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LÍNGUA PORTUGUESA
Sonho brasileiro
Adriana Nicacio e Luiza Villaméa

Há décadas brasileiros migram em busca de
oportunidades em outros países. Mas o mundo mudou
e hoje já se vê uma versão verde-amarela do “american
dream”. A força da economia brasileira passou a atrair
a mão de obra estrangeira como não se via desde o
pós-guerra. Ao contrário da década de 1950, quando o
País incentivava a entrada de trabalhadores com pouca
qualificação, hoje chegam cada vez mais profissionais
experientes vindos dos Estados Unidos, da Europa e de
outros países da América do Sul. “Observamos um
aumento significativo de pedidos de visto de trabalho,
muito ligado ao aumento dos investimentos e da
expansão da indústria. O desempenho da economia
brasileira está projetando o País. Temos uma imagem
diferente do passado”, diz o presidente do Conselho
Nacional de Imigração, Paulo Sérgio de Almeida.
Nos últimos cinco anos, o Ministério do
Trabalho concedeu quase 190 mil autorizações de
trabalho. E os pedidos só crescem. Apenas nos
primeiros nove meses de 2010 foram 39.057 vistos
emitidos. Estima-se que a cifra atinja a casa dos 46 mil
quando for fechado o balanço do ano. O holandês
Maarten Markink, 43 anos, está entre os estrangeiros
que acabam de desembarcar a trabalho no Brasil.
Diretor financeiro da Pearle Latam, especializada em
equipamentos óticos, Markink assumiu em agosto
passado o escritório da empresa em São Paulo, aberto
no ano anterior. “A combinação do desenvolvimento
econômico com a estabilidade política faz as
oportunidades”, afirma o executivo. “E a classe média
brasileira está crescendo cada vez mais.” Depois de
viver quatro anos na Dinamarca e sete na Itália,
Markink conta que o processo de adaptação dele e da
família em São Paulo foi muito tranquilo. Com mulher
e três filhos, o executivo já faz planos de passar os
próximos anos no País.
Processo similar vivem famílias recémchegadas a Macaé, no Rio de Janeiro. Mônica Mello,
dona da empresa Welcome Expats, especialista em
receber profissionais expatriados, relata que todos os
dias chegam especialistas em exploração de petróleo
em alto-mar na cidade, principalmente depois que os
Estados Unidos proibiram a perfuração em águas
profundas no leste do Golfo do México, após o
vazamento de petróleo, em junho de 2010. Ela lembra
que a cadeia de fornecedores da Petrobras é enorme e
que o Brasil não tem mão de obra suficiente para
atender à procura. “Os americanos são a maioria, mas
há imigrantes do Equador, Colômbia, Venezuela e
Argentina que vêm em busca de uma vida melhor”,
diz.

É o caso dos americanos Jay e Lyndie Phillips,
que encontraram a qualidade de vida que desejavam no
Brasil. O casal está há seis meses em Macaé, com duas
filhas pequenas, depois de uma temporada na Holanda.
O marido não pode dar entrevistas, mas Lyndie conta
que, apesar de achar a Holanda mais organizada e com
melhores escolas do que o Brasil, o custo de vida
holandês é muito alto. Ela diz que ama seu país e sente
muita falta do resto da família, que mora nos Estados
Unidos. Por isso, quando o marido foi chamado para
trabalhar num projeto da empresa de exploração de
petróleo no Brasil, hesitou. “Como o contrato é de dois
anos e seis meses, aceitei”, diz Lyndie. A remuneração
também era maior. “Estou muito feliz. Aqui temos um
quintal grande, empregados e plano de saúde. Acho o
clima maravilhoso, gosto da cultura, da comida e as
pessoas são encantadoras”, derrete-se.
Tratar da adaptação de estrangeiros ao País é a
especialidade da advogada Tania Maluf Cardoso, dona
da TMC Human Resources Services, em São Paulo.
Ela está no ramo há quase uma década e meia, mas diz
que jamais tinha visto um janeiro como este mês, que
sequer terminou. “Duas novas multinacionais já
bateram à minha porta”, comenta, feliz da vida. Até a
primeira semana de fevereiro, Tania precisa cuidar da
realocação de seis famílias, vindas dos Estados Unidos,
da Espanha, do México e da Suíça. E o mercado deve
continuar
aquecido.
Sócio
da
consultoria
PricewaterhouseCoopers, Edmar Perfetto avalia que o
aumento da importação de mão de obra é uma
tendência que se consolida, porque “as economias do
Hemisfério Norte estão com desenvolvimento modesto
e dificuldade de gerar empregos.”
Distante das limitações impostas pela situação
econômica em outras partes do mundo, o Brasil é um
dos principais países do mundo na mira dos
investidores estrangeiros e prevê a entrada recorde de
capital este ano. Por isso, parte da mão de obra que
chega faz planos para ficar uma longa temporada.
Consultor de empresas formado em economia, o
português André Nogueira, 29 anos, chegou há dois
anos no Brasil, quando a crise econômica já havia se
instalado na Europa. Ele garante que não fugiu da
crise. “Eu estava trabalhando em Portugal. Vim em
busca de experiência”, ressalta Nogueira. “E estou
muito feliz.” Não é para menos. Na semana passada,
ele acertava os detalhes de sua primeira troca de
emprego no País – para uma situação melhor, é claro.
E são muitos os profissionais conhecidos de Nogueira
que estão se preparando para fazer trajetória similar à
dele. Todos na esperança de que o sonho brasileiro seja
duradouro.
www.istoe.com.br

1. Considerando o contexto da reportagem, assinale a
alternativa que justifica o título.
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A. O título da reportagem se justifica pelo fato de que
os estrangeiros conseguem o sucesso profissional
com o qual os brasileiros sonham.
B. O sonho brasileiro é uma versão verde-amarela do
“american dream” (sonho americano) porque assim
como os Estados Unidos, o atual mercado de
empresas brasileiras tem oferecido oportunidades
promissoras de trabalho aos americanos, a exemplo
do casal Jay e Lyndie Phillips, citado na
reportagem.
C. “Sonho brasileiro” significa que, finalmente, o
Brasil realizou o seu grande sonho de projetar o
país no mercado internacional e globalizado,
constituindo-se como uma nação economicamente
estável e atraente para os investidores do mundo
inteiro.
D. “Sonho brasileiro” significa o sonho de que o
Brasil oferece oportunidades de sucesso
profissional e melhor qualidade de vida, atraindo,
dessa forma, profissionais estrangeiros.
E. O “sonho brasileiro” em contraposição ao
“american dream” (sonho americano) constitui uma
resposta brasileira, especialmente aos Estados
Unidos, diante da crise internacional que abalou o
mundo inteiro, no sentido de acolher os americanos
e outros estrangeiros oferecendo-lhes oportunidades
promissoras de trabalho.
2. Sobre o texto, assinale a alternativa CORRETA:
A. Na afirmação “mas o mundo mudou” está contida a
compreensão de que hoje o Brasil não exporta mais
mão de obra para outros países, ao contrário, “a
força da economia brasileira passou a atrair a mão
de obra estrangeira”.
B. Os grandes beneficiários da economia brasileira são
somente os profissionais qualificados advindos do
continente americano.
C. Apenas atualmente, com o aquecimento da
economia nacional, o Brasil passou a promover
uma política de incentivo à entrada de profissionais
de outros países no mercado nacional.
D. A fim de atestar a veracidade das informações, a
reportagem utiliza-se somente de dados estatísticos,
como o número de vistos de trabalho fornecido pelo
Ministério do Trabalho.
E. A imagem do Brasil que se tem hoje diferente do
passado, conforme afirmação do presidente do
Conselho Nacional de Imigração, refere-se ao fato
de que a economia brasileira alcançou um
desempenho significativo capaz de atrair
profissionais qualificados advindos de mercados
internacionais.
3. Sobre as informações relativas aos vistos de trabalho
solicitados no Brasil por profissionais estrangeiros,
julgue as seguintes assertivas.
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I. A média dos vistos concedidos nos últimos
cinco anos pelo Ministério do Trabalho é em
torno de 38 mil.
II. A estimativa é que o número de pedidos de visto
de trabalho cresça.
III. Em 2010, quando o balanço do ano for fechado,
o número de pedidos de visto de trabalho
atingirá a cifra de 46 mil.
IV. O número de vistos concedidos no ano de 2010
se manteve dentro da média dos últimos cinco
anos.
Estão CORRETAS:
A.
B.
C.
D.
E.

I e II
I e III
I e IV
II e III
III e IV

4. Considerando os relatos das pessoas entrevistadas
na reportagem, assinale a alternativa INCORRETA.
A. Em relação ao país de origem ou ao país onde
alguns desses profissionais trabalhavam antes, o
Brasil oferece as melhores opções em alguns
setores.
B. Os entrevistados, que são todos estrangeiros,
demonstram um alto grau de satisfação em relação à
vida que levam aqui no Brasil.
C. A palavra feliz aparece no texto várias vezes como
expressão indicadora de que o processo migratório
de trabalhadores estrangeiros beneficia não somente
a eles, mas também a brasileiros que mantém
alguma relação com esse processo.
D. Alguns profissionais imigrantes não revelaram o
desejo de se estabelecerem definitivamente no
Brasil, mesmo que tenham conseguido alcançar a
qualidade de vida pretendida.
E. Embora existam empresas especializadas em
promover a adaptação de estrangeiros ao País, os
depoimentos não demonstraram que os estrangeiros
têm dificuldade em se adequar à realidade
brasileira.
5. Segundo o texto, NÃO constitui uma causa do
processo migratório de profissionais estrangeiros
para o Brasil:
A. A estabilidade política.
B. O fato de os Estados Unidos terem proibido a
perfuração em águas profundas no leste do Golfo
do México.
C. Maior oferta de empregos no setor de prestação de
serviços.
D. O desenvolvimento da economia brasileira.
E. O baixo desenvolvimento da economia de países do
Hemisfério Norte.
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6. Analise os períodos abaixo no que se refere à coesão
textual, assinalando V (verdadeiro) ou F (falso).
( ) No período “o Brasil é um dos principais países
do mundo na mira dos investidores estrangeiros
e prevê a entrada recorde de capital este ano”
(último parágrafo) é possível identificar uma
retomada por elipse no início da segunda oração.
( )“Ela diz que ama seu país e sente muita falta do
resto da família, que mora nos Estados
Unidos”(quarto
parágrafo),
o
pronome
possessivo destacado funciona como elemento
coesivo que retoma a palavra Holanda.
( )Em “Processo similar vivem famílias recémchegadas a Macaé, no Rio de Janeiro” (terceiro
parágrafo), a expressão destacada constitui um
elemento coesivo por referência, uma vez que se
refere à informação subsequente, ou seja, ao
trabalho desenvolvido pela empresa Welcome
Expats, especialista em receber profissionais
expatriados.
( )Em “Por isso, quando o marido foi chamado
para trabalhar num projeto da empresa de
exploração de petróleo no Brasil, hesitou”
(quarto parágrafo), a locução conjuntiva
destacada é um elemento coesivo que dá ideia de
explicação.
Assinale a sequência CORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

V, V, F, F
V, V, F, V
V, F, F, F
F, F, V, V
F, V, V, F

7.

Leia o seguinte trecho do texto e analise as
assertivas seguintes. “Os americanos são a maioria,
mas há imigrantes do Equador, Colômbia,
Venezuela e Argentina que vêm em busca de uma
vida melhor”. (terceiro parágrafo)
Assinale a alternativa CORRETA:

A. Na substituição do verbo haver pelo verbo existir
mantém-se a flexão verbal de número e pessoa.
B. Em “Os americanos são a maioria”, caso o
predicativo “a maioria” seja transformado em
sujeito e o sujeito “Os americanos” em predicativo,
o verbo ser permanece inalterável.
C. Se a palavra “imigrantes” for substituída por “leva
de imigrantes”, a alteração da grafia do verbo vir
incorre em erro gramatical.
D. O verbo vir está flexionado no plural para
concordar com o sujeito composto da oração, cujos
núcleos são “Equador, Colômbia, Venezuela e
Argentina”.
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E. O adjetivo “americanos” se refere a todas as
pessoas nascidas no continente americano.
8. Julgue as proposições abaixo que tratam da
concordância verbal.
I. Em “os Estados Unidos proibiram a perfuração
em águas profundas no leste do Golfo do
México” (terceiro parágrafo), a eliminação do
artigo que antecede Estados Unidos implica
mudança na flexão da forma verbal proibiram
para o singular.
II. Na afirmação: O holandês Maarten Markink, 43
anos, é um dos estrangeiros que acabam de
desembarcar a trabalho no Brasil, a pluralização
do verbo destacado se justifica pelo fato de que
o sujeito da oração não é o único a praticar a
ação.
III. Em “A combinação do desenvolvimento
econômico com a estabilidade política faz as
oportunidades” (segundo parágrafo), o verbo
fazer pode ser, facultativamente, flexionado na
terceira pessoa do plural, para concordar com o
sujeito composto, cujos núcleos são ligados pela
preposição com.
IV. No período: “O casal está há seis meses em
Macaé, com duas filhas pequenas, depois de
uma temporada na Holanda” (quarto parágrafo),
seria correto usar a forma verbal estão em
substituição ao verbo destacado, uma vez que se
refere a um sujeito coletivo.
Estão ERRADAS:
A.
B.
C.
D.
E.

I e II
I, II e III
II e III
I, III e IV
III e IV

9. Assinale a alternativa INCORRETA.
A. Em “hoje já se vê uma versão verde-amarela do
“american dream” (primeiro parágrafo), o adjetivo
composto destacado caso a palavra versão estivesse
pluralizada ficaria verde-amarelas.
B. Se a palavra “versão” estivesse pluralizada o
adjetivo composto destacado em “hoje já se vê uma
versão verde-amarela do “american dream”
(primeiro parágrafo), permaneceria inalterável.
C. Considerando que essa reportagem foi publicada
em janeiro de 2011, em “Markink assumiu em
agosto passado o escritório da empresa em São
Paulo, aberto no ano anterior” (segundo parágrafo),
a data destacada corresponde ao ano de 2010.
D. Na oração: “Markink assumiu em agosto passado o
escritório da empresa em São Paulo, aberto no ano
anterior” (segundo parágrafo), é possível afirmar
3
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que a expressão temporal destacada está se
referindo a 2009, ano anterior a “agosto passado”,
mês em que Markink assumiu o emprego na
empresa.
E. Considerando o contexto temporal da reportagem,
seria gramaticalmente inadmissível a substituição
dos pronomes demonstrativos destacados pelo
pronome esse, no seguinte fragmento: “mas diz que
jamais tinha visto um janeiro como este mês, que
sequer terminou” (quinto parágrafo) e “prevê a
entrada recorde de capital este ano” (último
parágrafo).
10. Assinale a única opção em que a palavra destacada
NÃO é um pronome relativo.
A. “E são muitos os profissionais conhecidos de
Nogueira que estão se preparando para fazer
trajetória similar à dele ” (último parágrafo)
B. “O holandês Maarten Markink, 43 anos, está entre
os estrangeiros que acabam de desembarcar a
trabalho no Brasil”. (segundo parágrafo)
C. “É o caso dos americanos Jay e Lyndie Phillips,
que encontraram a qualidade de vida”. (quarto
parágrafo)
D. “Ele garante que não fugiu da crise”. (último
parágrafo)
E. “sente muita falta do resto da família, que mora
nos Estados Unidos”. (quarto parágrafo)
11. Leia atentamente o seguinte fragmento: “Acho o
clima maravilhoso, gosto da cultura, da comida e as
pessoas são encantadoras” (quarto parágrafo).
Os
verbos
destacados
são
RESPECTIVAMENTE, como:

classificados,

A. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto,
verbo transitivo direto.
B. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto,
verbo de ligação.
C. Verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto,
verbo de ligação.
D. Verbo transitivo indireto, verbo transitivo indireto,
verbo transitivo direto.
E. Verbo transitivo direto, verbo transitivo direto,
verbo de ligação.
Analise o gráfico que faz parte da reportagem
“Sonho brasileiro” e responda as questões 12 e13:
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12. Assinale a alternativa INCORRETA.
A. Em relação ao ano de 2006, o número de
estrangeiros que receberam vistos de trabalho em
2010 será quase duplicado, caso se confirme a
estimativa para o referido ano.
B. O maior crescimento entre um ano e outro foi
observado entre os anos de 2007 e 2008.
C. Houve um decréscimo na entrada de profissionais
estrangeiros entre os anos de 2008 e 2009.
D. Caso se confirme a estimativa para o ano de 2010, o
menor aumento na emissão de vistos de trabalho
concedidos a estrangeiros se deu entre os anos de
2009 e 2010.
E. O menor índice de crescimento observado no
número de vistos de trabalho emitidos a
estrangeiros aconteceu entre os anos de 2008 e
2009.
13. Assinale como Certas (C) ou Erradas (F) as
afirmações seguintes relativas a aspectos
gramaticais.
( )O subtítulo do gráfico também admite,
gramaticalmente, a seguinte construção: O
número de vistos de trabalho concedido a
estrangeiros no país.
( )No que diz respeito à concordância verbal, a
seguinte oração está correta: Com relação aos
últimos cinco anos, 13,54% dos vistos de
trabalho foram concedidos a estrangeiros no ano
de 2006.
( ) Em “O número de vistos de trabalho concedidos
a estrangeiros que chegam no país”, a regência
do verbo destacado constitui um desvio da
norma culta.
A sequência CORRETA é:
A. E, C, E
B. C, E, C
C. C, C, C
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ações curativas e participando da prevenção das
infecções hospitalares.
3. É tarefa da Atenção Básica realizar o primeiro
atendimento às urgências odontológicas.

D. C, E, E
E. E, E, C
14. “Nos últimos cinco anos, o Ministério do Trabalho
concedeu quase 190 mil autorizações de trabalho.”
(segundo parágrafo)
Analise o trecho acima e considere as seguintes
assertivas.
I. O termo anterior à virgula exerce a função
sintática de adjunto adverbial de tempo.
II. O verbo concedeu é transitivo direto e indireto.
III. Os termos o e do Trabalho fazem parte do
núcleo do sujeito do verbo concedeu.
IV. O termo de trabalho constitui uma locução
adverbial.
Estão FALSA(s) as assertivas apresentadas na
opção:
A.
B.
C.
D.
E.

I, II, III e IV.
I, III e IV.
I, II e III.
II, III e IV.
I, II e IV.

15. “Todos na esperança de que o sonho brasileiro
seja duradouro.” (último parágrafo)
As palavras destacadas no fragmento acima são
RESPECTIVAMENTE:
A. Pronome indefinido, substantivo, preposição, verbo
e adjetivo.
B. Pronome demonstrativo, substantivo, preposição,
verbo e adjetivo.
C. Pronome adjetivo, substantivo, conjunção, verbo e
adjetivo.
D. Pronome substantivo, adjetivo, conjunção, verbo e
substantivo.
E. Pronome indefinido, substantivo, preposição, verbo
e substantivo.

Assinale a alternativa CORRETA.
A.
B.
C.
D.
E.

Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

17. Em relação aos princípios doutrinários e
organizativos do Sistema Único de Saúde, assinale
a alternativa INCORRETA.
A. As organizações privadas de saúde participam da
oferta de serviços ao SUS, em caráter
complementar, quando demandadas em função da
insuficiência na disponibilidade de serviços
públicos.
B. Esses princípios são um produto da reforma
sanitária brasileira originado do movimento
sanitário, processo político que mobilizou a
sociedade brasileira para propor novas políticas e
novos modelos de organização de sistemas, serviços
e práticas de saúde.
C. A sua base jurídico-legal defende uma concepção
de saúde relacionada à ausência de doenças e à
higidez física e mental, embora o movimento
sanitário entenda a saúde numa concepção
ampliada.
D. É integrante do sistema brasileiro de proteção social
e compõe, junto com o Sistema de Previdência
Social e o Sistema Único de Assistência Social, o
tripé da seguridade social, estabelecido na
Constituição.
E. Há descentralização político-administrativa com
ênfase na municipalização da gestão dos serviços e
das ações de saúde.
18. Em relação à Estratégia de Saúde da Família,
assinale a alternativa INCORRETA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16. Em relação à Atenção Básica, considere as
seguintes afirmativas:
1. É responsabilidade do município organizar os
seus serviços de saúde, considerando a
intersetorialidade, com a finalidade de articular
políticas e programas de interesse para a saúde
com outros serviços que não atuam no âmbito do
SUS.
2. É tarefa da Atenção Básica realizar escuta
qualificada das necessidades dos usuários
internados na unidade hospitalar, promovendo

A. É considerada um modelo de atenção primária à
saúde, focado na unidade familiar e em território
definido.
B. Desenvolve atividades de acordo com o
planejamento realizado com base no diagnóstico
situacional.
C. Tem como equipe mínima um médico, um
enfermeiro, um auxiliar ou técnico de enfermagem
e agentes comunitários de saúde.
D. Tem caráter complementar em relação à rede de
Atenção Básica tradicional.
E. Tem como atribuições comuns a todos os
profissionais da equipe participar do processo de
5
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territorialização e mapeamento da área de atuação
da equipe.
19. O Pacto pela Vida é um compromisso entre os
gestores do SUS em torno de prioridades que
apresentam impacto sobre a situação de saúde da
população brasileira.
Todas as alternativas abaixo são prioridades
pactuadas, EXCETO.
A.
B.
C.
D.
E.

Controle do câncer de colo do útero e de mama.
Redução da mortalidade por causas externas.
Promoção da saúde.
Redução da mortalidade infantil e materna.
Saúde do idoso.

20. Em relação aos níveis de prevenção e suas ações
específicas na Estratégia Saúde da Família, numere
os itens de cima de acordo com os de baixo.
1. Promoção à saúde.
2. Proteção específica.
3. Prevenção secundária.
4. Prevenção terciária.
( )Tratamento para evitar a progressão da doença.
( )Reinserção social de portador de transtorno
mental.
( )Alimentação adequada.
( )Imunização.
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22. Considerando a Política Nacional de Atenção
Básica em vigência, assinale a alternativa que
exprime CORRETAMENTE aspectos relacionados
aos princípios gerais da Estratégia Saúde da
Família.
A. A atenção básica está contida e visa reorganizar a
Estratégia Saúde da Família.
B. O diagnóstico situacional de saúde deve servir à
organização do trabalho das necessidades de saúde
da população pela lógica da demanda espontânea.
C. O foco principal das ações de saúde
operacionalizadas da Estratégia de Saúde da
Família deve ser o indivíduo em todas as suas
especificidades.
D. As ações de saúde operacionalizadas pelas Equipes
de Saúde da Família devem resultar de
programações pactuadas com a comunidade e
devem ser baseadas no diagnóstico situacional do
território.
E. A atuação das equipes de Saúde da Família deve ser
planejada, visando ao alcance de resultados mais
eficazes, de acordo com as especialidades dos
profissionais disponíveis no município.
23. Considerando os determinantes do processo
saúde–doença, identifique as afirmativas a seguir
como verdadeiras (V) ou falsas (F).
( ) As condições de vida e trabalho dos indivíduos e
de grupos da população estão relacionadas com
sua situação de saúde.
( ) Embora os determinantes sociais de saúde sejam
compostos pelos fatores sociais, econômicos,
culturais
e
étnicos/raciais,
os
fatores
psicológicos e comportamentais não influenciam
a ocorrência de problemas de saúde e seus
fatores de risco na população.
( ) O conhecimento dos determinantes de saúde no
nível da sociedade é obtido pela soma dos
determinantes de saúde identificados em estudos
com indivíduos.
( ) Enquanto os fatores individuais são importantes
para identificar que indivíduos no interior de um
grupo estão submetidos a maior risco, as
diferenças nos níveis de saúde entre grupos e
países estão mais relacionadas com outros
fatores, principalmente o grau de equidade na
distribuição de renda.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração
CORRETA, de cima para baixo.
A.
B.
C.
D.
E.

3–4–1–2
2–3–1–4
3–1–4–2
4–2–3–1
3–2–4–1

21. Assinale a alternativa que apresenta os princípios
que norteiam a prática dos trabalhadores na Saúde
da Família (ESF).
A. Transversalidade, unicidade e atendimento de
urgência.
B. Integralidade, territorialização e a descrição de
clientela.
C. Trabalho em equipe multiprofissional, unicidade e
atendimento de urgência.
D. Integralidade, atendimento clínico exclusivo e
informalidade.
E. Integralidade, hierarquização da atenção e
informalidade.
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Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA, de cima para baixo.
A.
B.
C.
D.
E.

F–V–V–F
V–F–F–V
V–F–V–F
V–F–V–V
F–V–F–F

Enfermeiro

24. De acordo com a política nacional de Atenção
Básica, NÃO é competência da Secretaria Estadual
de Saúde:
A. Acompanhar a implantação e execução das ações de
APS em seu território, analisando cobertura
populacional, perfil de necessidades e oferta de
serviços.
B. Contribuir para a reorientação do modelo de
atenção à saúde por meio do apoio à APS e
estímulo à adoção da ESF pelos serviços municipais
de saúde.
C. Elaborar metodologias e instrumentos de
monitoramento e avaliação da APS/ESF.
D. Promover o intercâmbio de experiências entre os
diversos municípios, para disseminar tecnologias e
conhecimentos.
E. Capacitar as equipes em municípios com mais de
100 mil habitantes.
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de todas as puérperas que não o tenham completado
durante a gestação.
C. A revisão puerperal precoce deve ser realizada até o
7º dia após o parto.
D. O anticoncepcional hormonal mais indicado para o
período puerperal é o anticoncepcional oral
combinado.
E. O enfermeiro deve orientar a restrição de alimentos
gordurosos e amamentação combinada com sucos e
vitaminas.
27. Um pilar importante do cuidado pediátrico é a
prevenção. Os testes de triagem visam rastrear
doenças antes que elas se apresentem clinicamente,
com a finalidade de permitir uma intervenção
oportuna, evitando ou minimizando os efeitos da
evolução natural do agravo.
Sobre a prevenção no cuidado
considere as seguintes afirmativas:

25. Conforme a Portaria GM Nº, 154, de 24 de janeiro
de 2008, que cria os Núcleos de Apoio à Saúde da
Família – NASF, são atribuições das Secretarias
Municipais de Saúde, EXCETO.

1. O “teste do olhinho” (teste do reflexo vermelho)
é o exame de rastreamento para anormalidades
no segmento posterior do olho ou para
opacidades e deve ser feito com oftalmoscópio,
por oftalmologista treinado, antes que o recémnascido receba alta da maternidade.
2. O “teste da orelhinha” (triagem auditiva
neonatal) deve ser realizado em todos os recémnascidos internados em UTI antes da alta
hospitalar, e não apenas naqueles com
indicativos de alto risco.
3. São fatores de risco para perda auditiva no
recém-nascido:
asfixia
perinatal,
hiperbilirrubinemia, meningite e hemorragia
intraventricular.
4. O diagnóstico de hipotireoidismo congênito,
uma das doenças rastreadas pelo “teste do
pezinho”, é feito mediante dosagem de TSH em
amostra de sangue em papel filtro e pode ser
falso-positivo quando colhido antes de 48 horas
de vida.
5. A incidência de perda auditiva em crianças é
maior quando comparada com outras doenças de
triagem universal, como a fenilcetonúria, o
hipotireoidismo congênito, a anemia falciforme
ou a hiperplasia congênita de suprarrenal.

A. Definir o território de atuação de cada NASF.
B. Planejar as ações que serão realizadas pelo NASF,
como educação continuada e atendimento a casos
específicos.
C. Definir o plano de ação do NASF em conjunto com
as ESF.
D. Garantir que o NASF lidere o cuidado longitudinal
dos indivíduos assistidos bem como de suas
famílias.
E. Realizar avaliação de cada NASF, estimulando e
viabilizando a capacitação dos profissionais.
26. A atenção integral no ciclo gravídico-puerperal
prevê no mínimo uma consulta pós-parto, pois,
segundo o Ministério da Saúde (2001), a maioria
dos serviços não faz orientação adequada à
puérpera no momento da alta hospitalar.
Em relação ao puerpério, assinale a alternativa
CORRETA.
A. Entre as orientações fundamentais na revisão
puerperal está a contracepção. Sobre o Método
Lactação e Amenorréia (LAM), o enfermeiro deve
informar à puérpera que sua efetividade é de 75%
se mantida amamentação exclusiva à livre demanda
até 6 meses do parto sem que haja menstruação
nesse período.
B. Na revisão puerperal tardia deve ser realizada a
complementação
do
esquema
vacinal,
especialmente contra o tétano, hepatite B e rubéola,

pediátrico,

Assinale a alternativa CORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 5 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.

28. Usando os critérios diagnósticos para diabetes da
American Diabetes Association (ADA) de 2007,
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Enfermeiro

numere os itens de cima de acordo com os de
baixo.
1. Glicemia normal.
2. Intolerância à glicose.
3. Diabetes.
( ) Glicemia sem jejum de 290 mg/dl.
( ) Glicemia de jejum de 80 mg/dl.
( ) Glicemia de jejum de 118 mg/dl.
( ) Glicemia de jejum de 128 mg/dl.
( ) Teste de tolerância oral à glicose de 155 mg/dl.
( ) Teste de tolerância oral à glicose de 126 mg/dl.
Assinale a alternativa que apresenta a numeração
CORRETA, de cima para baixo.
A.
B.
C.
D.
E.

3–1–2–3–2–1
2–1–3–3–2–2
3–2–1–2–3–3
2–1–2–2–3–3
3–2–1–3–2–1

29. Assinale a condição que NÃO representa fator de
risco para o Diabetes mellitus tipo 2:
A.
B.
C.
D.
E.

Hipertensão arterial sistêmica.
Idade maior que 45 anos.
Susceptibilidade genética – HLA-DR3 ou DR4.
Dislipidemia.
Obesidade.

30. No exame físico do portador de diabetes, o
enfermeiro deverá estar atento para os fatores de
risco e sinais precoces da neuropatia diabética,
realizando:
A. Aferição de pressão arterial nos membros
inferiores.
B. Teste de sensibilidade cutânea com monofilamento.
C. Teste de tolerância à glicose.
D. Glicemia capilar.
E. Palpação dos pulsos pediosos e tibial posterior.
31. Compareceu à Unidade de Saúde uma criança de
12 meses acompanhada de sua mãe para ser
vacinada. O enfermeiro da sala de imunização, ao
avaliar o cartão da criança, identificou que já
haviam sido administradas as seguintes vacinas:
BCG; 1ª e 2ª doses da Hepatite B; 3 doses da
tetravalente; 1ª e 2ª doses da antipoliomielite e 1ª e
2ª doses da vacina oral contra o rotavírus.
As seguintes vacinas faltam ser administradas:
A. 3ªs doses contra o rotavírus e da hepatite B , e
tríplice bacteriana.
8
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B. 3ªs doses da hepatite B, contra o rotavírus e
antipoliomielite.
C. 3ª dose da antipoliomielite, contra sarampo e
tríplice viral.
D. 3ªs doses da hepatite B, antipoliomielite, e tríplice
viral.
E. 3ªs doses da hepatite B, contra rotavirus , e tríplice
viral.
32. Unidade de Saúde onde você trabalha recebeu
várias crianças que após serem vacinadas com
BCG-ID apresentaram reações adversas locais e
regionais: úlcera com diâmetro maior que 1 cm,
abscesso e linfadenopatia regional supurada. Esse
fato começou a ocorrer após a entrada de
funcionários do último concurso público em seu
município.
Como enfermeiro responsável pelo serviço, você:
A. Suspende todas as atividades na sala de vacina da
Unidade de Saúde.
B. Observa por mais um período e, se as reações
adversas continuam, toma providências.
C. Devolve os lotes de vacina BCG-ID para o nível
regional e faz novo pedido.
D. Analisa a cobertura vacinal para promover uma
estratégia que aumente a cobertura para os níveis
desejados.
E. Promove um treinamento em serviço sobre a
técnica de aplicação da vacina BCG-ID para os
vacinadores.
33. Com relação à dengue, é INCORRETO afirmar
que:
A. O período de incubação é de 5 a 10 dias, podendo
apresentar-se sob as formas assintomática,
oligossintomática e clássica.
B. A primeira infecção (primeiro estímulo antigênico)
leva a uma sensibilização do sistema imune,
envolvendo linfócitos T e B.
C. A trombocitopenia não é comum na dengue
clássica, mas é encontrada na febre hemorrágica da
dengue.
D. Em 50% dos casos a febre desaparece em lise
quando surge rash morbiliforme, atingindo face,
tronco e membro de forma aditiva.
E. É considerada doença endêmica no Brasil.
34. As interações que os profissionais de enfermagem
estabelecem com o usuário são capazes de torná-lo
mais ajustado e aumentar sua auto-estima, ou seja,
sua comunicação com o usuário pode e deve ser
terapêutica.
Com base no assunto, é CORRETO afirmar:

Enfermeiro

A. Todo profissional de saúde tem o dever de
desenvolver
a
competência
interpessoal,
apropriando-se de conhecimentos da comunicação
humana e terapêutica para estabelecer uma relação
de ajuda com o usuário.
B. Realizar
comunicação
terapêutica
é
de
responsabilidade exclusiva dos psicólogos e
médicos.
C. O enfermeiro não deve interagir de modo a se
apropriar de fatos íntimos do usuário, pois tais
assuntos são confidenciais e o código de ética da
enfermagem enfatiza que atitude como essa é
antiética, já que invade a privacidade.
D. Quando o enfermeiro informar ou orientar alguma
coisa ao usuário, já estará realizando uma
comunicação terapêutica, ou seja, estabelecerá uma
relação de ajuda.
E. A relação interpessoal para ser efetiva ou
terapêutica deverá ser programada para acontecer
durante as palestras educativas que o enfermeiro
realizar.
35. Com relação ao acidente de trabalho, é CORRETO
afirmar:
A. Acontece no exercício do trabalho, a serviço da
empresa e causa lesão corporal, não incluindo a
perturbação funcional. A doença do trabalho e a
doença profissional não são consideradas como
acidente do trabalho.
B. Acontece no exercício do trabalho, a serviço da
empresa e causa lesão corporal, não incluindo a
perturbação mental. São consideradas como
acidentes de trabalho as doenças do trabalho, exceto
a doença profissional.
C. Acontece no exercício do trabalho, a serviço da
empresa e causa lesão corporal ou perturbação
funcional. São consideradas como acidentes de
trabalho a doença do trabalho e a doença
profissional.
D. Acontece no exercício do trabalho, a serviço da
empresa e causa traumatismo. As doenças
profissionais não são consideradas como acidente
do trabalho.
E. Acontece no exercício do trabalho, a serviço da
empresa e não causa traumatismo. As doenças do
trabalho não são consideradas como acidente do
trabalho.
36. Com relação às ações da vigilância sanitária tal
como definida por lei, considere as seguintes
afirmativas:
I. Deve haver o controle da prestação de serviços e
de bens de consumo que, direta e indiretamente,
se relacionem com a saúde, compreendendo
todas as etapas e processos, da produção ao
consumo.
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II. Deve haver o controle das doenças com a
finalidade de elaborar o planejamento da
assistência à saúde.
III. Deve haver o controle dos ambientes de
trabalho, visando a promoção e proteção da
saúde dos trabalhadores.
Assinale a alternativa CORRETA.
A.
B.
C.
D.
E.

Somente a afirmativa I é verdadeira.
Somente a afirmativa II é verdadeira.
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
Somente a afirmativa III é verdadeira.

37. No tratamento das feridas, os curativos podem ser
identificados, quanto ao perfil do seu desempenho,
como passivos, interativos e bioativos.
Sobre o assunto, é CORRETO afirmar:
A. Curativos hidroativos são aqueles que liberam
substâncias ativas durante o processo de cura como
os polissacarídeos.
B. Curativos bioativos são aqueles que mantêm um
microambiente ótimo mediante a colocação de
espumas polimerizadas.
C. Curativos interativos mantêm um microambiente
ótimo para a ferida mediante a utilização de
materiais como as películas e espumas
polimerizadas, polímeros fibrosos e de partículas,
hidrogéis e hidrocolóides.
D. Curativos interativos mantêm um microambiente
ótimo mediante a colocação de alginato de cálcio.
E. Curativos bioativos são aqueles que mantêm um
microambiente ótimo mediante a colocação de
películas polimerizadas.
38. A amamentação natural é o modo mais prático,
seguro e econômico de alimentar a criança
pequena. O leite humano é um alimento complexo
e essencial, com a capacidade de adaptar-se às
mudanças
e
necessidades
nutricionais,
imunológicas e afetivas do bebê.
Sobre o assunto, assinale a alternativa CORRETA.
A. O uso de chupeta no período de apojadura ajuda na
deglutição de enzimas presentes na saliva e evita
perdas energéticas do bebê.
B. A toxoplasmose não contra-indica a amamentação,
pois não é transmitida pelo leite humano.
C. É indicada a amamentação cruzada quando existe a
contra-indicação da amamentação materna.
D. É contra-indicada a amamentação materna para a
criança que possui lábio leporino.
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E. Não existe contra-indicação para a mãe portadora
de HIV amamentar, pois o vírus não é transmitido
pelo leite materno.
39. Em uma consulta de rotina, a mãe relata ter
presenciado um sobrinho de 3 anos tendo uma
convulsão febril. Ela pergunta o que fazer se o
filho dela apresentar quadro semelhante e qual o
risco de morte.
Assinale a resposta CORRETA.
A. As convulsões febris não ocorrem após os 2 anos de
idade.
B. Durante a crise convulsiva, ela deve afastar os
maxilares para impedir que a língua da criança seja
mordida.
C. Convulsões febris são benignas, sem risco de morte
durante o episódio, e não deixam sequelas.
D. Após um episódio de crise convulsiva, ela deve
estar atenta, pois as crises costumam se repetir nas
horas seguintes.
E. É obrigatório o uso contínuo de anticonvulsivante
por 2 anos, para evitar a recorrência.
40. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde,
foram notificados 222.356 casos de Aids entre
1980 e 2001. A estimativa de soropositividade para
o HIV (vírus da imunodeficiência humana) na
população de 15 a 49 anos na região Sul é de
0,72%. Portanto, considerando as diferenças de
sexo, estima-se para Curitiba a soropositividade de
4.289 homens e 2.607 mulheres nessa faixa etária
(SMS, 2002). Assim sendo, o enfermeiro que
desenvolver seu processo de trabalho em Unidades
Básicas de Saúde necessariamente irá deparar-se
com essa realidade.
Com base no assunto, assinale a alternativa
CORRETA.
A. Portadores com contagem de CD4 menor que 350
células e carga viral próxima de 100.000 cópias são
considerados imunologicamente estáveis.
B. A infecção pelo HIV apresenta duas fases: infecção
aguda e Aids.
C. A infecção pelo HIV é uma doença de caráter
evolutivo crônico e potencialmente controlável.
D. Todos os cuidados devem ser tomados no sentido
de garantir sigilo das informações, inclusive a não
notificação de casos novos.
E. A detecção precoce do HIV é de fundamental
importância como ação de controle da epidemia,
porém o teste anti-HIV não possibilita avaliar a
progressão dos novos casos.
_____________________________________
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RASCUNHO

