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Instrução: As questões 01 a 10 referem-se ao texto
abaixo.

01. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 09, 17 e 18.

As lições da dengue
01.
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.

Não é preciso passar mais do que algumas horas
no Rio de Janeiro para se constatar: o pavor da
dengue tomou conta das pessoas. O assunto está em
todos os jornais, em todos os noticiários de rádio e de
tevê, em todas as bocas. O movimento dos hotéis caiu
muito, o que, numa cidade que tem no turismo uma
importante fonte de renda, é um desastre. Claro,
quem precisa ir ao Rio vai de qualquer modo, tomando
todas as precauções possíveis. __________ algumas
semanas, dei uma palestra numa instituição popular
localizada numa antiga fábrica, na zona portuária do
Rio: tão logo cheguei, fui atacado por uma feroz onda
de mosquitos. Felizmente eu estava protegido; uso
tanto repelente, que, no hotel, nem os garçons
chegavam perto, mas esta situação, convenhamos,
não é das mais agradáveis e está acabando com a
paciência dos cariocas. Na ________ de cartas de O
Globo, na quinta passada, __________ 21 mensagens; 18 falavam de dengue. E todas se queixavam
das autoridades. Por bons motivos. O recente bateboca protagonizado pelos responsáveis pelos serviços
de saúde foi uma coisa muito triste.
Existem duas frases que o administrador público
não pode dizer. A primeira: "Isto não é comigo". Sim,
existe uma divisão de tarefas. Mas as pessoas não
têm obrigação de conhecer organogramas; e, quando
estão desesperadas, não querem saber de organogramas. Qualquer repartição, qualquer servidor, tem
de servir como porta de entrada para o sistema que,
ao menos teoricamente, vai proporcionar atendimento.
Na prática, isto significa dizer: "Eu vou encaminhá-lo
para o atendimento". E aí encaminhar mesmo:
pegar o telefone, fazer o contato, instruir a pessoa
................... como proceder.
A segunda frase a ser evitada é: "Isto é culpa de
X" (no lugar deste X vocês podem colocar um órgão,
um serviço, o ocupante de um cargo público). No Rio,
a troca de acusações enfureceu as pessoas. Perguntava
uma leitora: "Até quando prefeito e governador continuarão jogando a culpa um no outro pela epidemia de
dengue?" Os políticos não se dão conta de que nesta
briga não há vencedores, que é uma conduta suicida.
Neste sentido, a idéia de um "gabinete de crise"
reunindo no Rio os níveis federal, estadual e municipal
foi uma coisa sensata.
As epidemias ................... as entranhas do país,
mostram de forma implacável os problemas que não
foram resolvidos. Este serviço pelo menos os micróbios, que sabem aproveitar qualquer oportunidade,
prestam. Não seria ................... aprender com eles.

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

Fazem – sessão – havia
Fazem – seção – haviam
Devem fazer – seção – haviam
Faz – cessão – devia haver
Faz – seção – havia

02. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas pontilhadas das linhas 34, 46 e 50.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a cerca de – expoem – mal
à cerca de – expõe – mau
acerca de – expõem – mau
à cerca de – expõem – mal
acerca de – expoem – mal

03. Considere as afirmativas abaixo a respeito do texto.
I - O autor deixa claro que é indispensável que a população seja esclarecida sobre o risco de epidemias
e as formas de evitá-las.
II - O caos da saúde pública no Rio de Janeiro é, conforme o texto, consequência do desarranjo entre
as diferentes esferas do poder no país.
III- De acordo com o autor, cabe obrigatoriamente aos
governos acolher quem recorre aos seus serviços
e orientá-lo na busca de satisfação de suas necessidades.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

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

04. Considere as afirmativas abaixo a respeito do texto.

Adaptado de: SCLIAR, Moacyr. In Zero Hora, 01 de abril de
2008.
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I - O autor enfatiza, pelos exemplos que apresenta,
o papel preponderante da imprensa na luta contra
os problemas da sociedade.
II - Depreende-se da leitura do texto que enfrentar as
deficiências de um país e procurar solucioná-las é
um modo eficiente de evitar epidemias.
III- Percebe-se, no decorrer do texto, que a intenção
principal do autor é denunciar as condições precárias de atendimento médico no Rio de Janeiro.
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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05. Assinale a alternativa correta quanto à redação do texto.

09. Considere as afirmativas abaixo, a respeito de palavras
do texto.

(A) O autor mantém, no decorrer do texto, a objetividade e a impessoalidade que o tema exige.

I - A palavra que (linha 14) introduz uma oração que
expressa a causa da oração anterior.

(B) O texto lança mão de hipóteses, por meio das quais
o autor elabora o seu pensamento e chega a suas
conclusões.

II - A palavra aí (linha 32) indica lugar.
III- A palavra que (linha 42) poderia ser imediatamente precedida da palavra de, sem alterar a
correção gramatical nem o significado da frase.

(C) Há predomínio de tom formal e de vocabulário de
nível culto, o que propicia a clareza necessária ao
tema.

Quais estão corretas?

(D) O autor trata o tema de maneira geral na primeira
parte do texto e, na segunda parte, especifica o
seu enfoque.

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

(E) O texto é marcado pela clareza na exposição de
ideias, pelo estilo sóbrio e pelo distanciamento
crítico do autor.
06. As palavras ou expressões dei (linha 10), tão logo
(linha 12) e implacável (linha 47) podem ser respectivamente substituídas, sem alterar o significado ou a
correção das frases em que se encontram, por

I - o pavor da dengue (linhas 02 e 03) está para
quem (linha 08) assim como ao Rio (linha 08)
está para do Rio (linhas 11 e 12).

(B) ofereci – logo que – inabalável
(C) ministrei – quando – indiscutível

II - por uma feroz onda de mosquitos (linhas
12 e 13) está para pelos responsáveis (linha
21) assim como duas frases (linha 23) está
para isto (linha 31).

(D) disse – no momento em que – cruel
(E) fiz – de imediato – definitiva

III- no hotel (linha 14) está para no Rio (linha 44)
assim como as entranhas do país (linha 46)
está para Este serviço (linha 48).

07. O motivo de emprego de vírgula na frase O bom
cronista, talvez para sensibilizar seus leitores,
traz para o texto personagens do cotidiano é o
mesmo em

Quais estão corretas?

(A) O assunto está em todos os jornais, em

(C)
(D)
(E)

todos os noticiários de rádio e de tevê, em
todas as bocas. (linhas 03 a 05 ).
O movimento dos hotéis caiu muito, o que
(...) é um desastre.(linhas 05 a 07).
mas esta situação, convenhamos, não é das
mais agradáveis (linhas 15 e 16).
e, quando estão desesperadas, não querem
saber (linhas 26 e 27).
o sistema que, ao menos teoricamente, vai
proporcionar (linhas 29 e 30).

08. A palavra Mas (linha 25) pode ser substituída, sem
que haja mudança de significado da frase em que ela
se encontra, por
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

10. Considere as afirmativas abaixo, com relação à função
sintática que as palavras ou expressões mencionadas
desempenham no texto.

(A) proferi – assim que – inexorável

(B)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

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

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

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

Instrução: Nas questões 11 a 15, assinale a alternativa
que completa, correta e respectivamente, as
lacunas das frases.

11. As propostas ____________ todos optamos são as
mesmas _____________ o advogado se referiu na
reunião.
(A) em que – às quais
(B) por que – a que

Mesmo assim.
Portanto.
Por isso.
Por conseguinte.
Contudo.

(C) que – que
(D) nas quais – às quais
(E) pelas quais – em que
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12. A mocinha, embora _____________ atordoada, fazia
questão de afirmar que estava _____________ com a
biblioteca desde _____ 16 h.

16. Considere as afirmações abaixo, à luz da Lei 8.112/1990.
I - O servidor ocupante de cargo em comissão ou de
natureza especial poderá ser nomeado para ter
exercício, interinamente, em outro cargo de
confiança, sem prejuízo das atribuições do que
estiver ocupando, hipótese em que poderá,
excepcionalmente, acumular as remunerações.

(A) meia – quites – as
(B) meio – quite – as
(C) meia – quite – às
(D) meio – quites – às

II - A posse no cargo ocorrerá no prazo de trinta (30)
dias contados da publicação do ato de provimento.

(E) meio – quites – as

III- A posse no cargo, constituindo ato personalíssimo,
não poderá dar-se mediante procuração.

13. Se ____________________ o coordenador ainda hoje
e __________________ os membros do conselho,
talvez tenhamos _______________ votos.

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

(A) depormos – mantermos – bastantes
(B) depuzermos – mantermos – bastante
(C) depormos – mantermos – bastante
(D) depusermos – mantivermos – bastante

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

(E) depusermos – mantivermos – bastantes
17. Considere as afirmações abaixo, à luz da Lei 8.112/1990.
14. É a dona da companhia que faz ________ vezes de
bilheteiro quando necessário, e é ______ ela, ______
cuja autoridade todos obedecem, que os atores recorrem quase sempre.
(A) as – a – a

I - Readaptação é a investidura do servidor em cargo
de atribuições e responsabilidades compatíveis com
a limitação que tenha sofrido em sua capacidade
física ou mental verificada em inspeção médica.
II - Reversão é o retorno à atividade de servidor
aposentado.

(B) às – a – à

III- A reintegração depende de decisão administrativa
ou judicial e consiste na reinvestidura do servidor
estável no cargo anteriormente ocupado, ou naquele resultante de sua transformação.

(C) as – à – a
(D) às – à – à
(E) as – a – à
15. Quando ___________ o zelador, __________ que eu
___________ na briga apenas para proteger o teu
amigo.
(A) virmos – conta-lhe – intervim
(B) vermos – conte-lhe – intervi
(C) virmos – conte-lhe – intervi

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

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

(D) vermos – conta-lhe – intervi
(E) vermos – conte-lhe – intervim
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18. Considere as afirmações abaixo sobre o regime disciplinar do servidor público, à luz da Lei 8.112/1990.

20. Considere as afirmações abaixo com relação ao Regimento Geral da UFRGS.

I - Na aplicação das penalidades disciplinares serão
consideradas a natureza e a gravidade da infração
cometida, os danos que dela provierem para o
serviço público, as circunstâncias agravantes ou
atenuantes e os antecedentes funcionais.

I - De ato ou decisão de autoridade ou órgão da
Universidade cabe, por iniciativa do interessado,
pedido de reconsideração, fundamentado na
alegação de não consideração de elementos
passíveis de exame quando da decisão.

II - As penalidades de advertência e suspensão terão
seus registros cancelados, com efeitos pecuniários
retroativos, no prazo de 1 (um) ano de efetivo
exercício, ainda que o servidor tenha cometido
neste período nova infração disciplinar.

II - O pedido de reconsideração deverá ser interposto
no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da
data de ciência pessoal do ato ou decisão, de sua
divulgação oficial por edital afixado em local
público e visível ou de publicação em órgão de
comunicação interno ou externo à Universidade.

III- O processo administrativo disciplinar submetido
ao procedimento sumário, por sua natureza inquisitorial e para cumprir sua finalidade de apuração
de irregularidade imediata, no prazo de 90 dias,
prescinde, assim como no inquérito, do contraditório e da ampla defesa.

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

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

III- Os atos ou decisões de autoridade ou órgão da
Universidade, por suas características intrínsecas,
são irrecorríveis.

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

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

19. Assinale a alternativa que contém todas as categorias
em que se enquadram as instituições privadas de
ensino, à luz da Lei 9.394/1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional.
(A) privadas em sentido estrito, sociais, religiosas e
beneméritas
(B) particulares em sentido estrito, regionais, pias e
não-governamentais
(C) societárias em sentido estrito, regionais, religiosas
e cooperativadas
(D) particulares em sentido estrito, comunitárias,
confessionais e filantrópicas
(E) societárias em sentido estrito, sociais, leigas e
voluntárias
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21. Um dos princípios fundamentais do Sistema Único de
Saúde (SUS) é aquele que assegura ao usuário atenção,
abrangendo as ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, com garantia de acesso a todos
os níveis de complexidade desse sistema. Como se
chama esse princípio?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

24. A alta complexidade dos tratamentos de saúde
empregados atualmente pode gerar um ambiente
propenso a erros. Assinale a alternativa que apresenta
um erro considerado latente na categorização de tipos
de erro.
(A) Administração de medicação a paciente alérgico à
mesma, originando quadro de choque anafilático.

Equidade.
Integralidade.
Hierarquização.
Participação social.
Descentralização.

(B) Registro de sinais vitais em prontuário errado.
(C) Falta de um sistema de registro que permita à
equipe identificar se o paciente possui alergia a
determinado medicamento.
(D) Coleta de material para exame de fezes
encaminhado ao laboratório com o rótulo trocado.

22. A redução do risco de falhas no sistema ou no processo
de atendimento é o objetivo de programas voltados à
segurança do paciente. Assinale a alternativa que
apresenta um ou mais fatores que minimiza(m) o
risco de erros.
(A) Uso de grande variedade de equipamentos.
(B) Grande número de profissionais envolvidos no
cuidado de um mesmo paciente.
(C) Variabilidade no grau de dependência dos pacientes.
(D) Desvio frequente das tarefas.
(E) Equipe de trabalho capacitada e adequadamente
dimensionada.
23. A humanização do atendimento vem se ampliando
e está vinculada à Política Nacional de Humanização
(PNH), instituída pelo Ministério da Saúde. Essa política
objetiva efetivar os princípios do SUS no cotidiano
das práticas de atenção e de gestão e fomentar
trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários para a produção da saúde e produção de sujeitos.
Para alcançar tais objetivos, a PNH opera com uma
série de dispositivos. Assinale a alternativa que NÃO
apresenta um desses dispositivos.
(A) Acolhimento com classificação de risco.

(E) Desprezo de uma micção durante a coleta de
urina de 24 horas.
25. De acordo com o Ministério da Saúde, existe uma ação
técnico-assistencial que visa à análise do processo de
trabalho em saúde com foco nas relações, e propondo
a mudança da relação profissional/usuário e sua rede
social, profissional/profissional, mediante parâmetros
técnicos, éticos, humanitários e de solidariedade, e
proporcionando o reconhecimento do usuário como
sujeito e participante ativo no processo de produção
em saúde. Como se denomina essa ação técnicoassistencial?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Controle social.
Rodas de conversa.
Acolhimento.
Contratualização.
Pesquisa de satisfação dos usuários.

26. Para controle da hipertensão arterial e prevenção de
suas complicações, é fundamental a adesão ao tratamento anti-hipertensivo. No entanto, alguns fatores
podem levar à não-adesão a esse tratamento. Entre
tais fatores, podemos citar

(B) Sistema de escuta qualificada.

(A) excesso de informações sobre a doença, levando
a elaboração de falsas crenças.

(C) Ambiência.
(D) Projeto de visita reservada.

(B) custo elevado dos medicamentos e ocorrência de
efeitos indesejáveis.

(E) Grupo de Trabalho de Humanização.

(C) envolvimento familiar com o tratamento do paciente.
(D) facilitação do acesso a consultas e exames laboratoriais.
(E) mudança na qualidade de vida após o início do
tratamento.
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27. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda, relacionando os modelos assistenciais à suas respectivas
descrições.
(1) Estratégia de saúde da família
(2) Atenção básica à saúde
(3) Vigilância em saúde
(4) Agente comunitário de saúde

( ) Abrange as atividades relativas à vigilância das doenças transmissíveis, à vigilância das doenças e agravos não-transmissíveis e dos
seus fatores de risco, à vigilância ambiental em saúde e à vigilância
da situação de saúde.
( ) Realiza cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional e ações
dirigidas aos problemas de saúde de maneira pactuada com a
comunidade onde atua, buscando o cuidado dos indivíduos e
famílias ao longo do tempo, mantendo uma postura pró-ativa
frente aos problemas de saúde-doença da população.
( ) Desenvolve ações que buscam a integração entre a equipe de
saúde e a população adscrita à Unidade Básica de Saúde.
( ) É o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da
comunidade com o sistema nacional de saúde, constituindo o
primeiro elemento de um processo de atenção continuada à saúde.

Assinale a sequência correta de preenchimento dos parênteses da coluna da direita, de cima para baixo.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3
1
2
4
3

–
–
–
–
–

4
2
1
2
1

–
–
–
–
–

1
4
3
3
4

–
–
–
–
–

2
3
4
1
2

28. Considere as seguintes afirmações sobre as reações
adversas das drogas medicamentosas.
I - Uma reação adversa pode ser tolerada ou prejudicial; no segundo caso, é necessário suspender a
droga.

29. O trabalho em equipe constitui uma modalidade de
trabalho coletivo, contrapondo-se ao modo independente e isolado de execução do trabalho muitas vezes
presente no cotidiano dos serviços de saúde. Com base
nisso, considere as seguintes afirmações sobre trabalho
em equipe.

II - Um tipo de reação adversa bastante frequente
ocorre quando, durante administração combinada
de diferentes drogas, o efeito de uma das substâncias, ou de ambas, fica alterado.
III- As reações adversas são geralmente causadas por
efeitos cumulativos, resultantes do excesso da
droga no organismo.
IV - A hipersensibilidade a uma droga pode ocasionar
choque anafilático e pode ser fatal.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I - A complexidade do contexto atual, no qual o
trabalho em saúde se insere, exige que os
profissionais desenvolvam competências para
trabalhar de modo cooperativo, em times ou
equipes de trabalho.
II - A comunicação é reconhecida como o veículo
através do qual ocorre a articulação das ações
dos profissionais inseridos numa mesma situação
de trabalho.
III- A divisão do trabalho em saúde é decorrente
apenas do desenvolvimento científico-tecnológico
deste campo do saber.

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

IV - O trabalho em equipe exige a capacidade de
conviver e aprender com os outros.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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30. Assinale a alternativa que apresenta uma das diretrizes
da Política Nacional de Atenção ao Idoso (Lei nº
8.842/94) e da Política Nacional de Saúde do Idoso
(1999).
(A) Maior incentivo à hospitalização e reduzido incentivo a estudos e pesquisas.

33. Observando-se a história brasileira no período da
Primeira República, nota-se o começo de um processo
de organização e implementação de procedimentos
que poderiam ser chamados de programas de saúde
pública. Considere as seguintes afirmações a respeito
do período citado.
I - A figura principal dessa fase da história sanitária
brasileira é Oswaldo Cruz, que comandava a Diretoria Geral de Saúde Pública.

(B) Aproveitamento de recursos humanos com menor
especialização.
(C) Reabilitação da capacidade funcional comprometida.

II - O modelo de intervenção escolhido na época foi o
das “campanhas sanitárias” destinadas ao combate
de endemias e epidemias urbanas e rurais.

(D) Restrição do apoio a cuidados informais.
(E) Conscientização do idoso em relação às inúmeras
limitações e doenças que caracterizam o envelhecimento.

III- A Santa Casa da Misericórdia de Santos, considerada o primeiro hospital do Brasil, foi inaugurada
nessa época.
IV - O Departamento Nacional de Saúde Pública foi
criado em 1920, sendo dirigido por Carlos Chagas.

31. Diversas teorias buscam explicar o fenômeno da liderança. Uma dessas teorias afirma que o fenômeno está
baseado na credibilidade e na integridade pessoal
do líder, bem como em sua disposição a agir sempre
de acordo com seus princípios. Como se chama essa
teoria?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Teoria
Teoria
Teoria
Teoria
Teoria

dos Traços.
do Grande Homem.
da Liderança Autêntica ou Coerente.
da Liderança Situacional.
da Liderança Transformacional.

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

34. Considere as seguintes afirmações sobre tuberculose
(TB).

32. O Pra-Crescer é um programa de vigilância do estado
nutricional de crianças e gestantes, realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, desde
1980. Com base nisso, considere os grupos abaixo.
I - Crianças com risco nutricional entre seis meses e
oitenta e quatro meses incompletos.
II - Gestantes de baixo peso nutricional.
III- Gestantes HIV positivas e crianças HIV positivas
até oitenta e quatro meses incompletos.
IV - Crianças com risco nutricional entre seis e cinquenta
e nove meses de idade.
Quais dos itens apresentam um ou mais grupos
visados pelo programa?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

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

I - Todas as pessoas que adquirem o bacilo da TB se
tornam doentes, independentemente de suas
condições imunológicas.
II - É uma doença infecciosa que acomete, geralmente, os pulmões, mas pode ocorrer em qualquer
outro órgão.
III- Frequentemente a transmissão da doença ocorre
através do contato com objetos, tais como toalhas,
copos, pratos e roupas, utilizados pelo doente.
IV - O uso de drogas ilícitas é um fator predisponente
ao aparecimento da doença.
V - Uma das formas de se estabelecer o diagnóstico
de TB é através da coleta de escarro, em duas
amostras, colhidas em dias consecutivos, de preferência pela manhã.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I e II.
I, II e III.
II, III e IV.
II, IV e V.
III, IV e V.
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35. A Lei Orgânica da Saúde (LOS), de 19 de setembro de
1990, dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, e sobre a organização
e funcionamento dos serviços correspondentes.
É INCORRETO afirmar que a LOS

37. As políticas de saúde e da organização dos serviços de
saúde no Brasil foram profundamente marcadas pelo
contexto social e pelas conjunturas históricas e políticas
que as geraram. Com relação a esta evolução, considere
as afirmações abaixo.

(A) cria o Fundo Nacional e os Fundos Estaduais e
Municipais de Saúde.

I - No período de “Hegemonia Populista” do governo
Vargas, volta a ter força o modelo sanitaristacampanhista, coletivo, social, imposto e autoritário,
com profunda inspiração nacionalista.

(B) determina que os serviços públicos devam ser
organizados de maneira a evitar duplicidade de
meios para fins idênticos.

II - Os mecanismos de financiamento subsidiado de
clínicas e hospitais privados pelo Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social surgiram durante a
“Hegemonia Populista”, marcando o surgimento
de um empresariado da saúde.

(C) estabelece a descentralização político-administrativa
com direção única em cada esfera de governo.
(D) determina a integração com as ações executivas
de saúde, meio ambiente e saneamento básico.

III - Na época conhecida como “Reabertura Democrática”,
técnicos dos Ministérios da Saúde e Previdência,
surgiram para propor uma reestruturação das
políticas do setor no Brasil, criando o PREV-SAÚDE
– Programa de Extensão das Ações Básicas de
Saúde.

(E) dispara a formulação do Plano de Reorganização
da Assistência à Saúde, conhecido como “Plano
Paraná”.
36. Assinale a alternativa que apresenta sintomas de um
choque séptico.

IV - Em 1981, durante o “Milagre Brasileiro”, foi criado
o Conselho Consultivo de Administração de Saúde
Previdenciária, conhecido pela sigla CONASP.

(A) Sudorese, cefaléia e polidipsia.
(B) Calafrios, tremores, pele seca e quente.

Quais estão corretas?

(C) Pele fria, úmida e pegajosa.
(D) Pruridos, formigamento e cefaléia.

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

(E) Dispnéia, náuseas e cefaléia.

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

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

38. É INCORRETO afirmar que o Acolhimento com
Classificação de Risco
(A) é uma necessidade para organizar o fluxo de
pacientes que procuram a emergência, garantindo
um atendimento resolutivo e humanizado.
(B) classifica, mediante protocolo, as queixas dos
usuários que demandam os serviços, visando
identificar os que necessitam de atendimento
médico imediato.
(C) é realizado pelo enfermeiro como tentativa de
minimizar os efeitos da pressão na porta de
entrada, atuando como priorizador do atendimento
médico.
(D) inclui escuta qualificada do usuário que vem em
busca dos serviços de urgência/emergência.
(E) utiliza encontros com o usuário como instrumento
de educação, no que tange ao atendimento de
urgência/emergência.
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39. No planejamento e na organização de um serviço
de enfermagem ambulatorial, faz-se necessário
estruturar a equipe de enfermagem que prestará o
atendimento. Quais variáveis quantitativas deverão
ser consideradas para o dimensionamento desse grupo?

42. Como se chama o conjunto de medidas de reconhecimento e manejo dos resíduos contidos em sacos e
recipientes, de acordo com o Plano de Gerenciamento
de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) Os dias de funcionamento do ambulatório e a
jornada semanal de trabalho de cada profissional.
(B) O índice de segurança técnica para cobertura das
ausências e as avaliações de desempenho dos
funcionários.
(C) A jornada semanal de trabalho de cada trabalhador
e os treinamentos prévios realizados por ele.
(D) O índice de segurança técnico para cobertura das
ausências e a filosofia do serviço de enfermagem.

43. A regulação térmica é um dos fatores críticos na
sobrevivência e estabilidade do recém-nascido. Com
base nisso, considere os fatores abaixo.
I - Superfície corporal relativamente grande em
comparação com o peso.

(E) Os dias de funcionamento e a planta física do
ambulatório.

II - Capacidade metabólica limitada para a produção
de calor.

40. A Resolução COFEN-240/2000 aprova o Código de
Ética dos Profissionais de Enfermagem. Com base
nisso, considere as determinações abaixo.

III- Isolamento térmico inadequado.
IV - Excesso de gordura marrom.
Quais podem causar dificuldade de manutenção
térmica de neonatos?

I - Apoiar as iniciativas que visam ao aprimoramento
profissional, cultural e a defesa dos legítimos interesses da classe.

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

II - Participar de movimentos reivindicatórios por
melhores condições de assistência, de trabalho e
remuneração.
III- Proteger o cliente contra danos decorrentes de
imperícia, negligência ou imprudência por parte
de qualquer membro da equipe de saúde.
IV - Recusar-se a executar atividades que não sejam
de sua competência legal.
Quais constam no Capítulo II – Dos direitos, na resolução citada?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

Segregação.
Acondicionamento.
Transporte Interno.
Identificação.
Manejo.

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

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

44. A teoria introduzida por Wanda de Aguiar Horta, em
meados da década de 60, teve como proposta sistematizar a assistência de enfermagem no Brasil. Qual
teoria lhe serviu de embasamento?
(A) Teoria das Necessidades Humanas Básicas (Maslow,
1954).

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

(B) Teoria do Processo Interpessoal (Peplau, 1952).
(C) Teoria de Obtenção de Metas (King, 1970).
(D) Teoria do Modelo Conceitual do Homem (Rogers,
1970).
(E) Teoria do Auto-Cuidado (Orem, 1914).

41. No acompanhamento da mulher, durante o período
puerperal imediato, um dos cuidados prioritários do
enfermeiro é avaliar
(A) a presença de colostro nas mamas e fissuras.
(B) o processo de involução uterina e lóquios.
(C) a presença de edema nos membros inferiores e
perfusão periférica.

45. Como se denomina o processo educativo e contínuo
que consiste, fundamentalmente, em motivar e orientar
os funcionários na execução de atividades, com base
nas normas e rotinas institucionais, visando manter
um alto padrão de qualidade dos serviços de enfermagem?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(D) o estado mental e interação com o recém-nascido.
(E) a atividade física e disposição para receber visitas.

FAURGS – PROGESP – Edital 28/2010

Supervisão.
Recrutamento.
Treinamento.
Avaliação.
Seleção.
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46. Considere os seguintes problemas de saúde.

49. Considere as seguintes afirmações, com relação às
práticas de educação em saúde.

I - Problemas respiratórios (hipoventilação, apnéia do
sono, dispnéia).

I - As práticas educativas em saúde tiveram seu início
com a concepção higienista, no século XIX, sendo, a
saúde, vista como uma questão de bons hábitos
e, as doenças, como característica de populações
carentes de hábitos de higiene.

II - Problemas ortopédicos (artroses, artrites).
III- Problemas cardiovasculares e digestivos.
IV - Problemas hematológicos (hemorragias, epistaxes).
V - Problemas metabólicos e endócrinos.

II - Um novo modo de ensinar, surgido com Paulo
Freire, influenciou as práticas de educação em
saúde, ao ressaltar que ensinar é saber reconhecer
o saber do outro, sobretudo o saber das classes
populares.

Quais podem ser causados pela obesidade severa?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

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

III- Com o surgimento da Educação Popular, busca-se
uma relação entre os saberes científico e popular,
conduzindo a uma prática vertical, unidirecional e
autocrática, visando proporcionar mudanças na
realidade.

47. O aleitamento materno traz benefícios nutricionais e
imunológicos ao bebê e benefícios psicológicos ao
binômio mãe-filho. Assinale a alternativa correta em
relação ao aleitamento.

IV - A Educação Popular e Saúde é reconhecida como
uma prática pedagógica e política, realizada por
meio da problematização, apoiando os processos
de mobilização e tomada de consciência crítica dos
sujeitos sobre o processo saúde-doença.

(A) A maior fonte de carboidratos no leite humano é
a lactose, facilmente digerível.

Quais estão corretas?

(B) Não existem restrições quanto à prática de
aleitamento materno.

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

(C) A prática do aleitamento materno independe de
fatores culturais de uma comunidade.
(D) A amamentação não é uma opção, mas uma
obrigação da mulher.
(E) A administração de leite humano só é permitida
nas primeiras 6 horas após a ordenha manual.
48. No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) configura-se
como uma política pública avançada, que contempla,
além do direito à saúde,

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

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

50. As afirmativas abaixo abordam questões relativas ao
câncer de colo uterino. Assinale V para as que forem
verdadeiras e F para as falsas.

(A) a estruturação de um novo modelo assistencial
curativo.
(B) a restrição à participação da população na gestão
dos serviços.
(C) a atenção à saúde, pautada no tratamento das
doenças de forma individualizada.

( ) O início precoce da atividade sexual é considerado
fator de risco para o câncer de colo uterino.
( ) A baixa condição socioeconômica não é considerada como fator de risco para o câncer de colo
uterino.
( ) Deve haver ampla divulgação a respeito da
necessidade do exame preventivo do câncer de
colo uterino.

(D) foco de atenção à saúde que contemple os
determinantes das condições de saúde de uma
determinada população.

( ) A evasão de mulheres após a realização do exame
preventivo do câncer de colo uterino é muito
grande, pois o resultado do exame pode demorar
mais de 60 dias.

(E) a qualificação dos profissionais, focada no ato e
desvinculada de um processo de educação continuada.

( ) Mulheres com múltiplos parceiros sexuais correm
maior risco de apresentar câncer de colo uterino.
Assinale a alternativa que preenche corretamente os
parênteses, de cima para baixo.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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