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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Este caderno de prova, com páginas numeradas de 1 
(capa) a 17 (folha de anotação do candidato), é consti
tuído de 40 (quarenta) questões objetivas, assim distri
buídas:
01 a 10 - Língua Portuguesa;
11 a 20 - Legislação;
21 a 40 - Conhecimentos Específicos.

2. Caso o caderno de prova esteja incompleto ou tenha 
qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal a 
substituição deste.

3. Marque no cartão-resposta somente uma alternativa 
para cada questão, preenchendo completamente o cír
culo, conforme o exemplo abaixo.
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3.1 A correção da prova será feita por processo de lei
tura óptica do cartão-resposta personalizado. Por is
so, o candidato deverá atentar para a orientação 
contida nesta capa da prova sobre a forma correta de 
preenchimento do campo relativo a cada questão. Se o 
campo for preenchido em desacordo com essa orien
tação, o candidato arcará com o ônus de não ter com
putada a exata pontuação alcançada.

3.2. Não rasure nem amasse o cartão-resposta.

4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem 
ser utilizados para rascunho.

5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluído o 
tempo destinado ao preenchimento do cartão- 
resposta.

6. Somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início 
da prova, o candidato, depois de entregar seu caderno 
de prova e seu cartão-resposta, poderá retirar-se da 
sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de 
prova antes desse tempo deverá assinar termo de 
desistência, declarando sua desistência do concurso.

7. Será permitida a saída de candidatos levando o cader
no de prova somente na última meia hora de prova.

8. Na página 17 deste caderno de prova, encontra-se a 
Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utili
zada para a transcrição das respostas das questões ob
jetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato, 
para posterior conferência com o gabarito, somente 
após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova.

9. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigato
riamente, entregar ao fiscal o cartão-resposta assina
do e preenchido.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- '

CADERNO DE PROVA

Número da inscrição Assinatura do candidato
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto I

3 Reflexões para entender o pensamento de Zygmunt Bauman
Sociólogo explora os efeitos do individualismo e da sociedade de consumo nas

relações humanas modernas
O sociólogo polonês Zygmunt Bauman faleceu em janeiro de 2017, aos 91 anos. Suas 

mais de 50 obras e diversos artigos se dedicam a temas como o consumismo, a globalização 
e as transformações nas relações humanas.

Após ter servido durante a Segunda Guerra Mundial, Bauman fez parte do Partido Comu
nista Polaco e anos mais tarde se formou em Sociologia. Como professor na Universidade de 
Varsóvia, teve alguns de seus livros e artigos censurados e acabou afastado em 1968.

Após sofrer perseguições antissemitas na Polônia, partiu para a Grã-Bretanha e trabalhou 
como professor titular da Universidade de Leeds. De todas as suas contribuições, a obra Mo
dernidade e Holocausto talvez tenha sido a mais emblemática e lhe rendeu, em 1989, o Prê
mio Europeu Amalfi de Sociologia e Ciências Sociais. Conheça as principais conclusões de um 
dos pensadores mais influentes da atualidade:

A sociedade pós-moderna sofre mudanças em ritmo intenso
Para definir as condições da pós-modernidade e discutir as transformações do mundo 

moderno nos últimos tempos, o sociólogo sempre preferiu usar o termo "modernidade líqui
da", por considerar "pós-modernidade" um conceito ideológico.

Bauman escolhe o "líquido" como metáfora para ilustrar o estado dessas mudanças: facil
mente adaptáveis, fáceis de serem moldadas e capazes de manter suas propriedades origi
nais. As formas de vida moderna, segundo ele, se assemelham pela vulnerabilidade e fluidez, 
incapazes de manter a mesma identidade por muito tempo, o que reforça esse estado tem
porário das relações sociais.

Há 100 anos, ser moderno significava buscar um ponto de perfeição e hoje representa o 
progresso constante, sem um resultado final único prestes a ser conquistado.

A estrutura familiar mudou drasticamente
Em entrevista ao canal Quem Somos Nós?, o professor Luís Mauro Sá Martino explica as 

transformações do conceito de "família" segundo Bauman: "A partir do século 19 ou 20, o 
afeto e amor surgem como elementos fundadores da família, mas nem sempre foi assim e 
não é por acaso que nosso imaginário sempre gostou de idealizar as histórias de amor", ob
serva.

"No passado, as pessoas casavam com quem os pais mandavam, mas os laços de uma fa
mília ainda eram algo sagrado. Hoje, por outro lado, constituímos várias "famílias", assumin
do as diferenças disso em relação ao mundo pré-moderno, com aindependência e também 
as dificuldades que essa pluralidade de relacionamentos pode trazer."

As conexões no mundo moderno foram individualizadas
Bauman observa que o século 20 sofreu uma passagem da sociedade de produção 

para a sociedade de consumo. Com isso, também passamos pelo processo de fragmentação 
da vida humana e deixamos de pensar em termos de comunidade — a qual nação, grupos 
ou movimento político pertencemos. A identidade pessoal, após essa transformação, restrin
giu o significado e propósito da vida e da felicidade a tudo aquilo que acontece com cada 
pessoa individualmente.

"A ideia de progresso foi transferida da ideia de melhoria partilhada para a de sobrevivên
cia do indivíduo", resumiu o sociólogo em entrevista para a revista Cult. "O progresso é pen
sado não mais a partir do contexto de um desejo de corrida para a frente, mas em conexão 
com o esforço desesperado para se manter na corrida."
Disponível em: https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2016/12/3-reflexoes-para-entender-o-pensamento-de-zygmunt- 
bauman.html. Acessado em: 15/05/2019

https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2016/12/3-reflexoes-para-entender-o-pensamento-de-zygmunt-bauman.html
https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2016/12/3-reflexoes-para-entender-o-pensamento-de-zygmunt-bauman.html
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QUESTÃO 01
Com base no Texto I, assinale a alternativa CORRETA.
(A) O termo "modernidade líquida", utilizado por Zygmunt Bauman, foi escolhido porque melhor caracteriza 

a ruptura radical ocorrida nos últimos tempos entre as sociedades tradicionais do século anterior e as 
sociedades liberais.

(B) As relações familiares na "modernidade líquida" refletem no processo de fragmentação da vida humana.
(C) Bauman tem uma visão otimista da vida moderna, uma vez que para ele o corolário desta é: maior 

independência do ser humano, que antes estava preso a dogmas arcaicos; relativização do conceito de 
família, que passa a abranger possibilidades mais justas em sua organização e a possibilidade de uma 
melhoria social que repercuta em todos os seus cidadãos.

(D) Conforme o texto, há um contraste entre a ideia de progresso e a ideia de sobrevivência do indivíduo, na 
medida em que a segunda ideia aos poucos absorve a primeira.

(E) Hoje, aponta o texto, a sacralidade que constituiu por muito tempo a ideia de família foi posta de lado 
em favor de uma multiplicidade de relacionamentos que, muitas vezes, gera dificuldades diversas.

QUESTÃO 02
Nos itens a seguir, fazem-se entre parênteses assertivas sobre trechos do Texto I. Analise:
I - "Após sofrer perseguições antissemitas na Polônia, partiu para a Grã-Bretanha e trabalhou como 
professor titular da Universidade de Leeds". (O período é composto por uma oração subordinada adverbial 
de tempo, uma oração principal e uma oração coordenada sindética).
II - "Bauman observa que o século 20 sofreu uma passagem da sociedade de produção para a sociedade de 
consumo." (O termo em destaque introduz uma oração subordinada subjetiva objetiva direta à oração 
principal.)
III - "Bauman fez parte do Partido Comunista Polaco e anos mais tarde se formou em Sociologia." (Ocorre 
na passagem uma oração coordenada assindética.)

Abaixo, assinale a alternativa correta:
(A) Todas as assertivas estão incorretas.
(B) Apenas a I está correta.
(C) Somente a I e a III estão corretas.
(D) Apenas a II está correta
(E) Apenas a III está incorreta.

QUESTÃO 03
Sem prejuízo de sentido para o texto original, ainda que com alguma adequação linguística, em todos os 
trechos a seguir a palavra em destaque pode ser substituída pelo termo entre parênteses, exceto em:
(A) "Após sofrer perseguições antissemitas na Polônia, partiu para a Grã-Bretanha". (judaicas)
(B) "Como professor na Universidade de Varsóvia, teve alguns de seus livros e artigos censurados e acabou 

afastado em 1968". (proibidos)
(C) "[...] a obra Modernidade e Holocausto talvez tenha sido a mais emblemática e lhe rendeu, em 1989, o 

Prêmio Europeu Amalfi de Sociologia e Ciências Sociais". (representativa)
(D) "[...] nosso imaginário sempre gostou de idealizar as histórias de amor, observa." (idear)
(E) "Bauman escolhe o "líquido" como metáfora para ilustrar o estado dessas mudanças: facilmente 

adaptáveis, fáceis de serem moldadas e capazes de manter suas propriedades originais." (predicados)
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QUESTÃO 04
Considerando o excerto: "Sociólogo explora os efeitos do individualismo", marque a alternativa em que 
aparece sublinhada a mesma função sintática do termo em destaque:
(A) "O sociólogo polonês Zygmunt Bauman faleceu em janeiro de 2017 [...]."
(B) "Após sofrer perseguições antissemitas na Polônia [...]."
(C) "[...] a obra Modernidade e Holocausto talvez tenha sido a mais emblemática e lhe rendeu, em 1989, o 

Prêmio Europeu Amalfi."
(D) "No passado, as pessoas casavam com quem os pais mandavam [...]."
(E) "[...] não é por acaso que nosso imaginário sempre gostou de idealizar as histórias de amor".

Texto II

Somos quem podemos ser
Um dia me disseram
Que as nuvens não eram de algodão
Um dia me disseram
Que os ventos às vezes erram a direção 
E tudo ficou tão claro 
Um intervalo na escuridão 
Uma estrela de brilho raro
Um disparo para um coração
A vida imita o vídeo 
Garotos inventam um novo inglês 
Vivendo num país sedento 
Um momento de embriaguez, nós
Somos quem podemos ser
Sonhos que podemos ter
Um dia me disseram
Quem eram os donos da situação
Sem querer eles me deram
As chaves que abrem esta prisão 
E tudo ficou tão claro 
O que era raro ficou comum 
Como um dia depois do outro
Como um dia, um dia comum
A vida imita o vídeo 
Garotos inventam um novo inglês 
Vivendo num país sedento 
Um momento de embriaguez, nós
Somos quem podemos ser
Sonhos que podemos ter
Um dia me disseram
Que as nuvens não eram de algodão
Um dia me disseram
Que os ventos às vezes erram a direção 
Quem ocupa o trono tem culpa
Quem oculta o crime também
Quem duvida da vida tem culpa
Quem evita a dúvida também tem, também tem
Somos quem podemos ser
Sonhos que podemos ter
Engenheiros do Hawai/ Humberto Gessinger. Warner/Chappell Music, Inc
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QUESTÃO 05
Sobre o Texto II, assinale a alternativa INCORRETA:
(A) A partir da expressão "um dia me disseram", o autor contrapõe dois momentos vividos pelo eu lírico: um 

momento de lucidez que é sucedido por outro de fuga da realidade.
(B) O senso comum segundo o qual nossas escolhas são independentes, ou seja, só dependem de nós, é 

falso.
(C) O eu lírico passa a ter, a partir de certo momento, uma visão mais cética do mundo.
(D) De certa forma, a alienação do sujeito corresponde a uma prisão.
(E) As pessoas alienadas não podem se eximir da responsabilidade de construir uma sociedade melhor.

QUESTÃO 06
O Texto II é construído com base no sentido conotativo da linguagem. Dentre as figuras de linguagem que 
aparecem no texto, uma é preponderante na primeira estrofe. Qual?
(A) Metáfora
(B) Metonímia
(C) Hipérbato
(D) Eufemismo
(E) Comparação

QUESTÃO 07
No Texto II, a experiência vivida pelo eu lírico se realiza a partir de ações explicitadas por verbos. Quanto ao 
uso das formas verbais, assinale abaixo a alternativa em que o verbo em destaque deve ser pluralizado para 
que haja a concordância adequada.
(A) Não pode haver contendas.
(B) Já começa a haver chuvas.
(C) Desejo que haja sobrado alguns docinhos.
(D) Quanto ao clima, em junho deve haver dias melhores em Cuiabá.
(E) Feito isso, não haveria maiores alegrias do que o prêmio.

QUESTÃO 08
Na passagem: "Um dia me disseram/ Que os ventos às vezes erram a direção", o uso da crase se justifica 
pelo mesmo motivo explícito na alternativa:
(A) Estivemos cara à cara com a morte.
(B) De 10 à 20 de dezembro estarei viajando.
(C) Desprezou o computador e foi à festa divertir-se.
(D) Mesmo o navio aportando, não desceu à terra de seus pais.
(E) Com a tempestade, o barco ficou à deriva.
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O fragmento a seguir serve de base para responder às questões 9 e 10. Para tanto, 
todas as vírgulas foram propositalmente retiradas.
1 Nós representantes do povo brasileiro reunidos em Assembleia
2 Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático
3 destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e
4 individuais a liberdade a segurança o bem-estar o desenvolvimento
5 a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade
6 fraterna pluralista e sem preconceitos fundada na harmonia
7 social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução
8 pacífica das controvérsias promulgamos sob a proteção de Deus
9 a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil.
BRASIL, Constituição da República de 1988. Preâmbulo. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/>. Acesso em: 10 abr. 2019.

QUESTÃO 09
No que tange ao uso da vírgula, analise as linhas de 1 a 9 e, considerando o texto como um todo, responda:
(A) Não há incidência de vírgulas somente nas linhas 1, 7 e 9.
(B) Há incidência de vírgulas somente nas linhas 4, 6 e 8.
(C) Há incidência de vírgulas somente nas linhas 2, 5 e 7.
(D) Não há incidência de vírgulas na linha 8.
(E) Não há incidência de vírgulas nas linhas 3, 5 e 9.

QUESTÃO 10
Observe a acentuação gráfica dos vocábulos: nós, democrático, exercício. Respectivamente, são acentuadas 
graficamente, devido à mesma regra, as palavras:
(A) cipós, política, história.
(B) fé, técnico, ciência.
(C) até, artístico, república.
(D) harmônicos, controvérsias, nó.
(E) só, disponível, vocabulário.

https://www2.senado.leg.br/
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LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11
Com base na Lei 8.027/1990, em qual item a penalidade de demissão NÃO será aplicada?
(A) Improbidade administrativa.
(B) Insubordinação grave em serviço.
(C) Ofensa física, em serviço, a servidor público ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de ou

trem.
(D) Procedimento desidioso, assim entendido a falta ao dever de diligência no cumprimento de suas atribui

ções.
(E) Recusar fé a documentos públicos.

QUESTÃO 12
As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na Lei 8.429/92 podem ser propostas:
(A) Até três anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.
(B) Até dois anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confian

ça.
(C) Até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confian

ça
(D) Até um ano após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.
(E) Até dez anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.

QUESTÃO 13
Com base na Lei 8.112/1990, assinale a alternativa CORRETA:
(A) 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.
(B) Reversão é a passagem do servidor estável de cargo efetivo para outro de igual denominação, perten

cente a quadro de pessoal diverso, do órgão ou instituição do mesmo Poder.
(C) Reintegração é a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante 

de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com 
ressarcimento de todas as vantagens.

(D) Readaptação é a reinvestidura 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.

(E) O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento facultativo em 
cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.

QUESTÃO 14
Com base na Lei 8.112/1990, assinale a alternativa INCORRETA:
(A) A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuí

zo ao erário ou a terceiros.
(B) O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.
(C) Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação re

gressiva.
(D) A obrigação de reparar o dano não poderá se estender aos sucessores e contra eles não será executada.
(E) A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a 

existência do fato ou sua autoria.
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QUESTÃO 15
Assinale a alternativa CORRETA quanto à modalidade do crime descrito: servidora pública, ocupante do car
go de escrevente judicial, que, juntamente com o juiz da Comarca das Flores, apropriou-se de dinheiro pú
blico de que tem posse em razão do cargo.
(A) Peculato.
(B) Inserção de dados falsos em sistema de informação.
(C) Emprego irregular de verbas.
(D) Corrupção passiva.
(E) Condescendência criminosa.

QUESTÃO 16
Analise a situação hipotética: servidora pública Ana das Flores, ocupante do cargo de fiscal de tributos, exige 
tributo indevido, e, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. 
Assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao crime praticado por Ana das Flores.
(A) Concussão e excesso de exação.
(B) Facilitação de contrabando ou descaminho.
(C) Excesso de exação.
(D) Corrupção passiva.
(E) Violência arbitrária.

QUESTÃO 17
Com base na Constituição Federal de 1988, ao servidor público da administração direta, autárquica e funda-
cional, no exercício de mandato eletivo, não se aplica a seguinte disposição:
(A) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou 

função.
(B) Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar 

pela sua remuneração.
(C) Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se 

no exercício estivesse.
(D) Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço se

rá contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.
(E) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, perderá seu cargo, emprego ou função.

QUESTÃO 18
Dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, assinale a alternativa CORRETA:
(A) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço inferior ao de merca

do.
(B) Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com enti

dades com fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente.
(C) Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas com a observância das formalida

des legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.
(D) Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação 

do patrimônio público.
(E) Conceder benefício administrativo ou fiscal com a observância das formalidades legais ou regulamenta

res aplicáveis à espécie.
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QUESTÃO 19
Com base na Lei 8.112/1990, assinale a alternativa INCORRETA. 
Ao servidor será concedido licença por:
(A) Motivo de doença em pessoa da família.
(B) Motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro.
(C) Para desempenho de mandato classista.
(D) Para capacitação.
(E) Para assumir concurso em outro órgão.

QUESTÃO 20
Com base no Decreto 1.171/1994, assinale a assertiva CORRETA.
(A) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que 

devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o 
exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados 
para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos.

(B) O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente
por seu cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmu
lo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo crime doloso no desem
penho da função pública.

(C) Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço pú
blico, o que quase sempre conduz à desordem nas relações profissionais e ações trabalhistas.

(D) O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade não deve ser entendido como 
acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse traba
lho pode ser considerado como seu maior patrimônio.

(E) A moralidade da Administração Pública se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida 
da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta 
do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo.



■■
■■■ INSTITUTO FEDERAL
H H  Mato Grosso

CONCURSO PÚBLICO — TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO — EDITAL 057/2019 - IFMT
ENFERMEIRO Página 10 de 17

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
O profissional de enfermagem está sempre em contato direto e constante com os usuários do serviço de
saúde em situação de vulnerabilidade, por isso deve estar preparado para dar suporte em situações de cri
se. Diante dos conceitos e características de uma crise, assinale a alternativa INCORRETA.
(A) As crises ocorrem em todos os indivíduos em algum momento da vida e tem como principal característi

ca o fato de serem agudas.
(B) A superação de uma crise depende de como as situações são manejadas pelo indivíduo.
(C) Toda crise conduz, necessariamente, a um risco de suicídio e, por isso, deve sempre ser tratada como 

uma emergência.
(D) Uma crise pode evoluir negativamente quando a intensidade do estresse vivenciado pela pessoa ultra

passa a sua capacidade de adaptação e de reação.
(E) A crise pode ser definida como uma fase de perda, ou uma fase de substituições rápidas, em que se po

de colocar em questão o equilíbrio da pessoa.

QUESTÃO 22
A administração de medicamentos é uma das atribuições da equipe de enfermagem. Dessa forma, conheci
mentos farmacológicos sobre as drogas auxiliam na melhor prática do cuidado. Diante das particularidades
dos psicofármacos, é CORRETO afirmar.
(A) Os ansiolíticos deprimem o sistema nervoso central produzindo efeito analgésico.
(B) Os benzodiazepínicos, como diazepam e midazolan, são exemplos de antidepressivos, por isso diminu

em a ansiedade.
(C) O lítio é um antimaníaco utilizado para o tratamento da esquizofrenia porque atua na regulação do hu

mor.
(D) Os neurolépticos são essencialmente utilizados no controle de delírios e alucinações.
(E) Os antiparkinsonianos, como os inibidores da monoaminoxidase (IMAO), são utilizados para diminuir ou 

acabar com os efeitos extrapiramidais dos antipsicóticos.

QUESTÃO 23
Refletindo sobre a importância e a função da equipe de enfermagem na reabilitação psicossocial, assinale a
afirmativa INCORRETA.
(A) O trabalho proposto pela Reforma Psiquiátrica nas cooperativas sociais possibilita que se criem novas 

formas de inserção do sujeito no mundo do trabalho por meio da aprendizagem de um ofício, da possi
bilidade de valorização das habilidades na construção de sua autonomia.

(B) A discussão sobre a reabilitação psicossocial do portador de transtorno mental pretende não apenas 
mudanças na forma de assistência, mas também mudanças de ordem organizacional e jurídica e, sobre
tudo, mudanças quanto à maneira que percebemos a loucura e com ela convivemos.

(C) A reabilitação psicossocial procura desenvolver habilidades que permitam ao paciente melhorar seu ma
nejo do cotidiano e sua competência, tornando-se menos vulnerável.

(D) Como um processo de reconstrução da cidadania, a reabilitação psicossocial é um conjunto de ativida
des que podem ser realizadas visando melhorar a qualidade de vida dos indivíduos com transtornos 
mentais, e à sua reinserção no contexto social.

(E) Qualquer tentativa de reabilitação psicossocial deve valorizar a aprendizagem de habilidades artísticas 
do portador de sofrimento psíquico, a fim de eliminar as sequelas adquiridas por transtornos mentais 
anteriores.
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QUESTÃO 24
A dependência química é definida pela 10a edição da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) como 
um conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após o uso re
petido de determinada substância. Conforme as definições da CID-10 sobre o uso prejudicial e a 
dependência de álcool e outras drogas, é INCORRETO afirmar que:
(A) a Síndrome de Abstinência é um conjunto de sintomas, de gravidade variável, que ocorre na interrupção 

(total ou parcial) do uso de uma substância que, geralmente, é utilizada de forma repetida e prolongada 
ou mesmo após o uso de grandes quantidades da substância.

(B) a Intoxicação Aguda é um fenômeno transitório, com perturbações no nível de consciência, cognição e 
comportamento, relacionada à interrupção total no uso de alguma substância psicoativa.

(C) o Uso Nocivo é um dano real, como hepatite ou episódio depressivo crônico, causado à saúde física e 
mental do usuário devido ao uso de alguma substância psicoativa.

(D) na Dependência, tanto o uso da substância psicoativa quanto o desejo de consumi-la devem estar pre
sentes. Existe incapacidade no controle do comportamento de consumir a substância.

(E) na Síndrome Amnéstica, ocorrem comprometimento da memória recente; perturbações do sentido do 
tempo e ausência de defeito da memória imediata e também comprometimento da consciência e com
prometimento Intelectual global.

QUESTÃO 25
Para que o (a) enfermeiro (a) possa reconhecer os problemas relacionados ao uso de álcool e de outras dro
gas e desenvolver ações assistenciais adequadas, é necessário a contínua atualização dos saberes sobre a 
epidemiologia e os efeitos dessas substâncias. À luz dos conhecimentos sobre o efeito das substâncias 
psicoativas, é CORRETO afirmar que:
(A) o Ecstasy e o LSD são drogas ilícitas, sintéticas e perturbadoras do sistema nervoso central. Por isso, cau

sam euforia, sensação de poder, ausência de medo, ansiedade, agressividade, excitação (física, mental e 
sexual), anorexia. Os prejuízos sociais do uso abusivo dessas substancias é amplamente difundido.

(B) a maconha e o LSD são drogas ilícitas, naturais e perturbadoras do sistema nervoso central. Seus efeitos 
são sensação de bem-estar, felicidade, relaxamento e sedação.

(C) o álcool é uma droga lícita, natural e depressora do sistema nervoso central que compromete partes do 
cérebro responsáveis pela memória, aprendizagem, motivação e autocontrole.

(D) a cocaína é uma droga ilícita, sintética e estimulante do sistema nervoso central que pode ser usada por 
via intravenosa e inalada. O crack é a própria cocaína transformada em um composto disponível para o 
fumo.

(E) a Psilocibina e a Dimetiltriptamina são substâncias naturais encontradas em fungos e cogumelos e têm 
como principal efeito as alucinações. Por isso, são muito utilizadas em rituais religiosos.

QUESTÃO 26
O setor saúde situa-se entre aqueles que apresentam maior número de estudos sobre a violência no traba
lho. Portanto, é importante que o enfermeiro saiba reconhecer atitudes nocivas nesse ambiente. Com rela
ção aos exemplos de violência no ambiente de trabalho, marque a alternativa que corresponde às atitudes 
relacionadas ao assédio moral.
(A) Mensagens, gestos, comentários e e-mails de cunho sexual ou convites insistentes e inapropriados por 

colegas de trabalho, gerentes e supervisores.
(B) Perseguições, supervisão excessiva, ameaças, exigência de tarefas impossíveis, críticas grosseiras, utiliza

ção de palavras de baixo-calão, brincadeiras inapropriadas.
(C) Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio, ví

deo e foto que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável.
(D) Diferença salarial entre os gêneros para o mesmo cargo, exigência de teste de gravidez para contrata

ção, solicitar mudança de corte de cabelo para assumir um cargo.
(E) Transmitir, publicar ou divulgar, por qualquer meio, informações sigilosas e/ou utilizar o cargo e/ou posi

ção para favorecimento pessoal ou de terceiros.
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QUESTÃO 27
De acordo com a classificação dos riscos no ambiente laboral dispostos na Norma Regulamentadora n° 5
(NR-5), é INCORRETO afirmar que:
(A) consideram-se agentes de risco químico as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar 

no organismo do trabalhador pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, gases, neblinas, névo
as, bactérias, vírus, fungos, parasitos entre outros que, pela natureza da atividade e da exposição, pos
sam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão.

(B) risco ergonômico é qualquer fator que pode interferir nas características psicofisiológicas do trabalha
dor, causando desconforto ou afetando sua saúde, como levantamento de peso, ritmo excessivo de tra
balho, monotonia, repetitividade, postura inadequada de trabalho etc..

(C) representam os agentes de risco físico as diversas formas de energia a que possam estar expostos os traba
lhadores, tais como: ruído, calor, frio, pressão, umidade, radiações ionizantes e não-ionizantes, vibração etc..

(D) risco de acidente é qualquer fator que coloque o trabalhador em situação vulnerável e possa afetar sua 
integridade e seu bem-estar físico e psíquico, como uso de máquinas e equipamentos sem proteção, 
probabilidade de incêndio e explosão, arranjo físico inadequado, armazenamento inadequado etc..

(E) o mapa de riscos ocupacionais é uma representação dos riscos à saúde assinalados em cada um dos di
versos locais de trabalho, e visa reunir dados de identificação das ameaças ocupacionais para viabilizar a 
troca de informações e a realização de atividades de precaução entre os trabalhadores.

QUESTÃO 28
A Organização Mundial da Saúde (2018) estima que, no Brasil, aproximadamente 30% da população geral 
com mais de 40 anos possa ter hipertensão arterial. Considerando a complexidade dos recursos necessári
os para o controle dessa doença, assinale a alternativa INCORRETA.
(A) Dentre os principais fatores de risco para hipertensão arterial estão: obesidade, tabagismo, alto consu

mo de sal, consumo de bebidas alcoólicas e sedentarismo.
(B) A pressão arterial sistólica maior ou igual a 140mmHg e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 

90 mmHg podem indicar hipertensão arterial.
(C) São sinais característicos de crise hipertensiva: brusca elevação da pressão arterial, cefaleia, alterações visuais.
(D) Captopril 25mg e Glibenclamida 5mg são anti-hipertensivos disponíveis na rede básica de saúde.
(E) Manter o peso adequado, não abusar do sal e praticar atividade física regular podem auxiliar na preven

ção e controle da hipertensão arterial.

QUESTÃO 29
Com base na resolução COFEN 358/2009, é INCORRETO afirmar sobre a Sistematização da Assistência de En
fermagem (SAE) em ambientes públicos ou privados onde ocorrem o cuidado profissional de enfermagem.
(A) Diagnóstico de Enfermagem é o processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na pri

meira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que 
representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado 
momento do processo saúde e doença. Constituem a base para a seleção das ações ou intervenções 
com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados.

(B) Planejamento de Enfermagem é a determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou inter
venções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana 
em um dado momento do processo saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem.

(C) Implementação é o processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respos
tas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde-doença para 
determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado; e de verifica
ção da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem.

(D) Coleta de dados de Enfermagem é o processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio 
de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família 
ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença.

(E) Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma atividade privativa(a) do enfermeiro(a), que 
utiliza método científico para identificar as situações de saúde-doença dos indivíduos e subsidiar as 
ações de assistência, contribuindo para a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde.



■■
■■■ INSTITUTO FEDERAL
H H  Mato Grosso

CONCURSO PÚBLICO — TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO — EDITAL 057/2019 - IFMT
ENFERMEIRO Página 13 de 17

QUESTÃO 30
Os modelos explicativos do processo saúde-doença-cuidado apresentam concepções diferentes que se 
complementam, auxiliando na compreensão dos fenômenos epidemiológicos, bem como na implementa
ção mais adequada de estratégias de promoção, prevenção e manutenção da saúde. Diante desse contexto, 
é CORRETO afirmar que:
(A) no modelo processual, a saúde é entendida como o equilíbrio entre os elementos que compõem o orga

nismo humano.
(B) o conceito biomédico da doença é definido como desajuste ou falha nos mecanismos de adaptação do 

organismo que conduz a uma perturbação da estrutura ou da função de um órgão, de um sistema, ou 
de todo o organismo, ou de suas funções vitais.

(C) o modelo sistêmico apresenta uma dimensão basicamente qualitativa de todo o ciclo, dividindo o desen
volvimento do processo saúde-doença em dois momentos sequenciais: o pré-patogênico e o patogênico.

(D) no modelo xamanístico, o cuidado significa a busca pela saúde que, nesse caso, está relacionada à busca 
do equilíbrio do corpo com os elementos internos e externos.

(E) no modelo holístico, o adoecer é concebido como resultante de transgressões de natureza individual e 
coletiva, sendo requeridos para reatar o enlace com as divindades,

QUESTÃO 31
A carga dos transtornos mentais continua crescendo, gera impactos significativos sobre a saúde e traz con
sequências sociais, de direitos humanos e econômicas para todos os países do mundo. Assim, com base no 
Plano de Ação Integral sobre Saúde Mental 2013-2020 da OMS, aprovado pela Assembleia Mundial da Saúde, 
em 2013, é CORRETO afirmar que:
(A) o Transtorno Afetivo Bipolar é um transtorno do humor que se caracteriza pela alternância de dois ou 

mais episódios de mania e depressão ou episódios recorrentes de mania.
(B) a Esquizofrenia é um transtorno global do desenvolvimento caracterizado por alterações na senso-per- 

cepção. O quadro pode ser episódico, com um ou vários surtos seguidos.
(C) os Episódios Depressivos são transtornos mentais neuróticos caracterizados por humor rebaixado, hipo- 

bulia ou abulia e diminuição da autoestima.
(D) o Transtorno Obsessivo-Compulsivo é um transtorno do humor caracterizado por ideias obsessivas e 

comportamentos compulsivos recorrentes.
(E) o Autismo é uma condição geralmente de natureza crônica ou progressiva, na qual há deterioração da 

função cognitiva que afeta memória, pensamento e orientação.

QUESTÃO 32
O Suporte Básico de Vida (SBV) é a base para salvar vidas em uma parada cardiorrespiratória (PCR), e sua
efetividade depende da implantação de uma sequência de ações conhecida como "cadeia de sobrevivência".
Assinale a alternativa que contenha a sequência CORRETA desta cadeia.
(A) Reconhecimento da PCR e Ressuscitação cardiopulmonar imediata de alta qualidade; Acionamento do 

serviço médico de emergência; Rápida desfibrilação; Cuidados pós-PCR adequados.
(B) Reconhecimento da PCR e Rápida desfibrilação; Ressuscitação cardiopulmonar imediata de alta qualida

de; Acionamento do serviço médico de emergência; Suporte avançado de vida eficaz.
(C) Reconhecimento da PCR e Acionamento do serviço médico de emergência; Ressuscitação cardiopulmo

nar imediata de alta qualidade; Suporte avançado de vida eficaz; Rápida desfibrilação e Cuidados pós- 
PCR adequados.

(D) Reconhecimento da PCR e acionamento do serviço médico de emergência; Ressuscitação cardiopulmo
nar imediata de alta qualidade; Rápida desfibrilação; Suporte avançado de vida eficaz e Cuidados pós- 
PCR adequados.

(E) Reconhecimento da PCR; Ressuscitação cardiopulmonar imediata de alta qualidade e Rápida desfibrila
ção; Cuidados pós-PCR adequados; Acionamento do serviço médico de emergência.
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QUESTÃO 33
Sobre o programa HIPERDIA, assinale a alternativa CORRETA.
(A) É um programa para acompanhamento de usuários hipertensos e/ou diabéticos que ocorre em todos os 

níveis de atenção à saúde, visando garantir acompanhamento e tratamento sistemático, mediante ações 
de capacitação dos profissionais e reorganização dos serviços.

(B) Compreende o cadastramento de portadores de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus atendidos com 
sintomas graves, permitindo acompanhamento dos casos e distribuição de medicamentos de alto custo.

(C) Constitui como uma estratégia do Ministério da Saúde de acompanhamento de usuários hipertensos e/ 
ou diabéticos e ocorre no nível primário de atenção à saúde, visando, além de acompanhar e tratar, re
cuperar a autonomia do usuário, e a sua responsabilidade em seu processo de saúde.

(D) É uma estratégia de acesso a medicamentos, cuja principal meta é ofertar de maneira contínua os medi
camentos para hipertensão e diabetes definidos pelo Ministério da Saúde para pacientes graves.

(E) Integra a principal ação de redução de doenças crônicas no país através do cadastramento e acompa
nhamento de portadores de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus atendidos nas unidades de 
pronto atendimento no SUS.

QUESTÃO 34
As doenças emergentes e reemergentes são um importante tema de saúde pública e merecem atenção
para que grandes epidemias sejam evitadas. A partir dessa afirmação, marque a alternativa INCORRETA.
(A) Doenças emergentes são aquelas novas que promovem significativo impacto sobre o ser humano, devi

do à sua gravidade e à potencialidade de deixar sequelas limitadoras e morte.
(B) O crescente aumento da expectativa de vida da população, o uso inadequado de antibióticos, a diminui

ção das diferenças sociais e a dificuldade de acesso aos serviços de saúde são fatores que têm contribuí
do para o reaparecimento de doenças ou surgimento de novas doenças.

(C) A organização dos serviços de saúde de forma a incorporar novos conhecimentos e tecnologias e de 
reformular continuamente as estratégias de controle são desafios a ser superados em relação às 
doenças emergentes e reemergentes.

(D) Esquistossomose, febres hemorrágicas, leishmaniose e arboviroses são exemplos de doenças emergen
tes e reemergentes relacionadas às mudanças ecológicas, desenvolvimento econômico e manipulação 
da terra.

(E) As doenças reemergentes ou resistentes às drogas são as que reaparecem após período de declínio sig
nificativo ou com risco de aumento no futuro próximo.

QUESTÃO 35
No Brasil, a hanseníase ainda se constitui em um problema de saúde pública que exige uma vigilância reso-
lutiva. De acordo com o Guia para o Controle da Hanseníase (2017), que integra a série de Cadernos de Aten
ção Básica, marque a alternativa CORRETA.
(A) Um caso de hanseníase é uma pessoa que apresenta uma ou mais de uma das seguintes características: 

lesão (ões) de pele com alteração de sensibilidade; acometimento de nervo (s) com espessamento neu- 
ral; baciloscopia positiva.

(B) A hanseníase é causada pelo Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen, que é um parasita intracelular 
obrigatório, com afinidade por células cutâneas e por células dos nervos periféricos. O tempo de multi
plicação do bacilo é rápido, podendo durar, no máximo,10 dias.

(C) O M. leprae tem baixa infectividade e alta patogenicidade, isto é, infecta muitas pessoas. No entanto, só 
poucas adoecem. Quando o nervo de uma área é afetado, surgem dormência, perda de tônus muscular 
e retrações dos dedos, com desenvolvimento de incapacidades físicas.

(D) O diagnóstico da doença e a classificação operacional do paciente em Paucibacilar ou em Multibacilar é 
importante para que possa ser selecionado o esquema de tratamento quimioterápico adequado ao ca
so, uma vez que a hanseníase é uma doença incurável e quanto mais precocemente diagnosticada e tra
tada mais rapidamente o paciente se estabiliza.

(E) A transmissão do M. leprae se dá por meio de convivência muito próxima e prolongada com o doente da 
forma transmissora, chamada multibacilar, que não se encontra em tratamento, por contato com gotí- 
culas de saliva ou secreções do nariz. Tocar a pele do paciente não transmite a hanseníase.
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QUESTÃO 36
O Brasil está entre os 30 países de alta carga para tuberculose (Tb), considerados prioritários pela Organiza
ção Mundial da Saúde (OMS) para o controle da doença no mundo. De acordo com o Plano Nacional pelo
Fim da Tuberculose do Ministério da Saúde, são afirmações corretas sobre a Tb, EXCETO:
(A) a polirresistência é a resistência a dois ou mais fármacos anti-Tb, exceto à associação rifampicina e isoni- 

azida.
(B) as reações adversas mais frequentes ao esquema básico são: mudança da coloração da urina (ocorre 

universalmente), intolerância gástrica, alterações cutâneas, icterícia e dores articulares.
(C) para o acompanhamento clínico dos casos pulmonares, é obrigatória a realização do controle bacterioló

gico ou radiológico e, se disponível, a solicitação de função hepática, função renal e glicemia de jejum.
(D) a apresentação da Tb na forma pulmonar, além de ser a mais frequente, é também a mais relevante pa

ra a saúde pública, pois é essa forma, especialmente a bacilífera, a responsável pela manutenção da ca
deia de transmissão da doença.

(E) a transmissão da tuberculose é direta, de pessoa a pessoa. Portanto, a aglomeração de pessoas é o prin
cipal fator de transmissão.

QUESTÃO 37
Com a base na Lei 141/2012, que dispõe sobre aspectos relacionados ao Financiamento do Sistema Único
de Saúde, são afirmações corretas, EXCETO:
(A) Os percentuais das receitas fiscais que devem ser aplicados com exclusividade na saúde devem ser: mu

nicípios, 15% de suas receitas; estados, 12% de suas receitas; e a União, o valor do ano anterior acresci
do da variação do PIB.

(B) O controle sobre o uso dos recursos será dos conselhos de saúde e dos tribunais de contas, com exce
ção do controle específico do SUS, o Sistema Nacional de Auditoria.

(C) A transferência dos recursos deve ser fundo a fundo, de forma regular e obrigatória, por meio de custeio 
e capital.

(D) Todos os recursos são divididos e repassados segundo o número de habitantes que se encontram em 
cada Município, Distrito Federal ou Estado.

(E) O processo de planejamento e orçamento será ascendente, ou seja, os planos e metas nacionais consti
tuirão a base para os planos e metas estaduais que, por sua vez, resultarão em pactuações regionais e/ 
ou intermunicipais.

QUESTÃO 38
A Lei 8.142/90 dispõe, dentre outros assuntos, sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema
Único de Saúde (SUS). Nesse contexto, sobre as informações referentes aos Conselhos de Saúde, é INCOR
RETO afirmar que:
(A) o Conselho de Saúde é um órgão colegiado, deliberativo e facultativo do SUS em cada esfera de governo 

que faz parte da estrutura das secretarias de saúde dos municípios, dos estados e do governo federal.
(B) qualquer pessoa pode presidir o Conselho de Saúde, desde que seja conselheiro e participe do processo 

de eleição deste Colegiado.
(C) 50% dos integrantes do Conselho de Saúde têm de ser usuários, 25% devem ser profissionais de saúde e 

os outros 25% devem ser gestores e prestadores de serviço.
(D) o Conselho analisa e aprova o plano de saúde e o relatório de gestão, atuando na formulação de estraté

gias e no controle da execução da política de saúde.
(E) o Conselho de Saúde é responsável por realizar conferências e fóruns de participação social, além de 

aprovar o orçamento da saúde e acompanhar a sua execução.
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QUESTÃO 39
Com base no Programa Nacional de Imunizações (PNI), regulamentado pela Lei Federal 6.259/1975 e pelo
Decreto 78.321/1976, assinale a alternativa CORRETA sobre o Calendário Nacional de Vacinação.
(A) A vacina HPV está disponível, gratuitamente, somente para indivíduos imunodeprimidos, que vivem com 

HIV/Aids, os quais deverão receber o esquema de três doses (0, 2 e 6 meses) para ambos os sexos, nas 
faixas etárias entre 9 e 26 anos de idade.

(B) A vacina pneumocócica 23-valente (polissacarídica) está indicada para pessoas a partir dos 60 anos em 
condições clínicas especiais; e população indígena, a partir dos 15 anos de idade.

(C) As vacinas tríplice viral e varicela fazem parte do calendário vacinal infantil, e são recomendadas em dose 
única ao nascer.

(D) A vacina Pentavalente previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e infecções por Hae- 
mophilus influenzae do tipo B, e deve ser administrada uma dose no máximo até a 20a semana de gesta
ção.

(E) A vacina para prevenção da dengue é recomendada para indivíduos de 9 aos 45 anos de idade residentes 
em áreas endêmicas, os quais já foram previamente expostos ao vírus da dengue de qualquer sorotipo.

QUESTÃO 40
As vulvovaginites representam uma das queixas mais frequentes em ginecologia, tendo no corrimento vagi-
nal sua maior expressão clínica. De acordo com os protocolos da atenção básica e com a atenção integral à
saúde das mulheres na atenção básica, são afirmações corretas, EXCETO:
(A) A candidíase recorrente (quatro ou mais episódios em um ano) necessita de cultura para cândida, visan

do à identificação de cepas não albicans, que são resistentes aos tratamentos habituais. Deve-se tam
bém reforçar medidas higiênicas e investigar doenças imunossupressoras

(B) O tratamento das parcerias sexuais não está recomendado no caso de vaginoses bacterianas e candidíase.
(C) A cervicite é o principal sintoma nas infecções por Gardnerella vaginalis, e, quando acompanhada de dor 

acentuada após o coito, pode ser indicativa de doença inflamatória pélvica (DIP).
(D) Ao acompanhar o tratamento medicamentoso para tricomoníase e vaginose bacteriana, deve-se orientar 

a não ingestão de bebida alcoolica antes, durante e após o tratamento devido ao efeito antabuse.
(E) No tratamento de gonorreia, tricomoníase e clamídia todos os parceiros devem ser tratados com dose 

única.
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