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Instrução: As questões 01 a 07 referem-se ao texto
abaixo.
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Darwinistas bem pensantes se veem frequentemente obrigados a explicar que aceitar tudo que
Darwin disse a respeito de seleção natural, sobrevivência dos mais fortes etc. não significa acreditar que
o que se aplica aos animais também se aplica aos
homens. Ou seja, darwinismo social, não.
O próprio Richard Dawkins, o darwinista mais conhecido em atividade hoje, já disse em mais de um
dos seus textos ser possível viver num universo amoral, o universo darwiniano em que a única regra é a
vitória do que ele mesmo chama de “gene egoísta” na
competição pela vida, e cobrar da sociedade humana
um comportamento moral.
Darwinistas mal pensantes, claro, não precisam
explicar nada. Para eles, o darwinismo social justifica
mercados desregulados, empreendedores aéticos e
todas as manifestações do gene egoísta que tornam o
capitalismo selvagem parecido com o mundo natural.
Darwin só não ganhou seu lugar na galeria dos heróis
da livre empresa, ao lado do Adam Smith, porque são
raros os poderosos e endinheirados que não atribuem
sua boa fortuna a Deus, em vez de à evolução.
Mesmo antes de Darwin nos dar a incômoda notícia
de que todos descendíamos de macacos (menos os
meus antepassados, que foram adotados) e que
pertencíamos a uma espécie tão sem caráter quanto
qualquer outra, essa divisão entre o que éramos e o
que pretendíamos ser já existia. O capitalismo moderno
e a moral burguesa nasceram juntos e desde então
______ coexistindo nem sempre pacificamente.
______ muito tempo vivemos em dois universos
simultaneamente, um em que o poder do dinheiro
tudo determina, da nossa vida política à nossa digestão
– com picos de ganância sem controle do capital
financeiro como o que originou a crise atual – e outro
em que ignoramos esta onipotência e nos imaginamos
seres racionais e até altruístas, ou em nada ______
com um macaco egoísta.
Uma forma de o bom darwinista conciliar sua crença
na evolução amoral das espécies e sua crença de que
o Homem é diferente é cultivar a ideia de que o
desenvolvimento da consciência humana foi, mais do
que uma evolução natural, uma mudança radical na
história dos habitantes deste planeta. Como nenhum
outro bicho, somos conscientes de nós mesmos, do
nosso passado e dos nossos possíveis futuros. Consciência não muda o poder do dinheiro nem assegura um
comportamento moral da nossa espécie – ainda. Mas
nos próximos milhões de anos, quem sabe?
A evolução ainda não terminou.

01. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 30, 31 e 37.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

vem
vêm
vêm
vem
vem

–
–
–
–
–

A – parecido
Há – parecidos
A – parecido
Há – parecido
Há – parecidos

02. Assinale a afirmação que está de acordo com as ideias
expressas no texto.
(A) Todos os darwinistas, em virtude de suas convicções acadêmicas, sustentam o darwinismo social.
(B) A moral burguesa, que nasce com o capitalismo,
admite a idéia de um ser humano altruísta.
(C) Richard Dawkins é o responsável pela descoberta
do gene que determina biologicamente o egoísmo
dos seres humanos.
(D) O darwinismo antecedeu o capitalismo moderno e
a moral burguesa na busca pela compreensão da
divisão entre o que o ser humano é e o que
pretende ser.
(E) A ideia de que as espécies passam por processos
evolutivos é anterior ao próprio Darwin.
03. Assinale a afirmação que está de acordo com as ideias
expressas no segundo parágrafo do texto.
(A) Para Richard Dawkins, o ser humano é inevitavelmente amoral no campo biológico e social.
(B) Para Richard Dawkins, o ser humano encontra-se
em um estágio evolutivo em que superou a amoralidade biológica.
(C) Para Richard Dawkins, a teoria evolucionista de
Darwin prega uma amoralidade que a sociedade
deve combater.
(D) Para Richard Dawkins, apesar de o egoísmo
humano ser um traço biológico reconhecido pelas
teorias evolucionistas, é possível cobrar da sociedade um comportamento moral.
(E) Para Richard Dawkins, a aceitação da teoria evolucionista está condicionada à aceitação de que a
sociedade pode ter um comportamento moral.

Adaptado de: VERISSIMO, L. F. Bons e maus darwinistas.
Zero Hora, Porto Alegre, p. 2, 19 dez 2011.
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04. Assinale a afirmação que está de acordo com as ideias
expressas no terceiro parágrafo do texto.

07. Considere as seguintes afirmações.

(A) Alguns darwinistas contentam-se com as explicações já elaboradas por Darwin para a evolução
das espécies e não se preocupam mais em pensar
o evolucionismo.
(B) Alguns darwinistas encontram justificativa para
características do capitalismo no darwinismo social.
(C) Há darwinistas que compreenderam mal a teoria
evolucionista, considerando-a uma abordagem
destinada a explicar as características do capitalismo.
(D) Darwin tem um lugar menos reconhecido entre os
expoentes que se destacaram por uma análise do
capitalismo.
(E) A religiosidade dos poderosos e endinheirados os
impede de admitir o evolucionismo biológico de
Darwin.

I - A substituição de homens (l. 06) por pessoas
exigirá a substituição de aos (l. 05) por às.
II - A substituição de da nossa vida política à nossa
digestão (l. 33) por de nossa vida política a
nossa digestão está de acordo com a norma
gramatical.
III- A substituição de cultivar (l. 41) por apoiar exigiria a substituição de a (l. 41) por à.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
III.
I e II.
I e III.

05. Considere as propostas a seguir de alteração da
pontuação do texto.
I - Supressão da vírgula depois de vida (l. 12).
II - Inserção de uma vírgula depois de endinheirados (l. 21).
III- Substituição da vírgula depois de simultaneamente (l. 32) por dois-pontos.
Quais estão de acordo com a norma gramatical e
conservam o sentido original do texto?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
III.
I e II.
I e III.

06. Considere as propostas a seguir de alteração de
formas verbais do texto.
I - Substituição de ser (l. 09) por que é.
II - Substituição de tornam (l. 17) por torna.
III- Substituição de ser (l. 28) por sermos.
Quais estão de acordo com a norma gramatical e
conservam o sentido original do texto?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
III.
I e II.
I e III.
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Instrução: As questões 08 a 15 referem-se ao texto
abaixo.
01.
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Uma das perdas que a sociedade moderna sente
de forma mais aguda é a do sentimento de comunidade.
Tendemos a imaginar que, no passado, existiu um
grau de boa vizinhança que foi substituído por um
anonimato implacável, um estado em que as pessoas
buscam contato umas com as outras principalmente
com fins restritos e individualistas: obter ganhos
financeiros, ascensão social ou amor romântico.
Parte da nossa nostalgia gira em torno da relutância
em ajudar, por caridade, aqueles em dificuldades,
mas também podemos nos preocupar com sintomas
mais triviais de separação social, como, por exemplo,
a incapacidade de _______ uns aos outros na rua, ou
de ajudar vizinhos idosos com as compras. Vivendo
em cidades colossais, nós tendemos a ficar presos em
guetos tribais baseados em nível educacional, classe e
profissão e podemos ver o resto da humanidade como
inimiga em vez de um coletivo acolhedor ao qual gostaríamos de nos juntar. Pode ser _______ e insólito
darmos início a uma conversa _______ com um
desconhecido em um espaço público. Ao passarmos
dos trinta anos, é até um pouco surpreendente fazer
um novo amigo.
No passado, acabávamos conhecendo outras
pessoas porque não tínhamos opção senão requisitar
a ajuda delas – e também recebíamos pedidos de
auxílio. A caridade era parte fundamental da vida
pré-moderna. Era impossível evitar momentos em
que precisássemos pedir dinheiro a alguém quase
desconhecido ou dar algo a um mendigo errante em
um mundo sem assistência médica, seguro-desemprego,
programas habitacionais e bancos. A abordagem na
rua por parte de uma pessoa doente, frágil, confusa
ou desabrigada não fazia com que os passantes imediatamente olhassem para o outro lado e presumissem
que uma agência governamental encarregar-se-ia
do problema.
De um ponto de vista puramente econômico, somos
muito mais generosos que nossos ancestrais, entregando
até metade de nossa renda para o bem comunal. Mas
fazemos isso quase sem perceber, por meio da
intervenção anônima do sistema fiscal; e, se nos
damos o trabalho de pensar a respeito, é provável
que o façamos com ressentimento por nosso dinheiro
ser empregado para sustentar burocracias desnecessárias
ou para compra de mísseis. Raras vezes sentimos uma
conexão com aqueles integrantes menos afortunados
do Estado para quem nossos impostos também
garantem lençóis limpos, sopa, abrigo ou uma dose
diária de insulina. Nem o receptor nem o doador
sentem a necessidade de dizer “por favor” ou “obrigado”.
Nossas doações jamais são qualificadas como o
elemento fundamental de um emaranhado complexo
de relações mutuamente interdependentes, com
benefícios práticos para o receptor e espirituais para
o doador.

08. Assinale a alternativa que apresenta a proposta de
preenchimento correto das lacunas das linhas 13, 19
e 20, respectivamente.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

cumprimentarmos
comprimentarmos
cumprimentarmos
comprimentarmos
cumprimentarmos

– extraordinário – expontânea
– estraordinário – espontânea
– extraordinário – espontânea
– extraordinário – expontânea
– estraordinário – espontânea

09. Assinale a afirmação que está de acordo com as ideias
expressas no texto.
(A) Antes do período moderno, as pessoas buscavam
contato umas com as outras principalmente com
fins restritos e individualistas.
(B) Na sociedade moderna, sente-se nostalgia da
relutância em ajudar pessoas em dificuldades.
(C) Antes do período moderno, as pessoas ajudavam
umas às outras em função da precariedade das
agências governamentais de assistência ao cidadão.
(D) No sistema moderno de arrecadação de impostos
e distribuição de recursos, existe um distanciamento entre aqueles que dão e aqueles que recebem ajuda.
(E) Na sociedade moderna, as pessoas consideram
um erro pagar impostos para colaborar com o
bem comum.
10. Assinale a alternativa que apresenta sinônimos contextualmente adequados para as palavras colossais
(l. 15), insólito (l. 19) e presumissem (l. 35).
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

gigantescas – incomum – supusessem
enormes – difícil – previssem
desproporcionais – inadmissível – aguardassem
populosas – absurdo – esperassem
conturbadas – deseducado – desejassem

11. Considere as afirmações a seguir sobre regência verbal.

Extraído e adaptado de: Botton, A. Religião para ateus. Rio
de Janeiro: Intrínseca, 2011.
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I - A substituição da palavra sente (l. 01) pela
expressão se ressente exigiria a inserção da
preposição de antes de que (l. 01).
II - A substituição da palavra ajudar (l. 10) pela
expressão dar ajuda exigiria a substituição de
aqueles ( l. 10) por àqueles.
III- A substituição da expressão darmos início (l. 20)
pela palavra iniciarmos exigiria a eliminação da
preposição a antes do artigo uma (l. 20).
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.
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12. Assinale a alternativa em que a mudança de posição
da expressão por caridade (l. 10) NÃO provoca
alteração de sentido da frase em que se encontra em
relação à frase original.

16. Considere os seguintes benefícios.
I - Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde
o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em
creches e pré-escolas.
II - Jornada de seis horas para o trabalho realizado
em turnos ininterruptos de revezamento, salvo
negociação coletiva.
III- Adicional de remuneração para as atividades
penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

(A) Parte da nossa nostalgia gira em torno da relutância em, por caridade, ajudar aqueles em dificuldades...
(B) Parte da nossa nostalgia gira em torno da relutância, por caridade, em ajudar aqueles em dificuldades...

Quais, à luz da Constituição Federal, são direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais?

(C) Parte da nossa nostalgia gira, por caridade, em
torno da relutância em ajudar aqueles em dificuldades...

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(D) Parte da nossa nostalgia, por caridade, gira em torno
da relutância em ajudar aqueles em dificuldades...
(E) Por caridade, parte da nossa nostalgia gira em
torno da relutância em ajudar aqueles em dificuldades...

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.

17. Considere as seguintes iniciativas.
13. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente,
um adjetivo derivado de substantivo e um substantivo
derivado de adjetivo.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I - Zelar pela saúde, higiene, segurança e assistência
públicas.
II - Promover a defesa sanitária, vegetal e animal, a
extinção de insetos e pragas nocivas ao homem e
ao meio ambiente.
III- Amparar a maternidade, a infância, a velhice e os
desvalidos, coordenando e orientando os serviços
no âmbito do Município.

dificuldades (l. 10) – incapacidade (l. 13)
colossais (l. 15) – anonimato (l. 05)
humanidade (l. 17) – errante (l. 30)
comunal (l. 40) – ascensão (l. 08)
fundamental (l. 53) – surpreendente (l. 22)

Quais, consoante o disposto na sua Lei Orgânica,
concorrentemente com a União ou o Estado, ou
supletivamente a eles, competem ao Município de
Alvorada?

14. Se somos (l. 38) for substituída pela expressão o
homem moderno é, quantas palavras, além dessas,
devem sofrer alterações para que se mantenha a
correção gramatical da primeira frase do último parágrafo?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Uma.
Duas
Três.
Quatro.
Cinco.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

18. Considere as seguintes diretrizes.

15. Assinale a alternativa em que a palavra extraída do
texto NÃO é pronome relativo.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

que (l. 03)
que (l. 04)
qual (l. 18)
que (l. 29)
quem (l. 48)

I - Centralização na esfera da União Federal.
II - Atendimento integral, com prioridade para as
atividades paliativas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais.
III- Participação da comunidade.
Quais, à luz da Constituição Federal, são as diretrizes
das ações e serviços públicos de saúde que integram
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem
um sistema único?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.
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19. Considere as seguintes ações.

21. Com relação à história das políticas de saúde no Brasil
é correto afirmar que

I - Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

(A) as primeiras organizações de saúde pública no
Brasil foram criadas no século XVIII, antes que a
Corte portuguesa chegasse ao Rio de Janeiro,
pois era necessária a avaliação das condições
sanitárias para não expor a Família Real ao risco
de contágio das doenças epidêmicas.

II - Ordenar a formação de recursos humanos na área
da saúde.
III- Colaborar na proteção do meio ambiente, nele
compreendido o do trabalho.

(B) em 1896, a Diretoria Geral de Saúde Pública (DGSP)
é criada com a atribuição de dirigir os serviços
sanitários dos portos, fiscalizar o exercício da
medicina e da farmácia, organizar estatísticas
demográfico-sanitárias, desenvolver estudos sobre
as doenças e auxiliar os estados nas epidemias.

Quais, à luz da Constituição Federal, são atribuições do
Sistema Único de Saúde?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

(C) o Instituto Bacteriológico, posteriormente denominado Instituto Oswaldo Cruz, foi criado com o
objetivo de produzir vacinas e soros contra doenças
epidêmicas.

20. Considere as afirmações abaixo.

(D) o governo de Getúlio Vargas instituiu, pela Lei Eloy
Chaves, as primeiras Caixas de Aposentadorias e
Pensões (CAPs) voltadas aos funcionários de
empresas ferroviárias, iniciando assim a conformação de uma previdência social no país.

I - A saúde é um direito de todos e dever do Poder
Público, cabendo ao Município, exclusivamente,
prover as condições indispensáveis à sua promoção,
proteção e recuperação.
II - O dever do Município de garantir a saúde consiste
na formulação e execução de políticas econômicas
e sociais que visem à eliminação de riscos de
doenças e outros agravos, e no estabelecimento
de condições específicas que assegurem acesso
universal às ações e serviços públicos de saúde.
III- As ações e serviços de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem o
sistema único de saúde no âmbito do Município.

(E) a Reforma Capanema propunha a descentralização
da coordenação dos departamentos estaduais de
saúde e o fortalecimento das atividades dos
municípios como instâncias normatizadoras.
22. Um dos desafios da gestão em saúde é o domínio dos
conceitos, nomenclaturas, ações e serviços abrangidos
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Assinale, dentre
as alternativas a seguir, aquela que apresenta a
assertiva INCORRETA.

Quais estão corretas, consoante as disposições da Lei
Orgânica do Município de Alvorada?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.

(A) Eficácia em saúde é a relação entre os custos decorrentes da prestação de um cuidado em saúde com
os benefícios decorrentes desse cuidado para o
usuário.
(B) O processo de planejamento em saúde contempla
um conjunto de etapas ordenadas e sequenciais
iniciando pelo planejamento propriamente dito,
seguido por execução, monitoramento, avaliação e
replanejamento.
(C) A descentralização é o processo de transferência
de responsabilidades de gestão para os municípios, atendendo às determinações da Constituição
Federal que embasam o SUS.
(D) Efetividade em saúde é a probabilidade de que
indivíduos de uma população definida obtenham
um benefício da aplicação de uma tecnologia em
saúde direcionada a um determinado problema
em condições reais de uso.
(E) A avaliação, na perspectiva do Sistema de Planejamento do SUS, é o processo que tem início com
a implementação do Plano de Saúde e que se
encerra quando termina o período de vigência do
Plano (4 anos).
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23. Os indicadores são medidas-síntese sobre o estado de
saúde de uma população e contêm informações relevantes para o planejamento das ações de saúde e para a
tomada de decisão baseada em evidências. Dentro
desse contexto, considere as afirmações abaixo.

25. Considere os seguintes fatores.
I - Programas de educação para a redução na quantidade de alimento ingerido.
II - Aumento na produção e consumo de alimentos
com baixos teores de gorduras e calorias.

I - O registro sistemático dos dados relativos aos
eventos de saúde que serão utilizados na composição dos indicadores assegura uma melhor qualidade de assistência à saúde para uma população.

III- Aumento do nível de atividade física da população
em geral.
Quais são, segundo a literatura, direcionamentos para
prevenir a obesidade?

II - Mortalidade, morbidade, acesso aos serviços,
qualidade da atenção, condições de vida e fatores
ambientais são exemplos de indicadores de saúde.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

III- A utilização de medidas confiáveis e válidas acerca
do estado de saúde da população é essencial para
a análise da sua situação sanitária.
IV - O conjunto dos indicadores de saúde possibilita
identificar grupos de indivíduos com maiores
necessidades de saúde, estratificar o risco epidemiológico e identificar áreas críticas.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

26. O programa de vacinação anti-influenza tem por finalidade proteger a população idosa do risco de contrair a
doença Influenza ou Gripe. As principais manifestações
clínicas dessa doença são

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

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

24. O crescimento da mortalidade por causas externas no
Brasil, nas últimas décadas, já ultrapassa a mortalidade
por câncer. Assinale a alternativa que apresenta somente causas externas da mortalidade.
(A) Acidentes, insuficiência renal e omissões.
(B) Acidentes de trânsito, envenenamentos e hipertensão arterial.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

febre, mal-estar geral e cefaleia.
febre, calafrios, náuseas e vômitos.
náuseas e vômitos, cefaleia e tosse seca.
tosse seca, prurido ocular e coriza hialina.
mal-estar geral, diarreia e anorexia.

27. É dever do Estado garantir condições de atendimento
adequadas ao indivíduo e à coletividade, de acordo
com as necessidades de saúde, tendo em vista a integração das ações de promoção da saúde, a prevenção
de doenças e agravos, o diagnóstico, o tratamento e a
reabilitação. De que princípio do SUS emana esse dever?

(C) Diabete mellitus, violência e acidentes domésticos.
(D) Danos auto-provocados, acidentes e violência.
(E) Violência, danos auto-provocados e cardiopatia
isquêmica.

FAURGS – ALVORADA – Edital 72/2011

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Igualdade na assistência
Descentralização político-administrativa
Participação da comunidade
Universalidade do acesso
Integralidade na assistência
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28. Com relação à Saúde da Família, considere as afirmações abaixo.

30. O tabagismo é considerado a principal causa isolada
evitável de câncer. Assinale a alternativa correta sobre
o tabagismo.

I - A formulação do Programa de Saúde da Família
(PSF), em 1993, decorreu da necessidade de
reorganizar o modelo de atenção, visando especialmente a promoção da saúde.

(A) Além dos riscos para os próprios fumantes, o
tabagismo passivo não pode ser considerado como
causa de câncer de pulmão em não fumantes.

II - A Saúde da Família, como estratégia, foi explicitada na Norma Operacional Básica do SUS de
1996 (NOB 96), ato normativo que disciplinou o
processo de organização dos serviços.

(B) Mulheres e crianças são o grupo de menor risco
na exposição passiva em ambientes domésticos.
(C) O tabagismo é fator de risco para os cânceres de
pulmão, laringe, pâncreas, fígado, bexiga e rim,
leucemia mielóide e, quando associado ao álcool,
favorece o surgimento do câncer de cavidade oral
e esôfago.

III- A NOB 96 estabeleceu o modelo de transferência
de recursos financeiros federais para estados e
municípios através do Piso de Atenção Básica
(PAB fixo e PAB variável), sendo o PAB fixo estabelecido a partir das equipes de PSF existentes.

(D) O tabagismo é fator de risco para os cânceres de
pulmão, laringe, pâncreas, fígado, bexiga e rim,
leucemia mielóide, mas apesar desses riscos,
quando associado ao álcool, não favorece o
surgimento do câncer de cavidade oral e esôfago.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
III.
I e II.
II e III.

(E) O tabagismo não é considerado fator relevante na
avaliação da dor em pacientes internados ou de
ambulatório.

29. Considere as assertivas abaixo, relacionadas a aspectos
epidemiológicos do câncer gástrico.
I - Os sintomas mais característicos do adenocarcinoma gástrico são desconforto gástrico, anemia,
perda de peso e falta de apetite.

31. O processo de capacitação que parte da reflexão
sobre o que acontece no serviço e sobre o que precisa
ser transformado, com o objetivo de mudar o processo
de trabalho e melhorar a atenção prestada ao usuário
do SUS, refere-se

II - O adenocarcinoma gástrico é infrequente em
pessoas com idade abaixo de 40 anos.
III- O tipo histológico mais frequente de neoplasia
malígna do estômago é o adenocarcinoma,
ocorrendo em mais de 90% dos casos.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ao modelo didático flexneriano.
à reciclagem de equipes.
ao treinamento em serviço.
à transmissão vertical do conhecimento.
à educação permanente.

IV - A etiologia do adenocarcinoma gástrico é muito
complexa, sendo que apenas fatores endógenos
estão relacionados ao seu aparecimento.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I e II.
II e III.
I, II e III.
I, III e IV.
II, III e IV.
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32. As afirmativas abaixo abordam questões relativas ao
HIV/AIDS. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso).
( ) O HIV é transmitido por relações sexuais, contato
com sangue contaminado e por exposição perinatal.

34. A RDC Nº 306, de 07 de dezembro de 2004, dispõe
sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento
de resíduos de serviços de saúde (RSS). Identifique,
nas definições abaixo, aquela que corresponde à
etapa de SEGREGAÇÃO dos RSS.

( ) Para infectar as células no sistema imune, o HIV
necessita ligar-se a receptores e coreceptores
presentes nas membranas das células-alvo.

(A) Ação de gerenciar os resíduos em seus aspectos
intra e extra estabelecimento, desde a geração
até a disposição final.

( ) As manifestações clínicas da infecção pelo HIV
decorrem do aumento progressivo da imunidade
celular e do consequente aparecimento de infecções oportunistas.

(B) Conjunto de medidas que permite o reconhecimento
dos resíduos contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informações ao correto manejo dos RSS.

( ) O período compreendido entre a infecção inicial
pelo HIV e o diagnóstico de AIDS é, em média, de
1 a 2 anos.

(C) Consiste no ato de embalar os resíduos em sacos
ou recipientes que evitem vazamentos e resistam
às ações de ruptura e punctura.

( ) Qualquer pessoa, independentemente de sua
conduta social ou de sua preferência sexual, pode
ser afetada pela pandemia do HIV.

(D) Consiste na separação dos resíduos no momento
e local de sua geração, de acordo com as características físicas, químicas, biológicas, o seu estado
físico e os riscos envolvidos.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é

(E) Consiste na aplicação de método que modifique
as características dos riscos inerentes aos resíduos,
reduzindo ou eliminando o risco de contaminação.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V – V – F – F – V.
F – V – V – F – V.
V – F – F – V – F.
F – F – V – V – F.
V – V – V – F – V.

33. O processo de medicação, em um serviço de saúde,
envolve uma série de etapas sequenciais da qual
participam profissionais de equipes diversas, como
médicas, de farmácia e de enfermagem. Nesse contexto,
assinale a alternativa que apresenta uma possível
barreira à ocorrência de erros.

35. A higienização das mãos tem sido tema de campanhas da Organização Mundial da Saúde (OMS) com o
propósito de conscientizar os profissionais de saúde, o
governo e os administradores hospitalares sobre a
importância desse hábito para a prevenção e redução
de infecções, promoção da segurança de pacientes,
profissionais e demais usuários dos serviços de saúde.

(A) Um ambiente de preparo barulhento, desorganizado e com grande circulação de pessoas.
(B) O conhecimento insuficiente da equipe relativo aos
medicamentos, por exemplo: uso, dosagem, via
de administração, modo de preparação e cuidados
na administração.
(C) A utilização de um sistema eletrônico de prescrição.
(D) A transcrição da prescrição do medicamento em
etiqueta, rótulos ou fichas que serão utilizadas no
preparo.
(E) A fragmentação do processo entre três membros
da equipe de enfermagem, de forma que um
profissional seja responsável pela transcrição, o
outro, pelo preparo e o terceiro, pela administração do medicamento.
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Com relação a isso, considere as afirmações abaixo.
I - Quando a higienização das mãos for realizada
com preparação alcoólica – gel ou solução – se,
após 5 minutos de fricção, as mãos ainda estiverem úmidas, deve-se proceder à secagem com
papel toalha.
II - A higienização das mãos foi o primeiro desafio
global para a segurança do paciente lançado pela
OMS.
III- A OMS preconiza que a higienização das mãos seja
realizada antes de contato com o paciente, antes
da realização de procedimento asséptico, após
risco de exposição a fluidos corporais, após contato
com o paciente e após contato com as áreas
próximas ao paciente.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
III.
I e II.
II e III.
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36. A publicação do relatório “Errar é Humano” pelo Institute
of Medicine (EUA), no ano de 1999, é considerada um
marco nos estudos e nas ações em prol da segurança
do paciente.
Com relação a esse tema, considere as afirmações
abaixo.

38. Em relação ao Programa Pra-Crescer, desenvolvido
pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre
desde a década de 90, considere as afirmações abaixo.
I - Esse programa tem como objetivo identificar
crianças e gestantes em risco nutricional e
atendê-las nos serviços de saúde onde, a partir
de ações básicas de saúde, poderão recuperar-se
integralmente.

I - O referido relatório apresentou a estimativa de
que 44.000 a 98.000 americanos morrem por ano
devido a erros na assistência à saúde.

II - Esse programa atende crianças em risco nutricional entre seis e cinquenta e nove meses de idade,
gestantes de baixo peso gestacional, irmãos ou
parentes entre seis e cinquenta e nove meses que
residam na mesma casa.

II - A Organização Mundial da Saúde engajou-se na
campanha pela segurança, lançando, no ano de
2003, a Aliança Mundial para a Segurança do
Paciente.
III- No Brasil, uma das estratégias de mobilização da
enfermagem pela segurança do paciente deu-se
através da criação da REBRAENSP – Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, no
ano de 2008, iniciativa apoiada pela Organização
Pan-americana da Saúde.

III- Esse programa atende nutrizes de baixo peso que
ingressaram no programa como gestantes, crianças
HIV+ até oitenta e quatro meses incompletos e
gestantes HIV+.
Quais estão corretas?

IV - O desenvolvimento de uma cultura de segurança
pelos profissionais de linha de frente de uma
organização de atenção à saúde é suficiente para
assegurar o oferecimento de um cuidado seguro.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

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

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

39. Considere as seguintes modificações funcionais.
I - Perda de massa muscular
II - Aptidão aeróbica reduzida
III- Extração de cálcio (osteopenia)

37. A enfermeira gestora, enquanto líder do cuidado ao
paciente, deve planejar e organizar as atividades de
sua equipe para que o atendimento de enfermagem
desenvolva-se orientado pelas necessidades do usuário.
O alinhamento das ações dos profissionais às necessidades contribui para a satisfação do usuário com o
serviço recebido. Nessa perspectiva, o profissional que
atua no primeiro contato com o usuário pode desempenhar um papel estratégico na consolidação do SUS,
EXCETO se

IV - Balanço nitrogenado positivo
Quais estão associadas à inatividade física?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

(A) garantir o acesso ao serviço, reduzindo as possíveis
barreiras que dificultariam a entrada do usuário
no sistema de atendimento.
(B) favorecer a formação de vínculo do usuário com
os profissionais por meio da atenção regular e ao
longo do tempo.
(C) desenvolver a tomada de decisão acerca das
ações a serem realizadas exclusivamente com base
em critérios técnicos profissionais.
(D) assegurar o encaminhamento da atenção básica
para atenção especializada.
(E) conhecer as famílias do seu território geográfico
ou inscritas, seus membros e seus problemas de
saúde.
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40. Nas afirmativas abaixo, relacionadas ao manejo da
dor, assinale V (verdadeiro) ou F (falso).
( ) Os esquemas analgésicos devem ser dinâmicos,
baseados em avaliações e reavaliações sistematizadas.
( ) O placebo deve ser utilizado nos casos em que há
suspeita de que o paciente esteja dependente da
medicação.
( ) Um dos princípios básicos da OMS para o manejo
da dor é a prevenção de efeitos colaterais.
( ) O registro sistemático da intensidade da dor não
altera significativamente os esquemas analgésicos.
( ) A implantação da dor como quinto sinal vital tem
sido um critério para certificação de qualidade das
instituições de saúde.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V – V – F – F – V.
V – F – V – F – V.
V – F – F – V – F.
F – F – V – V – F.
V – V – F – V – V.
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