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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
Este caderno de provas contém um total de 50 (cinquenta) questões objetivas, sendo 10 de Português, 06 de Noções de Informática, 06 de Raciocínio Lógico, 08 de Legislação Municipal e 20
Conhecimentos Específicos. Confira-o.
2. Esta prova terá, no máximo, 4h (quatro horas) de duração, incluído o tempo destinado à transcrição de suas respostas no gabarito oficial.
3. Não perca tempo em questões, cujas respostas lhe pareçam difíceis, volte a elas se lhe sobrar
tempo.
4. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas, usando
caneta esferográfica azul ou preta.
5. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
6. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com sua folha de respostas, devidamente preenchidos e assinados.
7. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do
efetivo início das mesmas.
8. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a mesma poderá ser destacada.
9. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico www.fumarc.org.br, dois
dias depois da realização da prova.
10. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova.
1.
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Prezado(a) candidato(a):
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

PROVA DE PORTUGUÊS

Instrução: As questões de 1 a 9 estão relacionadas com o texto a seguir. Leia-o atentamente antes de responder
a elas.
(______________________)
Rosely Sayão
1
Como a data em que se comemora o Dia das Mães está próxima, quero aproveitar e, em nome de muitas
escolas, pedir perdão a mulheres que têm filhos que frequentam todos os níveis do ensino básico e da educação
infantil.
2
Senhoras mães: perdão por reclamarmos de seus filhos, por muitas vezes sugerirmos que eles possam ter
algum problema emocional, físico ou intelectual e até solicitarmos que eles sejam levados a algum especialista.
3
É que nossa tradição é a de lidar com alunos exemplares ou medianos, os quais não nos convocam a pensar, refletir ou agir de modo diferente do que estamos acostumados. Então, para evitar que eles revelem as nossas falhas e os nossos limites, adotamos essa postura de creditar a nossos alunos – os seus filhos – alguns defeitos que precisariam ou deveriam ser consertados.
4
Senhoras mães: perdão por invadirmos tanto a privacidade de sua família, por fazermos tantas perguntas
com a finalidade de ter informações que nem usaremos em benefício de seus filhos no exercício de nossa função.
5
Afinal, saber se nosso aluno foi desejado como filho, como vivem seus pais e quais os problemas que enfrentam e conhecer alguns segredos familiares, por exemplo, não facilita nosso trabalho pedagógico com os alunos, por mais que digamos que sim.
6
Senhoras mães: perdão por julgarmos e criticarmos a maneira como cuidam de seus filhos e os educam.
Demos para acreditar, e nem sabemos ao certo o porquê, que sabemos mais do que vocês a respeito da educação familiar e nem nos damos conta de que, com os nossos próprios filhos, muitas vezes nos comportamos do
mesmo jeito que vocês. Temos nos confundido no exercício de nosso papel e não raras vezes queremos educar
vocês em vez de ajudarmos os nossos alunos.
7
Senhoras mães: perdão por enviarmos tantos bilhetinhos e correspondências na agenda a respeito do que
se passa com seu filho na escola, convocarmos sua presença para tantas reuniões coletivas e algumas pessoais
e, inclusive, solicitarmos sua intervenção em assuntos que, na verdade, são entre seu filho e a escola.
8
O problema é que não sabemos mais ao certo como lidar com crianças e adolescentes, não conseguimos
encontrar estratégias para resolver as situações problemáticas diretamente com eles aqui no espaço escolar e,
por isso, apelamos para sua intervenção na esperança de que as coisas se resolvam dessa forma.
9
Senhoras mães: perdão por fazermos vocês pensarem que a vida escolar de seus filhos é a coisa mais
importante da vida e, assim, contribuirmos para que a função materna fique tão parecida com a função docente.
10
Por fim, perdão por insistirmos nessa história de comemoração do Dia das Mães e, assim, colocarmos tantas mulheres em situações difíceis perante seus filhos.
11
Esquecemos que muitas delas não podem, por razões que nem nos interessam –ou não querem – comparecer às festas que programamos com o intuito de agradar as mães de nossos alunos. E nessa hora – devemos
reconhecer – nem nos lembramos de que não faz parte de nossas funções promover esse tipo de atividade.
12
Sabemos que pedir perdão é pouco, senhoras mães. Por isso, nos comprometemos a fazer uma reflexão
crítica de nosso trabalho.
(Texto adaptado, disponível em: <http://blogdaroselysayao.blog.uol.com.br/>. Acesso em 2 maio 2012.)
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QUESTÃO 01
São títulos adequados para esse texto, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Educação familiar
Perdoem-nos, mães
Por uma reflexão crítica sobre o papel da escola
Até onde se pode responsabilizar as mães

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa em desacordo com o texto.
a)
b)
c)
d)

A função do professor e a da mãe são mais próximas do que se pensa.
A autora fala assumindo o ponto de vista de um profissional da educação.
A autora reconhece falhas nas cobranças de certas escolas.
A escola às vezes se põe na posição de autoridade em educação familiar.

QUESTÃO 03
Sobre esse texto, é CORRETO afirmar:
a)
b)
c)
d)

Problemas que envolvem estudantes adolescentes devem ser resolvidos com a intervenção das mães.
A autora acredita que não incumbe à escola comemorar o dia das mães.
Cabe à escola diagnosticar problemas de desempenho dos alunos e contatar as famílias destes.
A autora do texto tem como interlocutores, na pessoa das mães do alunos, os grupos familiares vinculados à
escola.

QUESTÃO 04
Em todas as alternativas, a alteração realizada no trecho transcrito entre parênteses representa erro ou mudança
de sentido, EXCETO:
a)

A questão é que não conseguimos lidar com crianças e adolescentes, [...]
(O problema é que não sabemos mais ao certo como lidar com crianças e adolescentes, [...] – 8º §.)

b)

Senhoras mães: perdoem-nos por fazermos vocês acreditarem que a vida escolar de seus filhos é mais importante que outras coisas [...].
(Senhoras mães: perdão por fazermos vocês pensarem que a vida escolar de seus filhos é a coisa mais importante da vida [...] – 9º §.)

c)

E nesta hora (reconhecemos), a gente nem se lembra que não tem a menor obrigação de seguir esse tipo de
atividade.
(E nessa hora – devemos reconhecer – nem nos lembramos de que não faz parte de nossas funções promover esse tipo
de atividade. – 11º §)

d)

Temos consciência de que pedir que nos perdoem é pouco, senhoras mães.
(Sabemos que pedir perdão é pouco, senhoras mães. – 12º §)

QUESTÃO 05
I. A autora fala a partir do espaço escolar.
II. Há problemas que devem ser resolvidos apenas no âmbito escolar.
III. A autora se dirige sobretudo a mães de alunos que frequentam o ensino básico e infantil.
Tendo em conta as afirmativas acima, estão CORRETAS:
a)
b)
c)
d)

I, II e III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
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QUESTÃO 06
I. A escola costuma indagar às mães se os filhos destas foram desejados.
II. As escolas reclamam dos alunos aos pais, garantindo a estes que suas crianças têm problemas.
III. A escola não está preparada para lidar com crianças diferentes da média.
Tendo em conta as afirmativas acima, estão CORRETAS:
a)
b)
c)
d)

II e III, apenas.
I, II e III.
I e III, apenas.
I e II, apenas.

QUESTÃO 07
É que nossa tradição é a de lidar com alunos exemplares ou medianos, os quais não nos convocam a pensar,
refletir ou agir de modo diferente do que estamos acostumados. (3º §)
O termo em destaque no trecho acima transcrito tem um equivalente CORRETO em:
a)
b)
c)
d)

que usamos como exemplo
cada indivíduo da mesma espécie ou variedade
perfeitamente adaptados
de comportamento ou intelecto irrepreensível

QUESTÃO 08
O substantivo composto “vale-transporte” se constitui de dois substantivos justapostos. Observe o verbete abaixo transcrito e, por analogia, indique a alternativa em que o plural de “vale-brinde” tenha sido CORRETAMENTE indicado:
vale-transporte s.m. vale que o empregador fornece ao funcionário, seja a título de complementação salarial,
seja mediante desconto no seu salário, para ser utilizado no pagamento do transporte de ida e volta ao trabalho
GRAM pl.: vales-transporte e vales-transportes (Dicionário Houaiss)
a)
b)
c)
d)

vale-brindes e vales-brindes
valem-brindes e vale-brindes
vales-brinde e vales-brindes
vales-brinde e valem-brindes

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa que apresenta erro.
a)
b)
c)
d)

Nesse país, cerca de 30% da população está obesa.
O autor da novela afirmou que a personagem não vai mais casar-se.
As despesas médicas-hospitalares foram pagas pelo seguro-saúde.
Apenas 1% dos entrevistados se declarou a favor da medida.

QUESTÃO 10
Em todos as alternativas, a mudança na pontuação implica mudança de sentido, EXCETO:
a)

Não esperem por mim.
Não, esperem por mim!

b)

Hoje em dia não penso mais assim.
Hoje em dia, não penso mais assim.

c)

Só ela almoçou na cantina da empresa.
Só, ela almoçou na cantina da empresa.

d)

Isso apenas? Eu decido.
Isso apenas eu decido.
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PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 11
Em relação aos tipos de gráficos do Microsoft Excel, versão português do Office XP, correlacione as colunas a
seguir:
Imagem

Tipo de Gráfico

I.

(

) Superfície

II.

(

) Área

III.

(

) Colunas

IV.

(

) Barras

Está CORRETA a seguinte sequência de respostas:
a)
b)
c)
d)

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

QUESTÃO 12
Considere a planilha a seguir do Microsoft Excel, versão português do Office XP.

Analise as seguintes afirmativas.
I. A célula A3 pode ser resultado da fórmula “=SOMA(A1:A2)”.
II. A célula C3 pode ser resultado da fórmula “=SOMA(A1:C1)”.
III. A célula C2 pode ser resultado da fórmula “=SOMA(A1;B3)”.
Assinale a alternativa CORRETA.
a)
b)
c)
d)

A afirmativa I está errada, e as afirmativas II e III estão corretas.
A afirmativa II está errada, e as afirmativas I e II estão corretas.
A afirmativa III está errada, e as afirmativas I e III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 13
São comandos disponíveis no menu “Formatar” do Microsoft Word, versão português do Office XP, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Bordas e sombreamento...
Parágrafo...
Fonte...
Figura...
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QUESTÃO 14
Assinale a opção que permite abrir a janela “Imprimir” no Microsoft Word, versão português do Office XP:
a)
b)
c)
d)

“Ctrl+P”
“Ctrl+I”
“Alt+P”
“Alt+I”

QUESTÃO 15
Analise as seguintes afirmativas sobre a estrutura de uma mensagem de correio eletrônico no Microsoft Outlook
Express 6, versão português.
I.
II.

No campo “Para”, o usuário deve informar o endereço eletrônico dos destinatários da mensagem.
No campo “Cc”, o usuário deve informar o endereço eletrônico dos destinatários que deverão receber uma
cópia da mensagem.
III. No campo “Cco”, o usuário deve informar o endereço eletrônico para o qual os destinatários deverão responder a mensagem.
Assinale a alternativa CORRETA:
a)
b)
c)
d)

A afirmativa I está errada, e as afirmativas II e III estão corretas.
A afirmativa II está errada, e as afirmativas I e II estão corretas.
A afirmativa III está errada, e as afirmativas I e III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 16
Assinale a opção que permite selecionar todo o conteúdo de uma pasta no Windows Explorer do Microsoft Windows XP, versão português.
a)
b)
c)
d)

“Ctrl+T”
“Ctrl+A”
“Ctrl+S”
“Ctrl+M”
PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 17
Uma churrascaria tem preços diferenciados de rodízio para homens, mulheres e crianças. Veja a tabela de preços abaixo.
RODÍZIO – (Preço por pessoa)
Homem
R$ 35,00
Mulher
R$ 30,00
Criança
R$ 15,00
Um grupo de 7 pessoas, com 2 homens, 2 mulheres e 3 crianças, almoçou nessa churrascaria. O valor total do
rodízio pago por esse grupo foi de:
a)
b)
c)
d)

R$ 175,00
R$ 185,00
R$ 220,00
R$ 245,00
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QUESTÃO 18
Pedro nasceu em 1930 e casou com exatos 27 anos. Cinco anos depois nasceu seu único filho. Quando Pedro
teve seu primeiro neto, seu filho tinha exatos 30 anos. Em que ano nasceu o neto
de Pedro?
a)
b)
c)
d)

1 957
1 962
1 987
1 992

QUESTÃO 19
Bernardo pagou uma compra de R$ 8,50 com uma nota de R$ 10,00 e recebeu o troco em moedas de R$ 0,25.
Quantas moedas ele recebeu?
a)
b)
c)
d)

4
5
6
7

QUESTÃO 20
Adriano gastou 15% do dinheiro que tinha e ainda ficou com R$ 42,50. A quantia que Adriano tinha era:
a)
b)
c)
d)

R$ 52,50
R$ 50,00
R$ 48,50
R$ 47,00

QUESTÃO 21
Maria trabalha como digitadora numa editora de livros. Para entregar um trabalho em 12 dias, Maria digita 20 páginas por dia. Para entregar o mesmo trabalho em 10 dias, o número de páginas que ela digitará por dia será:
a)
b)
c)
d)

17
18
24
30

QUESTÃO 22
Giovanna possui três lotes quadrados: um deles tem lado de 10 metros, e os outros dois têm lados de 20 metros
cada. Giovanna quer trocar os três lotes por outro lote quadrado cuja área seja a soma das áreas daqueles três
lotes. A medida do lado do novo lote, em metros, será:
a)
b)
c)
d)

20
25
28
30
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PROVA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
QUESTÃO 23
Marque a alternativa INCORRETA.
a)
b)
c)
d)

O poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, que se compõe de vereadores representantes do povo
paracatuense, eleitos na forma da lei.
São condições de elegibilidade para o mandato do Vereador, dentre outros, a nacionalidade brasileira e ser
alfabetizado.
Para os vereadores da Câmara Municipal de Paracatu, cada legislatura terá a duração de 5 (cinco) anos.
As deliberações da Câmara Municipal serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de
seus membros, salvo disposição em contrário da Lei Orgânica.

QUESTÃO 24
Assinale a alternativa CORRETA.
a)
b)
c)
d)

O Vereador não poderá, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoa física.
Perderá o mandato o Vereador que fixar residência no Município de Paracatu.
Perderá o mandato o Vereador que tomar posse dentro do prazo.
O Vereador que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa
perderá o mandato.

QUESTÃO 25
Examine com atenção as afirmações abaixo:
I.
II.
III.
IV.

O Poder Executivo no município é exercido pelos Vereadores, com funções políticas, executivas e administrativas, auxiliado pelos Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Procuradores.
A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizar-se-á simultaneamente, para mandato de 5 (cinco) anos, por
eleição direta, em sufrágio universal e secreto.
O Prefeito poderá ser reeleito para um único período subsequente, assim como quem o houver sucedido ou
substituído no curso do mandato.
Substituirá o Prefeito, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Prefeito.

São afirmações CORRETAS:
a)
b)
c)
d)

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

QUESTÃO 26
Ao Município compete prover a tudo quanto seja de seu peculiar interesse e do bem estar da população, cabendolhe, dentre outras atribuições:
a)
b)
c)
d)

Nomear, após aprovação do Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores.
Cassar a licença de clube, boate e outros estabelecimentos de lazer e diversão que praticarem atos racistas
ou discriminatórios.
Realizar atividades de defesa civil, inclusive de combate a incêndios e prevenção de acidentes naturais, em
coordenação com a União e o Estado.
Promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.
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QUESTÃO 27
O cargo público é provido mediante:
a)
b)
c)
d)

Nomeação, promoção, readaptação, reversão, demissão e contratação.
Nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento e reintegração.
Nomeação, demissão, readaptação, reversão, aproveitamento e reintegração.
Nomeação, promoção, contratação, reversão, aproveitamento e reintegração.

QUESTÃO 28
Assinale a alternativa CORRETA.
a)
b)
c)

d)

A nomeação para o exercício de cargo em comissão depende de aprovação em concurso público.
Promoção é a passagem do servidor de um cargo efetivo para um cargo em comissão, na mesma carreira.
O servidor que sofre limitação de sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica, será readaptado, mediante investidura em cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação sofrida.
Aproveitamento é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez e dar-se-á em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.

QUESTÃO 29
O servidor pode se ausentar do serviço pelos seguintes motivos, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Por um dia, em dias de jogos olímpicos da Seleção Brasileira.
Por oito dias consecutivos, em razão de falecimento do cônjuge, companheiro, pais, filho ou menor sob sua
guarda ou tutela.
Por um dia, para doação de sangue e para se alistar como eleitor.
Por cinco dias, por motivo de casamento.

QUESTÃO 30
Com base no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paracatu, assinale a alternativa INCORRETA.
a)
b)
c)
d)

É dever do servidor exercer com zelo e dedicação as atribuições do seu cargo.
É dever do servidor cumprir as ordens superiores, mesmo que ilegais.
Ao servidor é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato.
É dever do servidor ser assíduo e pontual ao serviço.

PROVA ESPECÍFICA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM
QUESTÃO 31
São doenças de notificação compulsória, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Raiva
Portador de HIV
Coqueluche
Sífilis congênita
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QUESTÃO 32
Em uma investigação epidemiológica sobre número de óbitos em crianças na faixa etária de 5 a 10 anos por dengue no ano de 2011 na cidade de Nova Lima, o objetivo básico da investigação realizada é a determinação da
taxa de:
a)
b)
c)
d)

Incidência da doença.
Prevalência da doença.
Letalidade da doença.
Mortalidade da doença.

QUESTÃO 33
São preveníveis por vacinação:
a)
b)
c)
d)

Hepatite B e C.
Hepatite B e D.
Hepatite A e C.
Hepatite A e B.

QUESTÃO 34
O Sistema Único de Saúde não inclui, definitivamente, os seguintes órgãos:
a)
b)
c)
d)

instituições de seguros privados de saúde.
serviços de saúde das Forças Armadas.
instituições filantrópicas.
hospitais universitários.

QUESTÃO 35
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu
pleno exercício. Assinale a afirmativa INCORRETA.
a)
b)
c)
d)

O dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos
Dizem respeito também à saúde as ações que se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições
de bem-estar físico, mental e social.
O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda.

QUESTÃO 36
Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

a execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica.
a colaboração na proteção do meio ambiente, nele excluindo o do trabalho.
a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
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QUESTÃO 37
Assinale a alternativa CORRETA.
a)

O processo de enfermagem foi instituído por resolução do Conselho Regional de Enfermagem e é o método
utilizado para sistematizar a assistência de enfermagem no estado de Minas Gerais.
Todos os profissionais de enfermagem devem conhecer o processo para realizá-lo de modo sistemático em
todos os ambientes públicos ou privados em que ocorre o cuidado profissional.
São três as etapas do processo de enfermagem: Histórico de enfermagem, Planejamento de ações e Implementação de cuidados de enfermagem.
A aplicação do processo de enfermagem possibilita a prestação de cuidados em massa, considerando que
após a definição dos problemas já está definida a ação a ser aplicada no cuidado de enfermagem a qualquer
indivíduo portador desse mesmo tipo de problema.

b)
c)
d)

QUESTÃO 38
Assinale a alternativa CORRETA em relação à maneira mais eficaz e mais econômica para se quebrar a cadeia
de transmissão de micro-organismos relacionados às infecções:
a)
b)
c)
d)

Lavar as mãos.
Isolar o paciente.
Usar máscaras.
Usar luvas.

QUESTÃO 39
Em relação ao atendimento de enfermagem à mulher nas diferentes fases de sua vida, assinale a afirmativa
CORRETA.
a)
b)

A menopausa é definida como um período de transição entre os anos reprodutivos e não reprodutivos da mulher.
No Brasil, estima-se que a neoplasia do colo do útero seja a oitava mais comum na população feminina, sendo mais prevalente nas regiões Sul e Sudeste.
Climatério corresponde ao último período menstrual, reconhecido após 12 meses da sua ocorrência.
A atenção à saúde da mulher precisa abranger, além da promoção da saúde, prevenção de doenças como o
câncer de colo uterino, cuja incidência se evidencia na faixa etária de 20 a 29 anos.

c)
d)

QUESTÃO 40
Em relação à administração de medicamentos em situação de urgência e emergência, identifique as afirmativas
verdadeiras (V) e falsas (F) e, em seguida, escolha a alternativa que contém a sequência CORRETA encontrada,
de cima para baixo.
(

)

(

)

(

)

(

)

a)
b)
c)
d)

O setor de urgência e emergência é uma área de alto risco para ocorrência de eventos indesejáveis devido
à rotatividade e dinâmica de atendimento e pela grande demanda de pacientes com graus variados de gravidade.
Frente às características clínicas dos pacientes atendidos na unidade de urgência e emergência, a intervenção medicamentosa e administração de drogas com alto poder de ação é frequente tornando-se uma aliada
no processo de recuperação da saúde.
A administração de medicamentos exige um cuidado intenso e requer conhecimentos específicos e especializados, pois qualquer falha durante essa atividade pode trazer consequências, tais como reações adversas,
reações alérgicas e erros de medicação, os quais podem ser irreversíveis e devastadores.
Estudos científicos têm evidenciado que erros na administração de medicamentos representam uma triste
realidade do serviço de saúde, incluindo os serviços de urgência e emergência, repercutindo negativamente
nos indicadores de assistência e nos resultados institucionais.
V–V–V–V
V–F–V–F
F–F–V–F
F–V–F–V
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QUESTÃO 41
Em relação à Estratégia de Saúde da Família (ESF), identifique as afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F) e, em
seguida, escolha a opção que contém a sequência CORRETA encontrada, de cima para baixo.
(

)

(

)

(

)

(

)

a)
b)
c)
d)

A ESF trabalha com a comunidade, conhecendo suas características e particularidades, atua com equipes
multidisciplinares, definidas para serem compostas por médico e agente comunitário de saúde.
As ações preestabelecidas pelo Ministério da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde devem ser aplicadas
em todas as comunidades para se atingir as metas definidas, independente das necessidades das comunidades.
A ESF tem como principal finalidade reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases e substituir o
modelo tradicional, centrado na doença, e com isso melhorar a qualidade de vida dos brasileiros.
Torna-se preocupante o fato de práticas serem realizadas sem a compreensão dos seus sentidos e elaboradas fora do contexto e da necessidade do usuário, sendo importante os trabalhadores de saúde entenderem os sentidos dessas práticas.
F–F–F–F
F–F–V–V
V–V–V–V
V–V–F–F

QUESTÃO 42
Em relação ao conhecimento necessário dos profissionais de saúde para atuar nos Programas de Saúde do Adolescente, identifique as afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F) e, em seguida, escolha a opção que contém a sequência CORRETA encontrada, de cima para baixo.
(

)

(

)

(

)

(

)

a)
b)
c)
d)

A adolescência é etapa evolutiva caracterizada pelo desenvolvimento biopsicossocial e delimitada pela faixa
etária entre 10 e 19 anos, segundo o Ministério da Saúde.
As mudanças sofridas pelos adolescentes são intensas. Eles constituem grupo heterogêneo com características individuais constituindo-se em um período de muita vulnerabilidade e exposição a fatores de risco.
A adolescência é fase de importantes transformações articuladas ao redimensionamento de papéis sociais,
como mudanças na relação com a família e escolha de projeto de vida.
As principais causas de morbimortalidade dos adolescentes estão diretamente relacionadas a problemas
que podem ser evitados em nível primário reduzindo o número de óbitos e agravos preveníveis.
F–F–F–F
F–F–V–V
V–V–V–V
V–V–F–F

QUESTÃO 43
Em relação ao atendimento na saúde dos idosos, identifique as afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F) e, em seguida, escolha a opção que contém a sequência CORRETA encontrada, de cima para baixo.
(

)

(

)

(

)

(

)

a)
b)
c)
d)

O Estatuto da Pessoa Idosa assegura a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços, para prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde.
Desde 1994, o Brasil vem desenvolvendo políticas direcionadas à população idosa que preconizam a atenção integral à saúde dos idosos em todos os níveis de assistência, a ressocialização e integração social,
familiar e comunitária.
O crescimento da população idosa brasileira vem se mantendo estável com tendência ao decréscimo nos
próximos 20 anos, possibilitando ao Brasil o investimento na atenção à criança considerando as altas taxas
atuais de natalidade e fecundidade.
Em relação à violência cometida contra idosos, estudos mostram a clara intenção e facilidade das vítimas
de revelarem os maus-tratos durante o acolhimento dos profissionais de saúde, pois os principais agressores encontram-se nos ambientes de trabalho.
F–F–F–F
F–F–V–V
V–V–V–V
V–V–F–F
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QUESTÃO 44
Em relação à administração de medicamentos e suas responsabilidades, identifique as afirmativas verdadeiras (V)
e falsas (F) e, em seguida, escolha a opção que contém a sequência CORRETA encontrada, de cima para baixo.
(

)

(

)

(

)

(

)

a)
b)
c)
d)

Na ocorrência do erro, médicos, enfermeiros, técnicos/auxiliares de enfermagem e farmacêuticos são passíveis de responder judicialmente.
A enfermagem é capaz de interceptar a maioria dos erros na medicação, provindos dos processos de prescrição, transcrição e de dispensação, ao passo que apenas 2% dos erros na administração são interceptados.
O gotejamento necessário para cumprir a seguinte prescrição médica: solução glicosada hipertônica – 500
ml de 8/8 horas, por via endovenosa, seria aproximadamente de 62 gotas/minuto.
O tempo necessário para infusão de 500 ml de solução fisiológica a 0,9%, por via endovenosa, a 10 gotas/minuto é de 5 horas.
F–F–F–F
V–V–F–F
V–V–V–V
F–F–V–V

QUESTÃO 45
Em relação à biossegurança dos profissionais de saúde que prestam assistência pré-hospitalar às urgências e
emergências, assinale a alternativa INCORRETA.
a)
b)
c)
d)

O risco ocupacional é alto no atendimento pré-hospitalar.
Nessa situação os acidentes envolvendo material perfurocortante, em especial as agulhas, são responsáveis
por 80% a 90% das transmissões de doenças infecciosas entre trabalhadores de saúde.
Os profissionais do atendimento às urgências e emergências estão mais susceptíveis aos acidentes de trabalho que qualquer outro profissional.
Na equipe multiprofissional de atendimento, o risco de contaminação é o mesmo independente da função desempenhada pelo profissional.

QUESTÃO 46
Em relação aos Programas Nacionais de controle à Hanseníase e Tuberculose, assinale a alternativa INCORRETA.
a)

b)

c)
d)

O tempo para diagnóstico de hanseníase atingiu o que foi programado pelos estudos nacionais e, em grande
parte dos estados brasileiros, é precoce, atingindo cerca de dois a três meses após os sinais e sintomas percebidos pelos indivíduos.
Políticas brasileiras estão apoiadas em medidas para atingir a meta de menos de um doente portador de doença de Hansen para cada 10.000 habitantes, promovendo a descentralização das atividades e divulgação
de ações para controle da doença.
A tuberculose é considerada um dos graves problemas de saúde pública que afeta a população, estando distribuída pelos cinco continentes do globo.
Embora tenham sido desenvolvidas políticas e estratégias para o controle da tuberculose, o empobrecimento,
a urbanização, a favelização e a pandemia da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) têm
comprometido mundialmente o combate da doença.

QUESTÃO 47
Em relação às Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), assinale a alternativa INCORRETA.
a)
b)

c)
d)

No Brasil, como nos outros países, as doenças crônicas não transmissíveis constituem o problema de saúde
de maior magnitude.
Os principais fatores de risco para as DCNT são o tabaco, a alimentação não saudável, a inatividade física e
o consumo nocivo de álcool responsáveis, em grande parte, pela epidemia de sobrepeso e obesidade, pela
elevada prevalência de hipertensão arterial e pelo colesterol alto.
Para o sistema de saúde, os custos diretos das DCNT representam impacto crescente. No Brasil, as DCNT
estão entre as principais causas de internações Hospitalares.
A maioria dos óbitos por DCNT é atribuída às doenças infecciosas, parasitárias, violência urbana e resistência microbiana aos antibióticos.
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QUESTÃO 48
Em relação às Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), assinale a alternativa INCORRETA.
a)
b)
c)

d)

DST são doenças, em geral, são transmitidas pela pessoa infectada aos seus parceiros, em relações sexuais
desprotegidas, principalmente quando ocorre a penetração.
Também podem ser transmitidas da mãe infectada para o bebê, durante a gravidez ou durante o parto, por
transfusão de sangue contaminado ou compartilhamento de seringas e agulhas contaminadas.
A Atenção Básica no Brasil nos últimos quinze anos absorveu a demanda em relação à DST, apresentando
capacidade resolutiva, priorizando a demanda espontânea nos casos de emergência em relação aos sinais e
sintomas e reduzindo a procura dos indivíduos aos prontos-socorros, farmácias e curandeiros.
As principais DST são AIDS, sífilis, gonorreia, clamídia, tricomoníase, herpes, hepatite B, cancro mole e condiloma. São geralmente assintomáticas e, com frequência, silenciosas. O rastreamento de indivíduos em risco, porém sem sintomas, é parte importante de qualquer estratégia de controle dessas doenças.

QUESTÃO 49
Em relação às lesões cutâneas, assinale a alternativa INCORRETA.
a)

b)

c)
d)

As úlceras por pressão são lesões cutâneas comuns em pacientes internados em unidades de terapia intensiva, uma vez que estes estão expostos a inúmeros fatores de risco para tal ocorrência, como: significativa
limitação da mobilidade, idade avançada e condição nutricional alterada.
As lesões cutâneas podem atingir partes moles, superficiais ou profundas, são de etiologia isquêmica ou secundária a um aumento de pressão externa, e localizam-se distantes de proeminência óssea, preferencialmente em regiões ricas em tecido adiposo.
As úlceras de pressão são classificadas em níveis de I a IV de acordo com os danos observados nos tecidos,
considerando as suas estruturas.
A manutenção da integridade da pele é um importante aspecto do cuidado de enfermagem, já que essas lesões constituem problemas graves e caros no cuidado prestado ao paciente.

QUESTÃO 50
Em relação à imunização, assinale a alternativa INCORRETA.
a)
b)
c)
d)

A vacinação é o procedimento de atenção à saúde que possibilita maior impacto na redução da morbimortalidade por doenças imunopreveníveis, com redução de custos sociais associados.
Na área da saúde, é uma prioridade nacional, com responsabilidade dos governos federal, estadual e municipal.
No Brasil, o atraso vacinal é resolvido prontamente nos postos de vacinação por ser situação incomum e
inexpressiva na atenção à saúde da criança.
A imunização está entre as seis ações básicas que respondem aos agravos mais frequentes na morbimortalidade de crianças de 0 a 5 anos de idade.
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