
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO DE CONGONHAS 

 

Cuidador 

 

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). 
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Prova de Língua Portuguesa 
 

TEXTO 1  
 

A ameaça da canção de ninar 
 

Quem dorme aceita se retirar da realidade e ficar indefeso. Essa retirada, 
sem a qual nós não vivemos, pode ser angustiante e deve ser facilitada. Por isso, 
espera-se de uma canção de ninar que seja apaziguadora. No entanto, ainda hoje, no 
Brasil, ouve-se a canção aterradora com a qual eu fui criada. 

Tive o desprazer de constatar isso ligando a televisão e vendo um ator que a 
cantava, enquanto segurava um bebê nos braços: "Dorme, nenê, que a cuca vem 
pegar / Papai foi pra roça / Mamãe foi passear". O rosto do ator era bonito e o bebê, 
comovente - dois anjos. Mas, sem ter consciência do que fazia, o ator ameaçava a 
criança. Dizia-lhe que o pai e a mãe estavam ausentes, e, caso ela não dormisse, a 
cuca a levaria. 

Popularmente, a cuca é uma velha feia parecida com um jacaré. Segundo o 
Aurélio, um bicho-papão, um papa-gente. E, de acordo com Monteiro Lobato, uma 
bruxa com as unhas compridas como as de um gavião.  

Como explicar a vigência de uma canção de ninar tão assustadora, se não 
pelo sadismo dos adultos em relação às crianças? Um sadismo cujas consequências 
podem ser nefastas. A educação começa no berço, com as primeiras palavras, que 
tanto podem abrir quanto fechar os nossos caminhos. Isso significa que o educador - 
o pai, a mãe ou outra pessoa precisa atentar para o que diz. Em vez de fazer menção 
à cuca, por que não escolher, por exemplo, uma canção de ninar como a dos Beatles, 
Good Night? "Hora de dizer boa-noite / Boa noite, durma bem / O sol agora apagou a 
sua luz / Boa noite, durma bem". Uma canção que associa o sono à desaparição do 
sol, fazendo dele um fenômeno natural.  

Ninguém é obrigado a procriar. A obrigação está fora de moda. Mas quem 
tiver filho precisa se ocupar dele durante a infância com devoção e inteligência, 
contrariando os hábitos, se preciso for. A vida não é fácil e, para evitar dificuldades 
futuras, a prevenção é sempre melhor do que o tratamento. Nós só nos esquecemos 
disso porque não somos educados para ser felizes, e sim para repetir o que os outros 
fizeram sem se questionar.  
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Betty Milan 
(Veja, ed. 2231, ano 44, nº 34, 24 de agosto de 2011, p. 120) Texto adaptado. 

 
QUESTÃO 01 
 
O texto 1 apresenta as seguintes ideias: 
 
I – A ameaça que se infere da temática da canção de ninar. 
II – A experiência da articulista como fator de credibilidade. 
III – A neutralidade da autora em relação ao que é enunciado. 
 
Estão COERENTES com o texto as ideias apresentadas em:   
 

(A) Apenas nos itens I e II. 
(B) Apenas nos itens I e III. 
(C) Apenas nos itens II e III. 
(D) Nos itens I, II e III. 

 
QUESTÃO 02 
 
Da leitura do texto depreende-se que o PRINCIPAL objetivo da articulista é: 
 

(A) Comprovar a eficácia das canções de ninar. 
(B) Constatar a ineficiência das canções de ninar.  
(C) Avaliar a mensagem da canção de ninar. 
(D) Destacar a importância da educação das crianças. 

 
 
QUESTÃO 03 
 
Com base nos argumentos da autora, é PERTINENTE afirmar que a canção de ninar 
é uma ameaça porque: 
 

(A) É característica do ser humano assustar as crianças. 
(B) O ser humano, acostumado a repetir o que aprendeu, não a questiona. 
(C) Apresenta sempre uma temática assustadora. 
(D) Por sadismo, a satisfação do ser humano é amedrontar as crianças.  
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QUESTÃO 04 
 
Para defender seu ponto de vista, a autora do texto: 
 

I. Fornece exemplos que evidenciam as concepções em que acredita. 
II. Apresenta argumentos diversificados para confirmar suas ideias. 

III. Apresenta soluções possíveis para o problema que discute. 
 
São VERDADEIRAS as afirmativas contidas em: 
 

(A) Apenas nos itens I e III. 
(B) Apenas nos itens I e II. 
(C) Apenas nos itens II e III. 
(D) Nos itens I, II e III. 

 
QUESTÃO 05 
 
A classe gramatical da palavra destacada está INCORRETAMENTE identificada na 
alternativa: 
 

(A)  “Em vez de fazer menção à cuca, por que não escolher [...]” [substantivo] 
(B) “Tive o desprazer de constatar isso ligando a televisão [...]” [verbo] 
(C) “Ninguém é obrigado a procriar.” [pronome] 
(D) “[...] a prevenção é sempre melhor do que o tratamento.” [advérbio] 
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QUESTÃO 06 
 

Marque a alternativa em que haveria acento grave, indicador de crase. 
 

(A) A força de se manter isenta, não cantou tal canção de ninar. 
(B) A partir daquele momento, mudou seu ponto de vista sobre o assunto. 
(C) Dia a dia, observa que os hábitos das pessoas não mudam. 
(D) O bebê a quem se referiu era bonito, parecia um anjo. 

 
Para responder à questão 7, leia os TEXTOS 1 e 2. 

 

TEXTO 2 
 

 

Canção de Ninar Gente Pequena 
 

Dorme, dorme menininha 
eu estou aqui 

vá sonhar 
ainda é tempo, menininha 

vá, vá dormir 
Sonha sonhos cor de rosa 
passeia no céu e no mar 

apanha o mundo 
no teu sonho, menininha 

e não deixa ninguém roubar 
Olha, não reparta com ninguém 

os teus sonhos de menina 
dorme, dorme 

dorme e sonha menininha 
sonha, é tempo ainda 

 
      Oswaldo Montenegro 

             (Disponível em http://letras.terra.com.br/oswaldo-montenegro/106328/.                             
Acesso em: 30 ago. 11) 
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QUESTÃO 07 
 

O texto 2, em relação ao texto 1, apresenta 
 

(A) Pluralidade de vozes. 
(B) Eu poético egocêntrico. 
(C) Mundos opostos. 
(D) Elementos intertextuais. 

 
QUESTÃO 08 
 
Marque a alternativa em que a ideia expressa pelo conector destacado, no trecho 
transcrito, está CORRETAMENTE identificada entre colchetes. 
 

(A)  “E, de acordo com Monteiro Lobato, uma bruxa com as unhas compridas 
como as de um gavião.” [conformidade] 

(B) “Tive o desprazer de constatar isso ligando a televisão e vendo um ator que a 
cantava, enquanto segurava um bebê nos braços [...]” [proporcionalidade] 

(C) “A vida não é fácil e, para evitar dificuldades futuras, a prevenção é sempre 
melhor do que o tratamento.” [comparação] 

(D) Por isso, espera-se de uma canção de ninar que seja apaziguadora.” 
[consequência] 

 
QUESTÃO 09 
 
A concordância verbal está INCORRETA em: 
 

(A) O que me admira é ainda existirem pessoas que gostem da canção de ninar. 
(B) Sobra-lhe motivos para não gostar da canção de ninar. 
(C) Não se trata de situações imaginárias, mas a canção de ninar era 

assustadora. 
(D) Concluiu que jamais se poderiam imaginar canções de ninar tão 

assustadoras. 
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QUESTÃO 10 
 
De acordo com a norma culta, a regência verbal está CORRETA na alternativa: 
 

(A) Prefere mais a canção de ninar dos Beatles do que a tradicional. 
(B) Assistiu um programa de televisão e ouviu a canção de ninar. 
(C) A decisão da articulista implica uma mudança radical. 
(D) Nós lembramos da canção de ninar: “Dorme, nenê, que a cuca vem pegar.” 

 

 
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. 
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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 
Cuidador 

 
QUESTÃO 21 
 
Marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A)  As grandes mudanças que ocorreram nas últimas décadas, na sociedade 
brasileira, especialmente a migração das famílias do campo para as cidades 
e o aumento do número de mulheres que trabalham fora, substituíram a 
família extensa pela família nuclear. 

(B)  A elevação da expectativa de vida do brasileiro encontrou as famílias 
despreparadas para enfrentarem este problema. 

(C)  As leis brasileiras de proteção à pessoa idosa – Política Nacional do Idoso 
(artigo 3º) e o Estatuto do Idoso (artigo 3º), baseadas na Constituição 
Brasileira (artigo 230), reafirmam que é obrigação da família cuidar da pessoa 
idosa. 

(D)  As leis deixam claro também que a obrigação de cuidar do idoso não é 
exercida juntamente com a comunidade, a sociedade e o poder público. 
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QUESTÃO 22 
 
Quanto ao cuidador informal, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A)  Cuidador informal – membro familiar, esposa(o), filha(o), irmã(ão), 
normalmente do sexo feminino, que é “escolhido” entre os familiares por ter 
melhor relacionamento ou intimidade com a pessoa idosa e por apresentar 
maior disponibilidade de tempo. 

(B) O cuidador informal não precisa ter conhecimentos específicos de como 
cuidar do idoso. 

(C) A amiga ou vizinha que, mesmo não tendo laços de parentesco, cuida da 
pessoa idosa, sem receber pagamento, como voluntária. 

(D) Na maioria das vezes, o cuidador informal cuida do idoso pela  intuição, pela 
emoção, sentimentos de amor e carinho. 
 

QUESTÃO 23  
 

Acompanhamento Domiciliar é o cuidado em domicílio para pessoas que necessitem 
de contatos frequentes e programáveis com os profissionais da Equipe. São 
exemplos de condições apropriadas para inclusão no acompanhamento domiciliar, 
EXCETO: 
 

(A) Paciente portador de doença crônica que apresente dependência física. 
(B) Pacientes em fase terminal. 
(C) Pacientes idosos, sem dificuldade de locomoção ou morando sozinhos. 
(D) Pacientes egressos do hospital, que necessitem acompanhamento por 

alguma condição que o incapacite à comparecer na Unidade. 
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QUESTÃO 24 
 

Quanto ao perfil do cuidador, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Qualidades físicas e intelectuais – deve ter boa saúde física para ter 
condições de ajudar e apoiar o idoso em suas atividades de vida diária.  

(B) Tem que ter condições de avaliar e tomar decisões em situações de 
emergência que necessitam de iniciativas e ações rápidas. 

(C) O cuidador deve ficar atento às alterações que a pessoa idosa pode sofrer, 
tanto emocionais quanto físicas, que podem representar sintomas de alguma 
doença. 

(D) Qualidades éticas e morais – o cuidador precisa ter respeito e dignidade 
exclusivamente com o paciente sobre os seus cuidados. 

 

QUESTÃO 25 
 

Quanto às tarefas do cuidador formal, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) O cuidador é contratado para cuidar da pessoa idosa. 
(B) Muitas famílias ignoram as tarefas que lhe cabem e também cobram dele os 

afazeres domésticos. 
(C) Os serviços extras não interferem no cuidado à pessoa idosa.  
(D) Cabe ao cuidador da pessoa idosa esclarecer ao familiar suas obrigações e 

atividades inerentes à ocupação, no momento de ser contratado. 
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QUESTÃO 26 
 
Referente aos direitos fundamentais do idoso, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Do direito à vida – arts. 8º e 9º – o direito ao envelhecimento é um direito de 
todo ser humano, daí o Estatuto considerá-lo um direito personalíssimo. 

(B) O respeito e a dignidade decorrem do pleno exercício de sua liberdade, 
entendendo-se liberdade como autonomia, como capacidade de exercer com 
consciência os seus direitos, sendo dever do Estado colocar o idoso a salvo 
de qualquer tratamento desumano ou constrangedor. 

(C) O Poder Público deve fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, 
especialmente os de uso continuado. 

(D) Direito às próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, 
habilitação e reabilitação.  

 
QUESTÃO 27 
 
Marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) O Estatuto garante que a participação dos idosos em atividades culturais e de 
lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 70% (setenta 
por cento) nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de 
lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais. 

(B) Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a 
discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para 
concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo exigir. 

(C) A data-base dos aposentados e pensionistas passa a ser o dia 1º de maio. 
(D) É assegurado aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos e que não 

possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua 
família, o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo. 
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QUESTÃO 28 
 
Quanto ao trabalho do cuidador, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Trabalho voluntário é aquele prestado com ânimo e causa puramente 
benevolentes, de forma gratuita. 

(B) Contrato firmado entre o cuidador de pessoas idosas e a entidade onde vai 
prestar serviço é contrato de trabalho voluntário, não é de emprego, pois não 
estará presente o elemento da onerosidade. Neste caso, o cuidador se 
caracteriza como empregado. 

(C) Onerosidade – o empregado, ao emprestar sua força de trabalho para o 
patrão, não o faz de forma gratuita, e sim visando a uma contraprestação 
pelo esforço despendido, que se materializa na figura do salário. 

(D) Subordinação – ao concordar com o contrato de trabalho o empregado 
compromete-se a acolher o poder de direção empresarial do patrão, ficando a 
ele subordinado juridicamente. 
 

QUESTÃO 29 
 
Em relação ao cuidador, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Se ele trabalha em residência familiar será regido pela legislação de 
empregado doméstico. O registro na carteira profissional é feito na ocupação 
de serviço doméstico. 

(B) O cuidador que trabalha para uma pessoa jurídica, isto é, hospital, clínica, 
etc. terá um contrato de acordo com a CLT. 

(C) Sendo reconhecida apenas como ocupação e não como profissão, os cursos 
que capacitam o cuidador da pessoa idosa não estão ainda regulamentados. 

(D) Não existe uma padronização e normas fixas sobre o conteúdo ou de horas 
mínimas obrigatórias para eles. 
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QUESTÃO 30 
 
Compete ao cuidador, EXCETO: 
 

(A) Ajudar, estimular e realizar, caso seja indispensável, as atividades de vida 
diária, ou seja, a higiene pessoal e bucal, alimentação, locomoção, etc. 

(B) Cuidar do vestuário, organizar e escolher a roupa que vai ser usada. 
(C) Manter o armário e os objetos de uso arrumados e nos locais habituais. 
(D) Cuidar da aparência da pessoa idosa de modo a aumentar a sua autoestima. 

 
QUESTÃO 31 
 
São funções do cuidador, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Acompanhar a pessoa idosa aos exames, consultas e tratamentos de saúde, 
e transmitir aos profissionais de saúde as mudanças no comportamento, 
humor ou aparecimento de alterações físicas (temperatura, pressão, sono, 
etc.). 

(B) Cuidar da medicação oral da pessoa idosa, em dose e horário prescritos pelo 
médico.  

(C) Em caso de injeções, com receita médica, é permitido ao cuidador aplicá-las.  
(D) Estimular a autossuficiência da pessoa idosa, por isto, o cuidador deverá, 

sempre que possível, fazer com ela e não para ela. 
 

QUESTÃO 32 
 
Marque a alternativa INCORRETA. Ao longo do estágio confusional, o cuidador deve: 
 

(A) Aprender técnicas de comunicação na demência. 
(B) Não administrar os medicamentos. 
(C) Supervisionar as compras. 
(D) Aos poucos, assumir a direção do carro. 
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QUESTÃO 33 
 
Quanto ao cuidador principal, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) É aquele que fica responsável por quase todo o trabalho diário com a pessoa 
idosa doente.  

(B) O papel de cuidador é o de suprir as necessidades desta pessoa durante o 
período de doença ou incapacidade.  

(C) O seu principal objetivo será assegurar, na medida do possível, o conforto 
físico e a segurança do doente, ajudá-lo a preservar a sua calma emocional e 
autoestima. 

(D) A maioria daqueles que assume  este lugar é mulher, geralmente uma filha e 
às vezes uma nora. Grande parte dos cuidadores está na faixa etária acima 
dos 65 anos. 
 

QUESTÃO 34 
 
Marque a alternativa INCORRETA. 
 
Ao longo do estágio confusional, o sentido de tempo é diminuído, a pessoa idosa não 
consegue lidar bem com dinheiro ou fazer compras de maneira adequada. Caso 
tenha automóvel, pequenos acidentes são comuns e dirigir não é mais recomendável. 
No caso do casal, isto pode gerar conflitos, pois o cônjuge sadio vê estes 
comportamentos como sendo propositais e egoístas. O cuidador deve: 
 

(A) Reconhecer as perdas na pessoa idosa, procurar um diagnóstico formal. 
(B) Fazer planejamento legal e financeiro. 
(C) Procurar informações sobre a doença, e informar ao resto da família. 
(D) Ignorar estes comportamentos. 
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QUESTÃO 35 
 

Por muitas razões, o estágio demencial é o mais trabalhoso e o mais difícil. A pessoa 
idosa, já com maior grau de dependência, requer ajuda para a sua higiene e cuidados 
pessoais, porém, muitas vezes, recusa e resiste agressivamente ao auxílio do 
cuidador. O aumento do egoísmo faz com que ela considere cada vez menos o outro.  
Pesquisas mostram que mais de 10 horas por dia são dedicados aos cuidados desse 
paciente, sem remuneração, sem folga ou férias, o que obviamente terá um efeito 
negativo na saúde e bem-estar do Cuidador familiar.  
Nestes casos o Cuidador deve, EXCETO: 
 

(A) Cuidar da própria vida. 
(B) Insistir na divisão das tarefas com outros familiares. 
(C) Usar serviços de um Centro de Convivência, se possível. 
(D) Aprender mais sobre a progressão da doença. 

 
 
As QUESTÕES 36 e 37 referem-se às características do estágio terminal do idoso. 
 
QUESTÃO 36 
 

Marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Perda total da capacidade de movimentar-se sozinho para realizar algo 
proposto. 

(B) Perda da comunicação verbal. 
(C) Dependência total nas atividades da vida diária. 
(D) Reconhecer familiares. 

 
QUESTÃO 37 
 
Marque a alternativa INCORRETA:  
 

(A) Complicações clínicas. 
(B) Irritações de pele. 
(C) Ganho de peso. 
(D) Infecções repetidas. 
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QUESTÃO 38 
 
O cuidador deve, EXCETO: 
 

(A) Oferecer muito amor e carinho e procurar satisfazer a necessidade espiritual 
da pessoa idosa.  

(B) Preferir a comunicação verbal ao toque. 
(C) Manter o ambiente calmo e harmonioso.  
(D) Dividir as tarefas com outras pessoas e insistir que o idoso neste estágio 

continua necessitando da presença regular de familiares, mesmo que não 
possa reconhecê-los. 

 
QUESTÃO 39 
 
Em relação às mudanças na estrutura familiar, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Do modelo patriarcal para o núcleo familiar de casal e filhos, em maior 
número. 

(B) Integração crescente da mulher no mercado de trabalho, e sua contribuição 
na renda familiar. 

(C) Autoridade, poder e obrigações nas tarefas domésticas compartilhadas pelo 
casal. 

(D) Núcleo familiar constituído por pessoas sem vínculo consanguíneo. 
 

QUESTÃO 40 
 
As causas comuns de comportamentos repetitivos e perambulação são, EXCETO: 
 

(A) Doença de Alzheimer ou outras demências. 
(B) Não ter dormido tempo suficiente nos últimos dias, dificuldades para dormir e 

sonolência diurna.  
(C) Doenças mentais prévias. 
(D) Dormir o dia todo. 
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QUESTÃO 41  
 
Marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) O processo natural do envelhecimento aumenta a função de cada órgão de 
nosso corpo (coração, pulmão, rins, cérebro, fígado, etc.).  

(B) Além do desgaste natural de cada órgão, o próprio progresso no tratamento 
da saúde tem contribuído para o aumento no número de pessoas idosas 
incapacitadas. 

(C) Hoje, existem técnicas (respirador artificial, cirurgias, etc.) que conseguem 
manter as pessoas vivas mesmo que elas fiquem muito dependentes. 

(D) Podem levar a incapacidade ou dependência, por exemplo, amputação de um 
pé diabético, radioterapia ou quimioterapia para um câncer. 

 
QUESTÃO 42  
 
Em relação à proteção a pessoa, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) A família é a base da sociedade e merece atenção especial do Estado. 
(B) Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. 
(C) Os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 

carência ou enfermidade. 
(D) Ao Estado não compete assegurar assistência a cada um dos que a integram. 

 
QUESTÃO 43 
 
Marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) A depressão é muito frequente entre as pessoas idosas, principalmente entre 
os que apresentam alto grau de dependência. 

(B) A depressão diminui a dependência, pois os deprimidos tornam-se 
negligentes com sua própria saúde, não tomam remédio. 

(C) Os deprimidos perdem o interesse e o prazer por todas as coisas. 
(D) Os deprimidos não seguem as condutas propostas, tornam-se desmotivados 

para qualquer atividade, ficam desorientados no tempo e no espaço. 
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QUESTÃO 44 
 
São responsabilidades do cuidador. Marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) O cuidador deve manter a pessoa idosa ocupada, introduzindo atividades 
agradáveis e tranquilizantes nos horários próximos ao pôr-do-sol ou naqueles 
em que mais frequentemente aparecem perambulação ou comportamentos 
repetitivos. 

(B) Criar um ambiente tranquilizador, abaixando o som de rádio e televisão e 
evitando muitas atividades e conversas perto da pessoa idosa. 

(C) Apagar as luzes assim que escureça. 
(D) Proporcionar segurança, ficando ao seu lado, segurando suas mãos, 

conversando sobre assuntos agradáveis e realizando atividades juntos. 
 

QUESTÃO 45  
 

Entre as causas secundárias de crises epilépticas, podemos destacar, EXCETO: 
 

(A) Trauma (recente ou remoto). 
(B) Hemorragia intracraniana (acidente vascular cerebral hemorrágico –AVCH – 

ou popularmente, “derrame”). 
(C) Normalidades estruturais do cérebro, ausências de doenças degenerativas ou 

congênitas. 
(D) Infecções (meningites, encefalites ou abscesso cerebral). 
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QUESTÃO 46 
 
Em relação aos cuidados com a pessosa idosa, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Tomar cuidados especiais para a hora de dormir. Por exemplo, ofereça 
refeição leve, faça a pessoa idosa escovar os dentes, vestir roupa de dormir, 
proporcione uma pequena leitura, reze ou ore e a conduza para a cama, 
somente na hora de dormir. 

(B) Oferecer líquidos que contenham cafeína como café, Coca-Cola, chá preto, 
chocolate. 

(C) Proporcionar diferentes atividades durante o dia para a pessoa idosa: além de 
assistir televisão, ouvir rádio ou ficar sentada na varanda observando o 
movimento da rua, caminhar, tomar banho de sol e fazer alguns exercícios 
dentro de seus limites, se possível, ao ar livre. 

(D) Evitar mudança de ambiente e alteração brusca de rotina, como ir morar em 
casa diferente ou modificar a posição dos móveis do quarto da pessoa idosa. 

 
QUESTÃO 47 
 
As alterações de comportamento na pessoa idosa podem ter várias causas e o 
cuidador deve procurar saber o que está acontecendo. Marque a alternativa 
INCORRETA: 
 

(A) O cuidador deve se lembrar que aquele comportamento não é de propósito 
para agredi-lo, provocá-lo ou aborrecê-lo. 

(B) O cuidador deve proteger a pessoa idosa, retirando objetos que possam 
machucá-la. 

(C) O cuidador não deve preocupar- se com a sua  proteção, pois a pessoa idosa 
é mais fraca do que ele. 

(D) O cuidador deve pedir ajuda de alguém próximo ou de serviço de socorro, 
quando sentir que está perdendo o controle da situação. 
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QUESTÃO 48 
 
A crise epiléptica pode se manifestar de várias formas: movimentos generalizados ou 
de apenas uma parte do corpo, sensações corporais na ausência de estímulos e com 
ou sem perda de contato com o meio ambiente. Marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Crise tônico-clônica generalizada: ocorre um desligamento completo durante 
alguns segundos (até 30 segundos) e interrupção das atividades em curso, 
podendo ocorrer várias vezes ao dia.  

(B) Crise parcial complexa: manifesta-se por perda de contato com o meio 
ambiente, movimentos automáticos (movimentos repetidos que a pessoa não 
consegue controlar que podem ser dos lábios, dos braços ou pernas, 
movimentos de mastigação ou de engolir) e confusão mental após a crise, 
que em geral duram de um a dois minutos. 

(C) Crise mioclônica: ocorrem contrações musculares súbitas e breves que se 
assemelham a choques; podem ser da musculatura facial, do tronco, de um 
membro, grupo muscular ou músculo; não há perda da consciência e ocorrem 
mais frequentemente ao despertar ou ao adormecer.  

(D) Crises parciais simples: não há perda do contato com o meio ambiente, são 
crises motoras ou sensoriais em que pode haver movimentos involuntários de 
qualquer parte do corpo, no caso das motoras, ou alterações visuais 
(manchas pretas), gustativas (gosto de metal, doce queimado etc.) ou 
olfativas (odor desagradável), no caso das sensoriais. 
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QUESTÃO 49 
 
Marque a alternativa INCORRETA. As crises convulsivas são fenômenos 
autolimitados, isto é, tem duração limitada e não há medidas que ajudem a abreviá-
las. Durante uma crise, o cuidador deverá:  
 

(A) Voltar a cabeça e o corpo da pessoa para o lado, para evitar a aspiração de 
saliva ou alimentos caso apresente vômitos.  

(B) Não tentar conter a pessoa, isso pode dificultar a respiração ou causar 
fraturas ósseas. 

(C) Proteger a cabeça da ocorrência de traumatismo, utilizando algum objeto 
macio (por exemplo, colocar um travesseiro, casaco ou pano embaixo da 
cabeça da pessoa em crise). 

(D) Ter cuidado com a saliva e outras secreções porque elas transmitem 
epilepsia. 

 
QUESTÃO 50 
 
Em relação aos conhecimentos do cuidador, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Ter conhecimento do grau de dependência não é fundamental para se 
planejar o tratamento.  

(B) O conhecimento permite também prever como a pessoa idosa poderá estar 
dentro de alguns meses.  

(C) O conhecimento é importante, também, para se calcular a carga de trabalho 
do cuidador: pessoas idosas mais dependentes exigirão mais (física, 
emocional e socialmente) de seus cuidadores. 

(D) A instituição de longa permanência permite calcular melhor quantos 
cuidadores serão necessários, conforme o grau de dependências das 
pessoas idosas internadas. 
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Prova de Saúde Pública 
 

QUESTÃO 51 
 
Em relação às Normas de Operações Básica 93 e 96, marque a alternativa 
INCORRETA: 
 

(A) Promoveu uma integração de ações entre as três esferas de governo.  
(B) Desencadeou um processo de centralização intenso. 
(C) Transferiu para os Estados e, principalmente, para os municípios um conjunto 

de responsabilidades e recursos para a operacionalização do SUS, 
concentrados no Governo Federal. 

(D) Criou-se duas formas de Gestão Municipal: Gestão Plena da Atenção Básica, 
Gestão Plena do Sistema Municipal. 

 
QUESTÃO 52 
 
Em referência à Lei 8.080, que regulamenta a saúde em todo o território nacional, 
marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 
as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

(B) O dever do Estado de garantir a saúde não consiste na formulação e 
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de 
doenças e de outros agravos. 

(C) Fornecer condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e 
aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

(D) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da 
sociedade.  
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QUESTÃO 53 
 
Marque a alternativa INCORRETA. A Humanização vista não como programa, mas 
como política que atravessa as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS, 
implica em: 
 

(A) Traduzir os princípios do SUS em modos de operar dos diferentes 
equipamentos e sujeitos da rede de saúde. 

(B) Construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção 
de saúde e produção de sujeitos. 

(C) Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, destacando o aspecto 
objetivo nelas presente. 

(D) Contagiar por atitudes e ações humanizadoras a rede do SUS, incluindo 
gestores, trabalhadores da saúde e usuários. 

 
QUESTÃO 54 
 
Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), a execução 
das seguintes ações, EXCETO:  
 

(A) Assistência terapêutica parcial, inclusive farmacêutica. 
(B) Vigilância sanitária. 
(C) Vigilância epidemiológica. 
(D) Saúde do trabalhador. 

 
QUESTÃO 55 
 
Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), 
EXCETO: 
 

(A) A participação na formulação da política e na execução de ações de 
saneamento básico. 

(B) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde. 
(C) A vigilância nutricional e a orientação alimentar. 
(D) A colaboração na proteção do meio ambiente, nele excluído o do trabalho. 
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QUESTÃO 56 
 
Dos princípios e diretrizes do SUS, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência. 

(B) Igualdade da assistência à saúde, preservando determinados interesses da 
unidade. 

(C) Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo 
das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos 
para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

(D) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e 
moral. 
 

QUESTÃO 57 
 
Com referência ao Art.199 da Constituição Brasileira, que trata da assistência à 
saúde, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
(B) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do 

Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio. 

(C) Tem preferência à participação complementar as entidades filantrópicas e as 
sem fins lucrativos. 

(D) É permitido a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções 
às instituições privadas com fins lucrativos. 
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QUESTÃO 58 
 
Marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais 
estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em 
lei. 

(B) A Lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 
órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 
tratamento.  

(C) É permitido todo tipo de comercialização de hemoderivados, órgãos e tecidos 
humanos. 

(D) A Lei disporá sobre as condições e os requisitos da coleta, processamento e 
transfusão de sangue e seus derivados, 

 
As QUESTÕES 59 e 60 referem-se ao Art. 200 da Constituição Brasileira, que trata 
das competências e atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
QUESTÃO 59 
 
Marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Não se envolver ou participar da formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico. 

(B) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse 
para a saúde. 

(C) Participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, 
hemoderivados e outros insumos. 

(D) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de 
saúde do trabalhador. 
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QUESTÃO 60 
 
Marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e 
tecnológico. 

(B) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 
nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. 

(C) É de competência da Polícia Federal participar do controle e fiscalização da 
produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos 
psicoativos, tóxicos e radioativos. 

(D) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 
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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



