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LÍNGUA PORTUGUESA 

Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição Nome

INSTRUÇÃO: leia, atentamente, o texto a seguir e, com 
base nele, responda às questões de 01 a 10. Volte a ele 
sempre que julgar necessário.

Origem e significado do nome:

1.  O nome Ouro Preto foi adotado em 20 de maio de 
1823, quando a antiga Vila Rica foi elevada à cidade. 
“Ouro Preto” vem do ouro escuro, recoberto com uma 
camada de óxido de ferro, encontrado na cidade. O 
primeiro nome da cidade foi Vila Rica. Depois, foi Vila 
Rica de Albuquerque, por causa do Capitão General 
Antônio de Albuquerque Coelho Carvalho, então go-
vernador das capitanias de Minas e São Paulo. Foi D. 
João V quem mandou retirar o “Albuquerque” do nome 
e adotou o “Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar”, para 
homenagear a padroeira da cidade.

2.  Ouro Preto nasceu sob o nome de Vila Rica, como 
resultado da épica aventura da colonização do interior 
brasileiro, que ocorreu no final do século XVII. Em 1698, 
saindo de Taubaté, São Paulo, a bandeira chefiada por 
Antônio Dias descortina o Itacolomi do alto da Serra do 
Ouro Preto, onde implanta a capela de São João. Ali, 
tem início o povoamento intenso do Vale do Tripui que, 
trinta anos depois, já possuía perto de 40 mil pessoas 
em mineração desordenada e sob a louca corrida pelo 
ouro de aluvião.

3.  Em 1711, dá-se o conflito emboaba, luta pela con-
quista de terras entre paulistas, portugueses e baianos. 
O Conde de Assumar, D. Pedro de Almeida, luta para 

implantar em Vila Rica a cobrança do quinto, devido à 
Coroa e assumir o comando do território, fazendo de 
Felipe dos Santos sua primeira vítima, em 1720.

4.  Vila Rica cresce e exaure-se o ouro, mas cria uma 
civilização ímpar, com esplendor nas artes, nas letras e 
na política.

5.  A Inconfidência Mineira é o apogeu do pensamento 
político e faz mártires entre padres, militares, poetas e 
servidores públicos, liderados por Tiradentes.

6.  Com a Independência, recebe o nome de Ouro Pre-
to e torna-se a capital de Minas até 1897. É instituí-
da Patrimônio da Memória Nacional a partir de 1933 e 
tombada pelo IPHAN em 1938. Em 1980 é considerado 
Patrimônio cultural  da Humanidade, pela UNESCO.

7.  O surgimento e apogeu da arte colonial em Minas 
Gerais - barroco mineiro - é um fenômeno inteiramen-
te ligado à exploração do ouro, acontecido no século 
XVIII, que veio criar uma cultura dotada de característi-
cas peculiares e uma singular visão do mundo.

8.  À medida que se expandia a atividade mineradora, 
o barroco explodia na riqueza de suas formas, na pom-
pa e no fausto de suas solenidades religiosas e festas 
públicas, vindo marcar, de maneira definitiva, a socie-
dade que se constituiu na região.

9.   Ouro Preto - hoje Patrimônio Histórico Mundial -  re-
presenta inquestionavelmente a síntese da arte colo-
nial mineira, não apenas pela expressão de sua histó-
ria, mas pelas excepcionalidade do acervo cultural que 
preservou.

Fonte: Secretaria de Cultura de Ouro Preto (texto adaptado)

QUESTÃO 01

O propósito comunicativo do texto: “ História de Ouro Pre-
to” é sobretudo o de

a) apresentar a cidade, contemplando nela aspectos  ge-
ográficos positivos e negativos.

b) divulgar atributos relacionados às histórias imaginá-
rias de Ouro Preto.

c) esclarecer sobre o significado e viagens de explora-
ção do ouro nas minas gerais.

d) informar de uma maneira objetiva  os fatos  históricos  
gradativos da cidade.
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QUESTÃO 02

Analise os seguintes trechos retirados do texto:

I. Ouro Preto nasceu sob o nome de Vila Rica, como 
resultado da épica aventura da colonização do interior 
brasileiro, que ocorreu no final do século XVII.

II. Em 1711, dá-se o conflito emboaba, luta pela conquis-
ta de terras entre paulistas, portugueses e baianos.

III. Vila Rica cresce e exaure-se o ouro, mas cria uma 
civilização ímpar, com esplendor nas artes, nas letras 
e na política.

IV. Ouro Preto - hoje Patrimônio Histórico Mundial - re-
presenta inquestionavelmente a síntese da arte colo-
nial mineira, não apenas pela expressão de sua his-
tória, mas pelas excepcionalidades do acervo cultural 
que preservou.

As frases em que o vocábulo ou expressão grifada pode 
ser retirada, sem que haja alteração de sentido no texto, 
são.

a) apenas as frases I e II.
b) apenas as frases II e III.
c) apenas as frases III e IV.
d) apenas as frases I e IV.

QUESTÃO 03

Para o desenvolvimento do texto, o articulador faz uso de 
vários recursos, EXCETO de

a) dados históricos.
b) inserção de discurso direto.
c) fatos relevantes para a formação histórica.
d) relato de acontecimentos.

QUESTÃO 04

Baseando-se na estruturação do texto, a CORRETA orde-
nação dos parágrafos se deu por meio de (da)

a) tempo e espaço, de maneira a contextualizar os fatos 
narrados.

b) contraste e paralelo, o que visa explicitar ideias não 
reveladas.

c) exemplificação, para dar suporte um ponto de vista 
apresentado, anteriormente.

d) apresentação de razões, uma vez que há vozes cre-
denciadas no contexto.

QUESTÃO 05

Em todas as alternativas, o termo sublinhado refere-se a 
uma palavra ou a uma expressão que o antecede no tex-
to, EXCETO:

a) “Ouro Preto” vem do ouro escuro, recoberto com uma 
camada de óxido de ferro, encontrado na cidade.

b) Foi D. João V quem mandou retirar o “Albuquerque” 
do nome e adotou o “Vila Rica de Nossa Senhora do 
Pilar”, para homenagear a padroeira da cidade.

c) Em 1980 é considerado Patrimônio cultural da Huma-
nidade, pela UNESCO.

d) Ouro Preto nasceu sob o nome de Vila Rica, como 
resultado da épica aventura da colonização do interior 
brasileiro, que ocorreu no final do século XVII.

QUESTÃO 06

A linguagem utilizada no contexto, sobre a origem e sig-
nificado do nome de Ouro Preto, no 1º §, pode  ser con-
siderada

a) conotada, uma vez que se articula em um contexto 
literário.

b) denotada, pois se assemelha a de um dicionário.
c) informal, porque há indícios de incorreções gramati-

cais.
d) prolixa, já que se articula em um contexto científico.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que a circunstância a que reme-
te o termo sublinhado está INCORRETAMENTE indicada 
entre colchetes.

a) À medida que se expandia a atividade mineradora, o 
barroco explodia na riqueza de suas formas, na pom-
pa e no fausto de suas solenidades religiosas e festas 
públicas, vindo marcar, de maneira definitiva, a socie-
dade que se constituiu na região. [TEMPO].

b) Foi D. João V quem mandou retirar o “Albuquerque” 
do nome e adotou a “Vila Rica de Nossa Senhora do 
Pilar”, para homenagear a padroeira da cidade. [FI-
NAL].

c) Vila Rica cresce e exaure-se o ouro, mas cria uma 
civilização ímpar, com esplendor nas artes, nas letras 
e na política. [ADVERSIDADE].

d) A Inconfidência Mineira é o apogeu do pensamento 
político e faz mártires entre padres, militares, poetas 
e servidores públicos, liderados por Tiradentes. [ADI-
TIVA].
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ESTATUTO DO SERVIDOR 

QUESTÃO 08

Releia o fragmento:

Foi D. João V quem mandou retirar o “Albuquerque” 
do nome e adotou o “Vila Rica de Nossa Senhora do 
Pilar”, para homenagear a padroeira da cidade.

Infere-se que os articuladores destacados se referem à 
classe gramatical do (a)

a) pronome.
b) preposição.
c) conjunção.
d) artigo.

QUESTÃO 09

Classifica-se o texto como, predominantemente

a) instrucional, pois prescreve o fato, no qual ocorreu a 
temática.

b) descritivo, tendo em vista o caráter imagético das 
ideias expostas.

c) narrativo, uma vez que enfoca fatos com marcas de 
temporalidade.

d) opinativo, porque apresenta fatos e o articulador se 
apresenta em 1ª pessoa.

QUESTÃO 10

Baseando-se no emprego dos sinais de pontuação, anali-
se as informações a seguir:

I. As aspas no primeiro parágrafo foram utilizadas com o 
objetivo de acentuar o valor significativo das palavras.

II. O uso dos travessões no sétimo parágrafo denota ex-
plicação e tem a função análoga dos parênteses.

III. As vírgulas no quinto parágrafo foram, respectivamen-
te, utilizadas para enumerar substantivos comuns e 
separar um aposto. 

Marque a alternativa CORRETA.

a) as informações I, II e III estão corretas.
b) apenas as informações I e II estão corretas.
c) apenas as informações I e III estão corretas.
d) apenas a informação III está correta.

A PROVA EM QUESTÃO RETRATA ASPECTOS DA LEI 
COMPLEMENTAR MUNICIPAL 02/2000, O ESTATUTO 
DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE OURO 
PRETO/MG

QUESTÃO 11

Avalie e assinale o conceito CORRETO sobre o serviço 
público em Ouro Preto/MG:

a) é considerado servidor público a pessoa legalmente 
investida em cargo público e que presta serviços jun-
to aos poderes do Município de Ouro Preto, incluindo 
autarquias, mas não fundações e empresas públicas.

b) cargo público é a ocupação funcional unitária que pre-
vê direitos e obrigações expressas em lei.

c) os cargos públicos são acessíveis a todos os brasilei-
ros e estrangeiros, excetuados o de chefe do executi-
vo municipal e de guarda municipal, restrito a brasilei-
ro nato.

d) os cargos em comissão de recrutamento limitado ape-
nas serão providos por servidores efetivos, para atri-
buições de chefia, direção e assessoramento.

QUESTÃO 12 

Coloque (V) para as afirmativas Verdadeiras ou (F) para 
as afirmativas Falsas.

(     ) o estágio probatório para cargos públicos munici-
pais efetivos será de 2 anos consecutivos.

(     ) no estágio probatório serão avaliadas a produtivi-
dade, a disciplina e a capacidade de iniciativa do 
servidor, fora outros aspectos.

(     ) o chefe que inobservar as responsabilidades ati-
nentes ao estágio probatório de seus subordinados 
poderá ser destituído de sua função de chefia.

(     ) além de percorrer o estágio probatório, o profissio-
nal será estável se for considerado apto por uma 
comissão especial.

Marque a sequência CORRETA, na ordem de cima para 
baixo.

a)  F, V, V, V.
b)  F, F, V, F.
c)  V, V, V, V.
d)  V, F, F, V.



6

[ cadernO 51 ] Prefeitura MuniciPal de OurOPretO

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

QUESTÃO 13

Analise as afirmativas abaixo.

I. a readaptação é a realocação de servidores públicos 
estáveis com problemas físicos ou psíquicos em ser-
viço compatível com sua vontade.

II. a readaptação é medida que visa aumentar a eficiên-
cia do serviço público, a partir do melhor emprego do 
servidor.

III. a readaptação será ato de ofício ou a pedido e não 
se operará, quando o servidor for incapaz de exercer 
outro cargo.

Assinale a alternativa CORRETA.

a)  as afirmativas I, II e III estão corretas.
b)  as afirmativas I, II e III estão incorretas.
c)  apenas uma afirmativa está correta.
d)  apenas uma afirmativa está incorreta.

QUESTÃO 14

Sobre as gratificações de servidores públicos do municí-
pio de Ouro Preto, é importante saber que

a) a gratificação de função é uma retribuição aos encar-
gos recebidos no exercício de chefia.

b) a gratificação natalina será de 1/12 por mês de exer-
cício no cargo e será paga até o 20º dia de dezem-
bro (50%) e no mês de aniversário do servidor (outros 
50%).

c) a gratificação de função é incorporada no salário do 
servidor decorridos 5 anos de recebimento alternado 
da gratificação. 

d) a gratificação natalina é incorporada proporcional-
mente aos meses trabalhados no salário do aposen-
tado do serviço público.

QUESTÃO 15

Sobre Licenças, o servidor de Ouro Preto:

a) na condição de gestante, terá 180 dias de afastamen-
to, remunerados a partir do 8 mês de gestação.

b) o servidor poderá tirar dois anos de licença remunera-
da para tratar de assuntos particulares, mas terá que 
pagar aos cofres públicos os valores de previdência 
social. Além disso, o prazo não contará para efeitos 
de quinquênio e  incorporação de gratificações.

c) o servidor poderá gozar de licença remunerada para 
tratamento de saúde de membro da família por 30 
dias, renováveis, de acordo com perícia médica que 
ateste a necessidade de afastamento.

d) será concedida licença remunerada proporcionalmen-
te ao tempo de serviço para acompanhar cônjuge que 
assumir mandato eletivo, durante o período do man-
dato, desde que o local de exercício seja fora do mu-
nicípio e inviabilize a prestação de serviço junto ao 
órgão do servidor.

QUESTÃO 16

“A terra parece que evapora tumultos; a água exala mo-
tins; o ouro toca desaforos; destilam liberdades aos ares; 
vomitam insolências as nuvens; influem desordens os as-
tros; o clima é tumba da paz e berço da rebelião; a nature-
za anda inquieta consigo, e amotinada lá dentro, é como 
no inferno”. Discurso histórico e político sobre a subleva-
ção que nas Minas houve em 1720. Belo Horizonte, Fun-
dação João Pinheiro, 1994, p.59.

O trecho acima é alusivo a que contexto revoltoso que 
teve por palco Ouro Preto: 

a) aos motins do São Francisco de 1736, ocasião em 
que ocorreram vários distúrbios em Ouro Preto.

b) à Revolta do Ano da Fumaça ocorrida em Ouro Preto, 
em 1833, que determinou a deposição do presidente 
Manoel Ignácio de Mello e Souza e de seu vice Ber-
nardo Pereira de Vasconcelos.

c) à Revolta de Felipe dos Santos ocorrida em Vila Rica 
e Vila do Carmo, ocasião em que era governador das 
Minas dom Pedro de Almeida Portugal. 

d) à Inconfidência Mineira de 1789, ocasião em que a 
cobrança da derrama se avizinhava e era grande a 
insatisfação popular em toda Ouro Preto.  
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QUESTÃO 17

No que se refere à colonização de Minas Gerais, observe 
as afirmações abaixo:

I. A Guerra dos Emboabas constitui-se em um capítulo 
importante da expansão colonizadora nas Minas, pois 
foi protagonizada por dois grupos litigantes. Um era 
composto por paulistas que reivindicavam o controle 
das minas de ouro, evocando a primazia da descober-
ta e, outro composto em sua maior parte por reinóis 

II. A partir da década de 1740, a produtividade das la-
vras regredia rapidamente, fazendo com que muitos 
mineradores solicitassem cartas de sesmarias, aban-
donando as antigas áreas mineradoras em direção à 
Zona da Mata e ao Sul de Minas. 

III. O principal porto fornecedor de escravos para as Mi-
nas era o de Salvador. André João Antonil no livro Cul-
tura e Opulência do Brasil por suas drogas e Minas 
fala-nos do movimento frenético dos comboios de es-
cravos em direção ao rio São Francisco, por ser essa 
a principal via de penetração às Minas. 

IV. A Comarca mais densamente povoada da Capitania 
de Minas Gerais era a do Rio das Velhas. É o que 
pode ser visto em um mapa de população elaborado 
no ano de 1776. 

Marque a alternativa CORRETA.

a)  somente as afirmações I, II e IV estão corretas.
b)  somente as afirmações II, III e IV estão corretas.
c)  somente as afirmações I, II, III estão corretas.
d)  somente as afirmações I, II, III e IV estão corretas. 

QUESTÃO 18

Com o discurso de, mais uma vez, proteger o interesse 
nacional, o governo decidiu elevar o preço dos carros 
e caminhões importados. Num país que tem uma das 
maiores cargas tributárias do mundo – quase 40% de 
tudo que é produzido por cidadão e empresas vai parar 
nos cofres públicos –, as autoridades optaram por redu-
zir as escolhas do consumidor, em vez de estimular a 
economia local.

Revista Veja, “Vai ficar mais caro”, edição 2235, 21/09/2011

Sobre o cenário acima descrito, coloque (V) para as afir-
mativas Verdadeiras ou (F) para as afirmativas Falsas 
nas afirmativas abaixo:

(     ) o aumento será de 30 pontos percentuais no im-
posto sobre produtos industrializados de veículos 
produzidos no exterior ou que sejam montados no 
Brasil mas não atendam a critérios mínimos de con-
teúdo nacional.

(     ) o argumento central da ação do governo em au-
mentar a taxação sobre veículos importados de pa-
íses como China e Coréia é proteção de empregos 
na indústria automobilística brasileira.

(     ) a falta de competitividade da indústria brasileira 
devido à várias razões, dentre elas a infraestrutura 
deficitária  do país, não foram tratadas pelo gover-
no que se silenciou acerca delas.

(     ) países com os quais o Brasil tem acordo de co-
mércio como Argentina, México, Uruguai pagarão 
integralmente as novas tarifas, ainda que as peças 
sejam fabricadas nesses mesmos países. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, na or-
dem de cima para baixo.

a)  V – V – F – F.
b)  V – V – V – F.
c)  F – F – F – V.
d)  F – F – V – V.

QUESTÃO 19

Nos exemplos abaixo estão apontados biomas existentes 
no Brasil, EXCETO:

a) mata atlântica.
b) cerrado.
c) pampa.
d) floresta temperada.

QUESTÃO 20

Relacione a segunda coluna com a primeira, no que se 
refere às regiões de conflito no mundo contemporâneo.

COLUNA 1 COLUNA 2
1.  Esse conflito se arrasta desde os 

anos 1950, dentro do contexto da 
Guerra Fria. Ao término da conten-
da, o país acabou dividido em Norte 
e Sul. No Sul a presença dos Esta-
dos Unidos é notória, assim como 
no Norte acontece com a da China.

2.  A primavera dos povos árabes. Fi-
caram assim intitulados os movi-
mentos que depuseram governan-
tes que ficaram a frente do governo 
em seus países durante décadas.  

3.  Conflito de cunho eminentemente 
religioso, colocando em campos 
opostos hinduístas e islamitas. As 
tensões entre esses dois países se 
agravam mais pelo fato de ambos 
deterem a tecnologia para o fabrico 
da bomba atômica. 

4.  A invasão desse país esteve asso-
ciada ao desdobramento do 11 de 
setembro de 2001. Os Talibãs então 
no poder nesse país asiático foram 
taxados como os planejadores do 
ataque aos Estados Unidos.

(     )  Norte da África 
e Oriente 
Médio 

(     )  Índia e 
Paquistão 

(     )  Península 
coreana 

(     )  Afeganistão

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, na or-
dem de cima para baixo.

a)  2, 3, 1, 4.
b)  2, 1, 4, 3.
c)  1, 3, 2, 4.
d)  3, 2, 1, 4.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENFERMEIRO

QUESTÃO 21

O enfermeiro José Marques (fictício) admitiu o paciente 
Marco Mattos de 89 anos (fictício) na unidade de clínica 
cirúrgica onde é o supervisor da equipe de enfermagem. 
Marco Mattos irá realizará uma prostatectomia na manhã 
seguinte. O urologista responsável prescreveu dieta zero, 
a partir das 20 horas, punção de um acesso venoso pe-
riférico e administração de soro fisiológico a 0,9 % inter-
calado com soro glicosado até a hora da cirurgia. O Sr. 
Marco Mattos negou-se a submeter-se a punção venosa, 
o técnico de enfermagem da equipe do enfermeiro José 
Marques conteve e puncionou o acesso explicando para 
o seu acompanhante que sem este acesso o paciente não 
irá realizar a cirurgia. Baseado nos Princípios Bioéticos 
pode-se AFIRMAR, que o profissional em questão feriu o 
princípio do(a)

a) equidade.
b) não maleficência.
c) respeito à pessoa humana.
d) autonomia.

QUESTÃO 22

Observe a imagem que se segue:

Disponível em < http://www.misodor.com/CICATRIZACAO.html> aces-

sado em 13/09/2011.

Após a análise da imagem acima, marque a alternativa 
INCORRETA quanto as fases de cicatrização de uma fe-
rida:

a) a fase proliferativa é caracterizada por uma vasocons-
tricção seguida de vasodilatação, com atuação de fa-
tores bioquímicos que aumentam a permeabilidade 
capilar. Além deste processo, substâncias quimiotáxi-
cas atraem os leucócitos para o leito da ferida.

b) a  fase inflamatória é caracterizada pelos seguintes 
fenômenos: Deposição de colágeno, formação de te-
cido e reepitelização.

c) a fase de maturação pode iniciar-se em torno de três 
dias após o ferimento e continuar por vários meses. 
Ocorre um fortalecimento e remodelagem das fibras 
de colágeno.

d) na fase proliferativa os leucócitos polimorfonucleares 
(PNM) são os primeiros a migrarem para o tecido, 
sendo este os granulócitos. Este processo dura apro-
ximadamente três dias.

QUESTÃO 23

Considerando o Art. 11: O Enfermeiro exerce todas as ati-
vidades de enfermagem, cabendo-lhe. O item II - como in-
tegrante da equipe de saúde: f) prevenção e controle sis-
temático de danos que possam ser causados à clientela 
durante a assistência de enfermagem; Da Lei n. 7.498, de 
25 de junho de 1986. Que Dispõe sobre a regulamentação 
do exercício da enfermagem, e dá outras providências. 
Marque a alternativa CORRETA, quanto à administração 
e cuidados de psicofármacos aos pacientes/clientes sob o 
cuidado da equipe de enfermagem:

a) a Bupropiona tem como uma das indicações o uso em 
pacientes depressivos, faz parte do cuidado observar 
reações adversas como cefaléia, queixas respirató-
rias superiores, insônia e náuseas.

b) os Benzodiazepínicos têm um elevado rol de indica-
ções de alguns transtornos como o de ansiedade, in-
sônia, depressão, pânico e fobia social, bipolaridade 
tipo I, acatisia dentre outros, o enfermeiro deve obser-
var, como principal reação adversa, a hiperatividade e 
um comportamento hipertímico.

c) os antagonistas de receptores beta- adrenérgicos es-
tão indicados, principalmente, fobia social, tremores 
posturais induzidos pelo lítio e acatisia aguda induzi-
da por neurolépticos, o enfermeiro deve estar atento, 
nos pacientes que foi prescrito este fármaco a exis-
tência prévia de hipotiroidismo e diabetes insípidos.

d) os Antipsicóticos apresentam poucos efeitos adver-
sos, especificamente o que mais preocupa a equipe 
de enfermagem ao administrar este fármaco prescri-
to previamente, é a possível reação de hipersensi-
bilidade. 
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QUESTÃO 24

A Aids é uma doença que representa um dos maiores pro-
blemas de saúde da atualidade, em função do seu ca-
ráter pandêmico e de sua gravidade. Os infectados pelo 
vírus da imunodeficiência humana (HIV) evoluem para 
uma grave disfunção do sistema imunológico, à medida 
que vão sendo destruídos os linfócitos T CD4+, uma das 
principais células alvo do vírus. A contagem de linfócitos T 
CD4+ é um importante marcador dessa imunodeficiência, 
sendo utilizada tanto para estimar o prognóstico e avaliar 
a indicação de início de terapia antirretroviral, quanto para 
definição de casos de Aids, com fins epidemiológicos. Mi-
nistério da Saúde. Guia de Bolso de Doenças Infeccio-
sas e Parasitárias. Parte II, pg 77. Sobre as informações 
necessárias que o enfermeiro deve dominar para realizar 
a prática assistencial em enfermagem e educação para 
saúde, marque a alternativa INCORRETA:

a) O período de incubação Compreendido entre a infec-
ção pelo HIV e o aparecimento de sinais e sintomas 
da fase aguda, podem variar de 30 a 180 dias.

b) Período de latência é o período após a fase de in-
fecção aguda, até o desenvolvimento da imunodefi-
ciência. Esse período varia entre 5 e 10 anos, com a 
média de seis anos.

c) Fase assintomática pode durar de alguns meses a 
alguns anos, e os sintomas clínicos são mínimos ou 
inexistentes. Os exames sorológicos para o HIV são 
reagentes e a contagem de linfócitos T CD4+ pode 
estar estável ou em declínio. Alguns pacientes podem 
apresentar uma linfoadenopatia generalizada persis-
tente, “flutuante” e indolor.

d) Deve-se Notificar o caso confirmado de Aids, median-
te o preenchimento da Ficha de Notificação/Investiga-
ção de Aids, adulto, disponível no Sinan, pelo médico 
ou outro profissional de saúde.

QUESTÃO 25

O Brasil é um dos 22 países priorizados pela OMS, que 
representam 80% da carga mundial de tuberculose (TB). 
Em 2007, o Brasil notificou 72194 casos novos, corres-
pondendo a um coeficiente de incidência de 38/100.000 
hab. Destes 41117 casos novos foram bacilíferos (casos 
com baciloscopia de escarro positiva), apresentando um 
coeficiente de incidência de 41/100.000 hab. Estes indi-
cadores colocam o Brasil na 19ª posição em relação ao 
número de casos e na 104º posição em relação ao coefi-
ciente de incidência.
Baseado no trecho acima extraído do Ministério da 
Saúde,Secretaria de Vigilância em Saúde do Programa 
Nacional de Controle da Tuberculose 2010 e nos conhe-
cimentos que o enfermeiro deve possuir sobre a TB, leia 
as afirmativas abaixo:

I. No Brasil, a tuberculina usada é o PPD-RT 23, apli-
cada por via subcutânea no terço inferor da face 
posterior do antebraço esquerdo, na dose de 1,0 ml, 
que contém 2 UT (unidades de tuberculina), e guarda 
equivalência biológica com 5 UT de PPD-S, utilizada 
em outros países.

II. Em 2009, o Programa Nacional de Controle da Tu-
berculose, juntamente com o seu Comitê Técnico As-
sessor reviu o sistema de tratamento da TB no Brasil. 
Baseado nos resultados preliminares do II Inquérito 
Nacional de Resistência aos medicamentos antiTB, 
que não evidenciou aumento da resistência primária à 
isoniazida mantendo-o como fármaco na fase intensi-
va de tratamento (dois primeiros meses) do Esquema 
básico.

III. A susceptibilidade à infecção não é universal. A maio-
ria das pessoas está susceptível ao adoecimento 
após a infecção e mesmo assim desenvolve imuni-
dade parcial à doença; no entanto alguns bacilos 
permanecem vivos, embora bloqueados pela reação 
inflamatória do organismo. Cerca de 5% das pessoas 
não conseguem impedir a multiplicação dos bacilos e 
adoecem na sequência da primoinfecção. Outros 5%, 
apesar de bloquearem a infecção nessa fase, adoe-
cem posteriormente por reativação desses bacilos ou 
em conseqüência de exposição a uma nova fonte de 
infecção.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Existem apenas três afirmativas corretas.
b) Existem apenas duas afirmativas corretas.
c) Existe apenas uma afirmação correta.
d) Não existe nenhuma afirmação correta.

QUESTÃO 26

A situação epidemiológica das Doenças Transmissíveis 
(DT) no Brasil tem apresentado mudanças significativas 
em todo o mundo. Estes grupos de doenças são desafio 
aos programas de prevenção, com a introdução de novas 
doenças, ou agentes que sofrem modificações genéticas 
e se disseminam rapidamente pelos países e continentes. 
Desde esse ponto de vista são consideradas DT emer-
gentes, EXCETO:

a) são doenças emergentes aquelas que surgiram, ou 
foram identificadas em períodos recentes.

b) são doenças emergentes aquelas que ressurgiram 
como problema de saúde pública, após terem sido 
controladas no passado.

c) são doenças emergentes aquelas que assumiram no-
vas condições de transmissão; devido a modificação 
das características do agente infeccioso.

d) são doenças emergentes aquelas que passaram de 
doenças raras ou restritas para constituírem um pro-
blema de saúde pública.
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QUESTÃO 27

O Código de ética dos profissionais de enfermagem pres-
creve que o enfermeiro tem o dever de

a) participar de pesquisas experimentais, precedidas de 
consentimento verbal dos clientes;

b) garantir a continuidade da assistência de enferma-
gem;

c) participar do processo de interrupção da gravidez, 
como método indicado no controle da natalidade;

d) participar de terapêuticas que possam aliviar o sofri-
mento do cliente, mesmo sabendo que podem abre-
viar a vida do cliente.

QUESTÃO 28

Leia, atentamente o texto abaixo:

A comunicação é um processo contínuo dinâmico e multi-
dimensional, toda comunicação contém estímulos com o 
potencial de influenciar os outros. A enfermagem do Séc.
XXI deve olhar para a comunicação sobre novos prismas. 

Baseando-se no texto, analise as afirmativas abaixo:

I.  São elementos básicos da comunicação; Estimulo - 
Emissor, mensagem, canais, retroalimentação, variá-
veis interpessoais, ambiente.

II.  O uso terapêutico da comunicação pela enfermeira é 
o mecanismo pelo qual os clientes podem atingir re-
sultados bem sucedidos para tratar seus problemas. 

III.  A comunicação é fundamental para conseguir a hu-
manização do cuidado em enfermagem.

IV.  O processo de comunicação terapêutica deve ser 
priorizado como atividade de enfermagem relevante 
e essencial. 

Marque a alternativa CORRETA:

a) somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
c) somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
d) somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.

QUESTÃO 29

A equidade, um dos princípios fundamentais do SUS, ain-
da é uma meta distante do nosso sistema de saúde devi-
do à (ao)

a) dificuldade de acesso da maioria da população aos 
serviços de saúde.

b) acesso desigual dos clientes aos medicamentos ofe-
recidos pelo Governo Federal.

c) difícil acesso de cidadãos de raça negra à atenção à 
saúde.

d) oferta generalizada de serviços de atenção primária.

QUESTÃO 30

A diarréia é a perda aumentada de água e eletrólitos nas 
fezes com a modificação brusca do hábito intestinal. Clini-
camente apresenta-se como aumento no número de eva-
cuações e/ou pela diminuição da consistência das fezes, 
associada ou não a vômitos e/ou febre. Sobre este agra-
vo, em especial no grupo de crianças menores de cinco 
anos, assinale (V) para afirmativas verdadeiras ou (F) 
para as afirmativas falsas.

(    )  Até 14 dias de evolução, a diarréia é denominada 
aguda.

(    )  São três as classificações do estado de hidratação 
em uma criança com diarréia: desidratação grave, 
desidratação e sem desidratação.

(    )  Para a criança desidratada, deve-se instituir a Tera-
pia de Reidratação Oral (TRO), na UBS, durando, 
em média, 8 horas.

(    )  Os principais sinais de desidratação grave são: 
criança letárgica ou inconsciente, sinal da prega 
positiva, porém a criança sente sede avidamente.

Marque a sequência CORRETA, na ordem de cima para 
baixo.

a) V, V, V, V.
b) F, V, V, F.
c) F, V, F, V.
d) V, V, F, F.

QUESTÃO 31

As Necessidades Humanas Básicas (NHBs) são elemen-
tos necessários a sobrevivência e saúde do ser humano. 
Wanda Horta adapta teoria das NHB para enfermagem, 
aplicando as idéias de Maslow ao processo de cuidar. De 
acordo com o enunciado marque a alternativa INCOR-
RETA:

a) existem necessidades inferiores que independem das 
condições internas do próprio individuo.

b) a enfermeira é o agente responsável que realiza o 
processo de planejamento para cuidar das necessi-
dades básicas do cliente.

c) na adaptação de Wanda Horta a teoria das NHB de 
Maslow, ela incluía na teoria a observação, interação 
e intervenção junto ao cliente para satisfazer as NHB.

d) existem certas pré-condições para satisfazer as NHB, 
tais como liberdade de falar, liberdade de expulsão, 
honestidade entre outras. 
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QUESTÃO 32

A varicela é uma doença benigna, mas altamente conta-
giosa que ocorre principalmente em menores de 15 anos 
de idade. É mais freqüente no final do inverno e início 
da primavera. Indivíduos imunocomprometidos, quando 
adquirem varicela primária ou recorrente, possuem maior 
risco de doença severa. Sobre este contexto, pode-se 
afirmar EXCETO: 

a) o período de transmissibilidade varia de 1 a 2 dias an-
tes da erupção até 5 dias após o surgimento do pri-
meiro grupo de vesículas. Enquanto houver vesículas, 
a infecção é possível.

b) o único reservatório do agente etiológico é o homem.
c) trata-se de uma doença de notificação compulsória.
d) uma das medidas específicas na vigilância epidemio-

lógica refere-se ao isolamento: crianças com varice-
la não complicada podem retornar à escola no 6º dia 
após o surgimento do rush cutâneo. Crianças imuno-
deprimidas ou que apresentam curso clínico prolonga-
do só deverão retornar às atividades após o término 
da erupção vesicular.

QUESTÃO 33

As medidas descritas a seguir devem ser observadas pe-
los serviços de saúde que prestam atendimento ambula-
torial e pronto atendimento a casos de síndrome gripal ou 
doença respiratória aguda grave, visando a organização e 
vigilância do serviço para casos de Influenza H1N1. Todas 
estão corretas, EXCETO:

a) colocar máscara cirúrgica nos pacientes suspeitos de 
doença respiratória aguda logo que chegarem à uni-
dade, desde que a situação clínica do caso permita, e 
durante todo o transporte até a unidade de referência, 
nos casos indicados.

b) orientar todos os profissionais do serviço quanto às 
medidas de precaução a serem adotadas.

c) manter os ambientes ventilados e minimizar o tempo 
de espera.

d) realizar a limpeza e desinfecção das superfícies do 
ambiente e de equipamentos médicos utilizados pelo 
paciente, com a regularidade 2 em 2 horas.

QUESTÃO 34

O PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos de Ser-
viços de Saúde) é um documento que descreve detalha-
damente ações relativas ao manejo de resíduos sólidos, 
observadas suas características e riscos, no âmbito dos 
estabelecimentos geradores de resíduos de serviços de 
saúde, contemplando os aspectos referentes às fases 
de gerenciamento INTRA e EXTRA-estabelecimento de 
saúde. São ações que fazem parte dos aspectos intra-
estabelecimento do PGRSS, EXCETO:

a) acondicionamento do resíduo.
b) segregação do resíduo.
c) identificação do resíduo.
d) disposição final do resíduo.

QUESTÃO 35

Sobre a Dengue, marque a alternativa INCORRETA:

a) período de incubação: De 3 a 15 dias; em média, de 
5 a 6 dias.

b) o paciente pode evoluir para instabilidade hemodinâ-
mica, com hipotensão arterial, taquisfigmia e choque.

c) o diagnóstico virológico tem por objetivo identificar o 
anticorpo e monitorar o sorotipo viral circulante.

d) período de transmissibilidade: O homem infecta o 
mosquito durante o período de viremia, que começa 
um dia antes da febre e perdura até o sexto dia da 
doença.

QUESTÃO 36

A função cerebral compreende diversas atividades, tais 
como sensorial, cognitiva, emocional, motora e neuror-
reguladora. Como consequência, as principais repercus-
sões do envelhecimento cerebral podem assim ser resu-
midas, em:

I. Perda da agilidade e aumento da torpeza do sistema 
motor.

II. Receptores em decadência (visual, auditivo e cogni-
tivo).

III. Deterioração no controle dos esfíncteres (defecação 
e micção).

IV. Ineficácia do controle hipotalâmico sobre a homeosta-
se, diante do estresse físico e emocional.

V. Efeitos cumulativos, mudanças biológicas.

Marque a alternativa CORRETA:

a) apenas as opções I, II, IV e V estão corretas.
b) apenas as opções I, II, III e IV estão corretas.
c) apenas as opções II, III, e V estão corretas.
d) apenas as opções I, III e V estão corretas.
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QUESTÃO 37

A cicatrização por primeira intenção ocorre quando 
são criados ferimentos assépticos, com um mínimo de 
destruição e reação tecidual no pós-operatório. Isso inclui 
fechamento da incisão com fios de sutura, grampeamento 
ou adesivos aplicados o mais próximo possível do tempo 
do corte. A cicatrização por primeira intenção acontece 
nas seguintes condições, EXCETO:

a) Os bordos de uma ferida incisionada em uma 
pessoa saudável são aproximadas com precisão e 
rapidamente.

b) A contaminação limita-se ao mínimo, pela aderência 
rígida às técnicas assépticas.

c) Após o fechamento, nenhum espaço morto é deixado 
para se tornar possível local de infecção.

d) O tecido cicatricial é extenso por causa do tamanho 
do ferimento aberto, que deve ser fechado.

QUESTÃO 38

O Diagnóstico de Enfermagem enfatiza os problemas 
fisiológicos e psicossociais que os enfermeiros podem 
legalmente diagnosticar e tratar com independência. O 
diagnóstico de enfermagem referente ao Enfretamento fa-
miliar ineficaz, comprometido relacionado com problemas 
de saúde do recém-nascido. Abaixo todas as afirmativas 
se referem às características definidoras, EXCETO:

a) alteração dos padrões de comunicação usuais.
b) grau de dificuldade imposta pela assistência ao re-

cém-nascido.
c) incapacidade de atender as necessidades básicas do 

recém-nascido.
d) uso inadequado dos mecanismos de defesa.

QUESTÃO 39

O linfogranuloma venéreo é uma doença bacteriana se-
xualmente transmissível, caracterizada pelo envolvimen-
to do sistema linfático, tendo como processos básicos a 
trombolinfangite e perilinfangite. Abaixo estão descritos as 
fases da evolução clínica, EXCETO:

a) evidencia-se no local de penetração do agente etioló-
gico: há aparecimento de pápulas, vesícula, pústula 
ou erosão fugaz e indolor. No homem acomete o sul-
co balanoprepucial, o prepúcio ou meato ureteral; na 
mulher, acomete a fúrcula cervical, clitóris, pequenos 
e grandes lábios caracterizando a fase primária.

b) caracteriza-se por adenite inguinal, geralmente unila-
teral, firme e pouco dolorosa (bubão), que pode ser 
acompanhada de febre e mal estar sendo então con-
siderada a fase secundária.

c) podem ainda ocorrer cefaleia intensa, sinais de irrita-
ção meníngea, miocardite, arritmias, distúrbios neu-
rológicos, petéquias dentre sintomas sendo então ob-
servado na fase tardia da doença.

d) quando há drenagem de material purulento por vários 
orifícios no bulbão, com ou sem sangue, que, ao invo-
luir, deixa cicatrizes retraídas ou quelóides, caracteri-
zando assim a fase terciária.

QUESTÃO 40

Qualquer cliente pode desenvolver um distúrbio respirató-
rio. Por meio de uma avaliação sistemática, você é capaz 
de detectar alterações respiratórias sutis ou óbvias. A pro-
fundidade de sua avaliação depende de diversos fatores, 
incluindo o problema de saúde principal do cliente e seu 
risco de desenvolver complicações respiratórias. Em re-
lação à inspeção ao tórax anterior, marque a alternativa 
INCORRETA.

a) durante o sono a respiração de Cheyne-Stokes pode 
ser normal em crianças e idosos.

b) as anormalidades incluem curvatura côncava ou con-
vexa do tórax anterior sobre o esterno e retrações de 
tecidos moles entre as costelas e em torno delas.

c) o ângulo esternocostal (entre as costelas e o esterno 
em um ponto logo acima do apêndice xifóide) deve ser 
menor que 90 graus em adultos.

d) o tórax deve um diâmetro lateral maior que o ântero 
posterior.




