena ver no museu de 

Nova Iorque. Uma delas homenageia os para-quedistas.  
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c) Há três exposições que valem a pena ver no museu de 
Nova Iorque. Uma delas homenageia os pára-quedistas.  

d) Há três exposições que vale a pena ver em Nova Iorque. 
Uma delas homenageia os para-quedistas.  

 
Para responder a questão 14, leia o texto a seguir:  
 

“O tumulto começou quando os manifestantes 
jogaram bombas na direção do portão principal. Os policiais 
tentaram conter a multidão e foi preciso agir com energia. 
Quando explodiu uma bomba perto da viatura, o Capitão 
Padilha pediu reforço, porém a situação já estava fora de 
controle”.  

(Caros Amigos, junho / 2006)  
 
14. Os pronomes que substituem corretamente as palavras 
grifadas são, respectivamente:  
a) As – la – a – lo  
b) Nas – la – ela – o  
c) Nas – ela – a – lo  
d) As – ela – ela – o  
 
15. Empregue as formas verbais indicadas no parênteses, 
fazendo a necessária concordância com o sujeito.  
I) Eu a __________ desagradável. (supor – pretérito perfeito 
do indicativo)  
II) Outro tanto não __________ as pessoas presentes. (dizer – 
pretérito perfeito do indicativo)  
III) Vós o __________. (pedir – futuro do pretérito do 
indicativo)  
IV) Do lado direito __________ bancos. (haver – pretérito 
imperfeito do indicativo)  
A sequência correta é:  
a) Supus, disseram, pedireis, havia  
b) Supunha, diziam, pedis, haviam  
c) Supus, diriam, pediste, haveria  
d) Supunha, dirão, pedistes, haveriam  
 
16. Assinale a alternativa na qual todas as palavras 
encontram-se corretamente grafadas:  
a) Altesa, obsessão, cidra, seara  
b) Buginganga, regurgitar, tigela, farinje  
c) Herege, cambaxirra, enchotar, xará  
d) Frenesi, execrar, granizo, carcaça  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17.  De acordo com o Manual de  Atenção à Saúde do Idoso, 
conforme o enfoque da Promoção da Saúde, podemos 
identificar vários  princípios relativos à  saúde dos idosos, 
exceto: 
a) A velhice é mais  uma etapa evolutiva da vida, que ao longo 

do tempo se resulta numa doença 
b) Do ponto de vista social e psicológico, as pessoas idosas 

são mais heterogêneas  que os jovens 
c) A Prevenção à Saúde na velhice deve ter seu foco no bom 

funcionamento físico, mental e social assim como na 
prevenção das enfermidades e incapacidades 

d) Muitas das medidas que afetam a saúde das pessoas 
idosas transcendem o setor saúde. Entretanto, os 
profissionais do setor social e de saúde estão em 
condições  de propiciar essa atenção 

 
18. São fatores Psicológicos e Sociais, que causam 
desnutrição no idoso, exceto: 
a) Isolamento social, depressão 
b) Negligência , maus-tratos 
c) Mau hábito alimentar 
d) Gastrite Atrófica 
 
19. O acolhimento ao idoso deve ser um ato facilitador do 
acesso, que permita a continuidade do cuidado garantindo 
atenção integral e monitoramento além das  fronteiras da 

atenção primária e o seu retorno à unidade de origem. São 
objetivos do acolhimento: 
I.  Facilitar o aceso aos serviços por meio de mecanismos 
ágeis e mais confortáveis  de agendamento e garantir oferta 
adequada e suficiente em atenção primária,  como porta de 
entrada dos demais serviços 
II.  Humanizar as relações entre profissionais de saúde e 
usuários na forma de receber  este usuário e de escutar seus 
problemas e/ou demandas 
III.  Humanizar o atendimento garantindo o acesso 
IV.  Exigir mudanças no cotidiano dos serviços de saúde 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as alternativas I e IV, estão corretas 
b) Apenas as alternativas I, II e IV, estão corretas 
c) Apenas as alternativas I e III, estão corretas 
d) Todas as alternativas estão corretas 
 
20. É atribuição do profissional enfermeiro, no processo de 
atenção à gestante e à puérpera na atenção básica, exceto: 
a) Solicita exames de rotina e orienta tratamento conforme 

protocolo do serviço 
b) Registra seu atendimento no prontuário e no cartão da 

gestante a cada consulta 
c) Promove atividades educativas na unidade para as 

mulheres e seus familiares, reuniões de grupos de sala de 
espera  

d) Realiza consulta de pré-natal de baixo e alto risco 
 
21. Como dever ser o esquema básico de vacinação para a 
gestante com histórico de nenhuma dose de vacina contra o 
tétano? Assinale a alternativa correta: 
a) A primeira dose de vacina dT pode ser  administrada 

precocemente na gestação.  A segunda dose, com 
intervalo de 2 meses,  no mínimo 4 semanas. 
Preferencialmente até 20 dias antes da data provável do 
parto.  A terceira dose poderá ser aplicada após o  
nascimento, 6 meses após a segunda dose 

b) Iniciar a primeira dose da vacina  dT,  no último mês de 
gestação, com intervalo de 2 meses, no mínimo  4 
semanas. Preferencialmente a última dose deverá ser 60 
dias após o parto 

c) Não é necessário vacinar durante a gestação, somente 
após o parto 

d) Realizar apenas uma dose da vacina dT 
 
22.  De acordo com as diretrizes do SUS, são objetivos do 
Fortalecimento da Atenção Básica, exceto: 
a) Assumir a Estratégia de Saúde da Família como prioritária 

para o fortalecimento da atenção básica, devendo seu 
desenvolvimento considerar as diferenças loco-regionais 

b) Desenvolver ações de qualificação dos profissionais da 
atenção básica por meio de estratégias de educação 
permanente e de oferta de cursos de especialização e 
residência multiprofissional e em medicina da família 

c) Consolidar e quantificar a Estratégia de Saúde da Família 
nos grandes municípios e grandes centros de 
desenvolvimento 

d) Ampliar e qualificar a estratégia de saúde da família nos 
grandes centros urbanos 

 
23. As ações do Pacto em Defesa do SUS devem contemplar; 
exceto: 
a) Articulação e contrariedade quanto à mobilização social 

pela promoção e desenvolvimento da cidadania, tendo a 
questão da saúde como um bem adquirido 

b) Ampliação e fortalecimento das relações com os 
movimentos sociais, em especial com os que lutam pelos 
direitos da saúde e cidadania 

 
 
c) Elaboração e publicação da Declaração dos Direitos e 

Deveres do Exercício da Cidadania no SUS 
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d) Aprovação do orçamento do SUS, composto pelos 
orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o 
compromisso de cada uma delas nas ações e serviços de 
saúde, de acordo com a Constituição 

 
24. Conforme as diretrizes para o trabalho da gestão da 
educação na saúde, assinale a alternativa correta. 
I. Avançar na implementação da política nacional de educação 
permanente por meio da compreensão dos conceitos de 
formação e educação permanentes para adequá-los às 
distintas lógicas e especificidades 
II. Considerar a educação permanente parte essencial de uma 
política de formação e desenvolvimento dos trabalhadores 
para a qualificação do SUS e que comporta a adoção de 
diferentes metodologias e técnicas de ensino-aprendizagem 
inovadoras, entre outras coisas 
III. Considerar a política nacional de educação permanente em 
saúde, prioridade do governo para a formação e o 
desenvolvimento de profissionais, tendo como orientação as 
faculdades particulares 
IV. Assumir o compromisso de discutir e avaliar os processos 
e desdobramentos da implementação da política nacional de 
educação permanente para os ajustes necessários, 
atualizando-a conforme as experiências de implementação e 
assegurando a inserção dos municípios e estados neste 
processo 
a) Apenas as alternativas I e II, estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas a alternativa I está correta. 
d) Apenas as alternativas I, II, e IV estão corretas. 
 
25.  De acordo com a Resolução COFEN-240/2000, analise as 
afirmativas abaixo:  
1. O profissional de Enfermagem participa, como integrante da  
sociedade, das ações que visem a satisfazer às necessidades 
de saúde  da população 
2. É direito do profissional de Enfermagem recusar-se a 
executar atividades que sejam de sua competência legal 
3. Será suspenso o profissional de Enfermagem que participar 
de movimentos reivindicatórios por melhores condições de 
assistência, de trabalho e remuneração  
4. O profissional de Enfermagem responsabiliza-se por falta 
cometida em suas atividades profissionais, independente de 
ter sido praticada  individualmente ou em equipe 
5. O profissional de Enfermagem tem o direito de negar 
assistência de Enfermagem em caso de urgência ou 
emergência 
Assinale a alternativa correta: 
a) Todas as alternativas estão corretas  
b) Apenas as alternativas 1 e 4, estão corretas 
c) Apenas as alternativas 1, 3 e 4 estão corretas 
d) Apenas as alternativas 2, 4 e 5 estão corretas 
 
26.  Com relação às Doenças Sexualmente Transmissíveis, é 
correto afirmar que: 
a) A presença de corpúsculos de inclusão nas  monocamadas 

de células de McCoy na cultura da lesão faz diagnóstico de 
linfogranuloma  venéreo 

b) As úlceras da sífilis e cancro mole são geralmente indolores 
c) A pesquisa do H ducreyi no esfregaço do material obtido do 

aspirado do bubão faz diagnóstico de linfogranuloma 
venéreo 

d) No linfogranuloma venéreo, está indicada drenagem 
cirúrgica do bubão 

 
27. De acordo com a saúde da criança,  o preconizado para o 
atendimento  de monitoração de crescimento e 
desenvolvimento são; exceto: 
a) No primeiro ano de vida o acompanhamento de Puericultura 

visa prevenir e identificar precocemente alterações do 
crescimento e  desenvolvimento, além de acompanhar de  
perto as imunizações 

b) Devem ser utilizados os gráficos de acompanhamento de 
crescimento produzidos pela  Organização Mundial da 
Saúde 

c) A prevenção de acidentes na infância deve ser  orientada 
em todas as consultas, independentemente da idade da 
criança 

d) A suplementação de ferro deve ser prescrita  para todas as 
crianças, independentemente  da idade e do tipo de 
alimentação que esteja  recebendo 

 
28.  As instituições de assistência à saúde oferecem processo 
educativo entre outras medidas de segurança com perfuro 
cortantes e, que tem contribuído para reduzir a incidência da 
exposição ao HIV. Assinale a alternativa correta: 
a) Proteger as agulhas reencapando-as com cuidado após o 

uso. 
b) Usar equipamentos de proteção pessoal (luvas,aventais, 

óculos). 
c) Avaliar as áreas ruidosas que necessitam isolamento. 
d) Evitar reencapar agulhas e seringas. 
 
29.  De acordo com  a NR-32, à  todo trabalhador dos serviços 
de saúde deve ser fornecido pelas Instituições, gratuitamente: 
a) Programa de imunização ativa contra tétano,difteria, 

hepatite B e os estabelecidos no PCMSO. 
b) Programa de imunização ativa contra o tétano,sarampo, 

hepatite B e os estabelecidos no PCMSO. 
c) Programa de imunização ativa contra tifo, rubéola,hepatite 

B e os estabelecidos no PCMSO. 
d) Nenhuma das alternativas acima. 
 
30.  Com o envelhecimento populacional, um dos maiores 
desafios das políticas de saúde é alcançar um equilíbrio entre 
o apoio ao auto cuidado, o apoio informal (familiares e amigos) 
e o cuidado formal (serviços comunitários que estes indivíduos 
necessitam pode ser proporcionada pela enfermagem. De 
acordo com a assistência, é aconselhável ao enfermeiro; 
exceto: 
a) Realizar visitas domiciliares e programas de cuidado 

domiciliar (home care), estimulando o auto cuidado e 
propiciando apoio aos cuidadores domiciliares e familiares. 

b) Treinar os demais membros da equipe de enfermagem 
sobre as especificidades do cuidado, os direitos e os 
modelos de assistência ao idoso, mesmo quando não 
doentes ou frágeis. 

c) Prestar atendimento personalizado e/ou em pequenos 
grupos, preservando a identidade do idoso, em ambiente 
de respeito e dignidade. 

d) Adotar atitudes paternalistas que têm um efeito positivo na 
auto-estima e independência das pessoas que requerem 
os seus serviços. 

 
31. De acordo com as Diretrizes Essenciais contidas na 
Política Nacional de Saúde do Idoso, cabe ao enfermeiro 
desenvolver o seu plano de cuidados baseado em alguns 
princípios; exceto: 
a) Ser centrado nas necessidades do cliente visando à 

prevenção de agravos, promoção, proteção e recuperação 
da saúde do idoso. 

b) A avaliação de enfermagem contempla a capacidade de 
auto cuidado e as demandas assistenciais para a sua 
reintegração social e  familiar em caso de alta. 

c) O atendimento à saúde do idoso poderá ser em internação 
hospitalar e no domicílio, adequada às necessidades 
terapêuticas e de seus cuidadores e/ou familiares, 
justificando a  longa permanência em ambiente hospitalar. 

d) Os idosos egressos da internação hospitalar, de acordo 
com suas peculiaridades, devem ser cadastrados em um 
programa de acompanhamento ambulatorial e, 
eventualmente, de  hospital-dia ou assistência domiciliar. 

 
32. É preconizada pelo  Ministério da Saúde no “Plano de 
Reorganização da  Atenção à Hipertensão arterial e Diabetes 
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mellitus”, a abordagem conjunta  que se justifica por 
apresentarem vários aspectos  comuns como a cronicidade, 
os fatores de risco, a  adesão ao tratamento, as complicações 
tardias, que  muitas vezes são abordadas num mesmo 
paciente. É uma  ação que não compete ao enfermeiro: 
a) Capacitar a equipe de enfermagem, de forma permanente, 

e supervisionar as suas atividades. 
b) Tomar a decisão terapêutica após a avaliação,  definindo o 

início do tratamento medicamentoso. 
c) Desenvolver atividades educativas ou em grupos com 

pacientes hipertensos e diabéticos. 
d) Solicitar, durante a consulta de enfermagem,  os exames 

mínimos estabelecidos nos consensos e definidos como 
possíveis e necessários pela equipe de saúde. 

 
33.  Ao longo da vida, a pressão arterial, pode variar 
naturalmente na vida de um indivíduo.  A elevação da  
pressão nas artérias pode ocorrer de várias maneiras. 
Assinale a alternativa incorreta: 
a) A arteriosclerose produz enrijecimento das artérias, 

impedindo sua dilatação, a  qual auxiliaria na redução da 
pressão arterial aos seus níveis normais. Alterações  
arterioscleróticas renais também podem comprometer a 
capacidade dos rins de  excretar sal e água, o que 
contribui para a elevação da pressão arterial. 

b) Uma queda na pressão arterial provoca a liberação de 
renina, uma enzima renal.  A renina ativa a angiotensina, 
hormônio que provoca contração das paredes  musculares 
das pequenas artérias (arteríolas), aumentando a pressão 
arterial. A  angiotensina também desencadeia a liberação 
do hormônio aldosterona pelas  glândulas adrenais, 
provocando a retenção de sal (sódio) e a excreção de 
potássio. O sódio promove a retenção de água e, dessa 
forma, provoca a expansão do volume sangüíneo e o 
aumento da pressão arterial, compensando a situação. 

c) O controle da pressão arterial a curto prazo, durante 
períodos de segundos ou  minutos, é realizado quase que 
integralmente por reflexos nervosos. Na prática  de 
enfermagem observa-se que fatores como ansiedade e 
estresse são irrelevantes no controle da pressão arterial. 

d) Os rins são o mais importante órgão para a regulação a 
longo prazo da pressão  arterial. Atuam por meio de dois 
mecanismos muito importantes para o controle da pressão 
arterial: um deles é o mecanismo hemodinâmico, o outro é 
o mecanismo hormonal. 

 
34. De acordo com o Calendário Básico de Vacinação da  
Criança preconizado pelo Ministério da Saúde, assinale a 
alternativa correta: 
a) A vacina BCG oral, que é indicada para a  prevenção de 

formas graves da tuberculose e aids, deverá ser aplicada 
em dose única na  criança ao nascer, na maternidade. 

b) A vacina tetravalente (DPT+Hib) evita a difteria, tétano, 
coqueluche meningite e outras infecções causadas por 
Haemophilus influenzae tipo b, sendo indicada a primeira 
dose aos 6 meses de vida. 

c) A primeira dose da vacina contra a hepatite  B deve ser 
administrada na maternidade, nas  primeiras 12 horas de 
vida do recém-nascido.  O esquema básico se constitui de 
03 (três) doses, com intervalos de 30 dias da primeira  
para a segunda dose e 180 dias da primeira  para a 
terceira dose. 

d) A vacina tríplice viral (SRC) previne a ocorrência de 
sarampo, rubéola e caxumba e é aplicada aos 12 meses 
de vida em associação com a  vacina tríplice bacteriana 
(DTP). 

 
35. Conforme o preconizado pelo Programa Nacional de 
Imunizações, o sistema de conservação de imunobiológicos 
que é denominado Rede de Frio ou Cadeia de Frio,  inclui  
várias ações que devem ser de domínio da Enfermagem. 
Assinale a alternativa correta: 

a) Na rede de frio destacam-se 5 níveis de atenção: nacional, 
estadual, regional, municipal e  local, sendo necessárias 
condições de refrigeração apenas no armazenamento em 
nível local. 

b) Os resíduos da sala de vacinação são compostos de 
material biológico (imunobiológicos inutilizados ou 
vencidos), de resíduos perfurantes  (agulhas, ampolas de 
vacinas e diluentes) e outros resíduos (seringas 
descartáveis e algodão),  podendo ser descartados como 
lixo comum. 

c) A rede de frio está relacionada somente aos aspectos 
ligados ao controle de temperatura no  armazenamento 
dos imunobiológicos, sendo  obrigatória a verificação da 
temperatura das geladeiras e freezers no mínimo 2 vezes 
ao dia. 

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

 
36. Em relação ao crescimento e desenvolvimento da criança, 
assinale a alternativa correta: 
a) No desenvolvimento da criança, aos 18 meses,  ela deverá 

combinar palavras e vestir-se sozinha, sem ajuda. 
b) Para o desenvolvimento motor da criança de 2 a 4 anos é 

importante que ela aprenda a andar com apoio, pegue 
objetos entre polegar e indicador. 

c) Para a avaliação do crescimento da criança têm-se como 
principais parâmetros: peso, estatura, perímetro cefálico, 
perímetro torácico e dentição. 

d) O desenvolvimento intelectual e social da criança no 
primeiro mês de vida manifesta-se pelo reflexo de sucção, 
ao chupar o polegar,  fixar o olhar nos objetos em 
movimento, acompanhar a luz e sentar-se com apoio. 

 
37. De acordo com a Lei Federal 7.498/86, que dispõe sobre a 
regulamentação  do exercício da Enfermagem, é privativo do 
enfermeiro; exceto: 
a) Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura 

básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia 
de serviço e de unidade de enfermagem. 

b) Organização e direção dos serviços de enfermagem e de 
suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas 
prestadoras desses serviços. 

c) Planejamento, organização, coordenação, execução e 
avaliação dos serviços da assistência de enfermagem. 

d) Participação exclusiva no planejamento, execução e  
avaliação da programação de saúde. 

 
38.   De acordo com o Projeto Terapêutico Singular, o 
acolhimento não é um espaço ou um local, mas uma postura 
ética, não pressupõe hora ou  profissional específico para 
fazê-lo.  Colocar em ação o acolhimento como diretriz 
operacional requer  uma nova atitude de mudança no fazer em 
saúde e implica; exceto: 
a) Elaboração de projeto financeiro e orçamentário com 

horizontalização por linhas de cuidado. 
b) Mudanças estruturais na forma de gestão do serviço de 

saúde, ampliando os espaços democráticos de 
discussão/decisão, de escuta, trocas e decisões coletivas; 
A equipe neste processo pode também garantir 
acolhimento para seus profissionais e as dificuldades de 
seus componentes na acolhida à demanda da população. 

c) Uma postura de escuta e compromisso em dar respostas às 
necessidades de saúde trazidas pelo usuário, que inclua 
sua cultura, saberes e capacidade de avaliar riscos 

d) Construir coletivamente propostas com a equipe local e 
com a rede de serviços e gerências centrais e distritais. 
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39. Ainda de acordo com o Projeto Terapêutico Singular, são 
objetivos da Classificação de Risco; exceto: 
a) Estabelecimento de fluxos, protocolos de atendimento e 

classificação de risco. 
b) Qualificação das Equipes de Acolhimento e Classificação 

de Risco (recepção, enfermagem, orientadores de fluxo, 
segurança). 

c) Sistema de informações para o agendamento de consultas 
ambulatoriais e encaminhamentos específicos. 

d) Qualificação dos atendimentos diários e perfil dos 
enfermeiros  e da clientela nas 24 horas. 

 
 40. O Projeto Singular Terapêutico (PST), é composto por 
quatro momentos. Assinale a alternativa correta: 
a) Vínculo e afeto, reabilitação, a escuta. 
b) Diagnóstico, a escuta, reabilitação. 
c) Diagnóstico, definição de metas, divisão de 

responsabilidades e  reavaliação. 
d) Definição de metas, vínculo e afeto, a escuta e a 

reavaliação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




