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INSTRUÇÕES GERAIS

• O candidato receberá do fiscal:
- Um caderno de questões contendo 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha para os cargos de nível Fundamental ou 40 (quarenta)

questões objetivas de múltipla escolha para os cargos dos níveis Médio e Superior;
- Um cartão de respostas personalizado para a  Prova Objetiva.
• É responsabilidade do candidato certificar-se que o nome do cargo/especialidade informado nesta  capa de prova corresponde ao

nome do cargo/especialidade informado em seu cartão de respostas.
• Ao ser autorizado o início da prova verifique, no caderno de questões, se a numeração das questões e a   paginação estão corretas.
• Se você precisar de algum esclarecimento solicite a presença do responsável pelo local.
• O tempo que você dispõe para fazer a  Prova Objetiva e a marcação do cartão de respostas é de 3 (três) horas.
• No ato da aplicação da prova haverá o procedimento da coleta da impressão digital de cada candidato. (Edital  01/2005 - Item 8.9, subitem a.)
• Somente depois de decorrida 1 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu caderno de questões e seu cartão de respostas.

(Edital  01/2005 - Item 8.9, subitem c.)
• Ao candidato somente será permitido levar seu caderno de questões da Prova Objetiva ao final das provas, desde que permaneça em sala até

este momento. (Edital 01/2005 – item 8.9, subitem d.)
• NÃO será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no cartão de respostas. (Edital  01/2005 - Item 8.9, subitem e.)
• Após o término da sua prova entregue obrigatoriamente ao fiscal o cartão de respostas devidamente assinado.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas.
• Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas a alternativa que mais adequadamente a responde.
• O cartão de respostas NÃO pode  ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço

a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:

Atenção:
- Formas de marcação diferentes da que foi determinada implicarão a rejeição do cartão de respostas pela leitora ótica.
- A leitora ótica também NÃO registrará questões sem marcação, com marcação pouco nítida ou com mais de uma alternativa assinalada.

BOA SORTE  !!!
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO – A SAÚDE E O FUTURO
   Dráuzio Varella – Reflexões para o futuro

Ficaremos sobrecarregados, pagando caro pela
ignorância e irresponsabilidade do passado. Acharemos
inacreditável não havermos percebido em tempo, por exemplo,
que o vírus da Aids, presente na seringa usada pelo adolescente
da periferia para viajar ao paraíso por alguns instantes, infecta
as mocinhas da favela, os travestis da cadeia, as garotas da
boate, o meninão esperto, a menininha ingênua, o senhor
enrustido, a mãe de família e se espalha para a multidão de gente
pobre, sem instrução e higiene. Haverá milhões de pessoas com
Aids, dependendo de tratamentos caros e assistência
permanente. Seus sistemas imunológicos deprimidos se tornarão
presas fáceis aos bacilos da tuberculose, que, por via aérea, irão
parar nos pulmões dos que passarem por perto, fazendo ressurgir
a tuberculose epidêmica do tempo dos nossos avós. Sífilis,
hepatite B, herpes, papilomavírus e outras doenças sexualmente
transmissíveis atacarão os incautos e darão origem ao avesso
da revolução sexual entre os sensatos.

No caldo urbano da miséria/sujeira/ignorância
crescerão essas pragas modernas e outras imergirão inesperadas.
Estará claro, então, que o perigo será muito mais imprevisível do
que aquele representado pelas antigas endemias rurais: doença
de Chagas, malária, esquistossomose, passíveis de controle com
inseticidas, casas de tijolos, água limpa e farta.

Assustada, a sociedade brasileira tomará, enfim,
consciência do horror que será pôr filhos em um mundo tão
inóspito. Nessas condições é provável que se organize para
acabar com as causas dessas epidemias urbanas. Modernos
hospitais sem fins lucrativos, dirigidos por fundações privadas
e mantidos com o esforço e a vigilância das comunidades locais,
poderão democratizar o atendimento público. Eficientes
programas de prevenção, aplicados em parceria com instituições
internacionais, diminuirão o número de pessoas doentes.

Então virá a fase em que surgirão novos rebeldes
sonhadores, para enfrentar o desafio de estender a revolução
dos genes para melhorar a qualidade de vida dos que morarem
na periferia das grandes cidades ou na imensidão dos campos
brasileiros.

1 -  Como o texto tem um tom de profecia, a construção dessas
previsões se apóia fundamentalmente:

(A) no emprego do futuro do presente;
(B) na abordagem de temas ainda desconhecidos;
(C) na antevisão de um futuro sombrio;
(D) na condenação do atraso social e cultural;
(E) na utilização de expressões de dúvida.

2 -  “Ficaremos sobrecarregados...”; a utilização da pessoa nós
nesse segmento inicial do texto engloba:

(A) o autor e o leitor, apenas;
(B) o autor, o leitor e todos os demais brasileiros;
(C) os leitores em geral e o autor;
(D) os brasileiros em geral;
(E) o autor e a classe médica.

3 - “Ficaremos sobrecarregados, pagando caro pela ignorância...”;
a forma desenvolvida adequada da oração reduzida sublinhada é:

(A) enquanto pagamos caro pela ignorância;
(B) se pagarmos caro pela ignorância;
(C) quando pagarmos caro pela ignorância;
(D) e pagaremos caro pela ignorância;
(E) embora paguemos caro pela ignorância.

4 - “Acharemos inacreditável não havermos percebido em
tempo...”; a alternativa que mostra um emprego de tempos verbais
inadequado é:

(A) achamos / percebermos;
(B) achamos / termos percebido;
(C) achávamos / havermos percebido;
(D) acharíamos / termos percebido;
(E) acharemos / tivermos percebido.

5 -  O autor do texto fala de ignorância e da irresponsabilidade
passadas como motivo de males futuros. O item que se refere
mais à irresponsabilidade do que à ignorância é:

(A) “o vírus da Aids, presente na seringa usada pelo
adolescente da periferia para viajar ao paraíso por alguns
instantes, infecta as mocinhas da favela...”;

(B) “se espalha para a multidão de gente pobre, sem instrução
e sem higiene”;

(C) “Seus sistemas imunológicos deprimidos se tornarão presas
fáceis do bacilo da tuberculose...”;

(D) “outras doenças sexualmente transmissíveis atacarão os
incautos”;

(E) “fazendo ressurgir a tuberculose epidêmica do tempo de
nossos avós”.

6 - “darão origem ao avesso da revolução sexual entre os sensatos”;
o avesso da revolução sexual entre os sensatos significa:

(A) multiplicidade de parceiros;
(B) liberdade ampla de relações sexuais;
(C) evitarem-se relações de risco;
(D) abstinência sexual completa;
(E) preservação da virgindade até o casamento.

7 - “No caldo urbano da miséria/sujeira/ignorância”; neste
segmento, as barras inclinadas entre os vocábulos substituem,
respectivamente:

(A) vírgula / conjunção;
(B) vírgula / vírgula;
(C) conjunção / preposição;
(D) conjunção / conjunção;
(E) preposição / preposição.

8 -  “outras imergirão inesperadas”; nesse segmento, o vocábulo
imergirão não pode ser confundido com seu parônimo
emergirão, já que possuem sentido oposto. A alternativa a seguir
em que houve troca entre parônimos é:

(A) Há fragrante perigo de disseminação da Aids;
(B) Certas doenças oferecem perigo iminente;
(C) É necessário bom senso para a prevenção de doenças;
(D) O tráfico de drogas contribui para doenças transmissíveis;
(E) Numa seção daquela loja vendiam-se preservativos.
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9 - “Estará claro, então, que o perigo será muito mais
imprevisível...”; o vocábulo destacado tem valor semântico de:

(A) explicação;
(B) conclusão;
(C) tempo;
(D) condição;
(E) comparação.

10 -  O texto fala de epidemias e de endemias; a alternativa que
define endemia é:

(A) doença causada pela fragilidade do organismo;
(B) mal provocado por vírus desconhecido;
(C) doença que se alastra rapidamente por uma população;
(D) enfermidade provocada por mau uso de medicamentos;
(E) doença que se repete em população e/ou região específica.

11 -  “...usada pelo adolescente da periferia para viajar ao paraíso
por alguns instantes”; a alternativa abaixo em que a utilização
de um desses vocábulos apresenta o mesmo valor semântico
presente nesse segmento destacado do texto é:

(A) “se espalha para a multidão de gente pobre”;
(B) “o bacilo da tuberculose, que, por via aérea...”;
(C) “irá parar nos pulmões dos que passarem por perto”;
(D) “é provável que se organize para acabar com as causas”;
(E) “dirigidos por fundações privadas”.

12 - A alternativa em que a preposição destacada tem valor
semântico de meio é:

(A) “para acabar com as causas dessas epidemias”;
(B) “aplicados em parceria com instituições internacionais”;
(C) “passíveis de controle com inseticidas”;
(D) “mantidos com o esforço e a vigilância das comunidades

locais”;
(E) Haverá milhões de pessoas com Aids”.

13 - “Haverá milhões de pessoas com Aids”; a alternativa abaixo
em que a substituição da forma do verbo haver está
gramaticalmente INCORRETA é:

(A) deverá haver;
(B) poderá haver;
(C) poderá existir;
(D) existirão;
(E) deverão existir.

14 - A alternativa abaixo em que o substantivo NÃO é
acompanhado por um vocábulo  ou locução de valor adjetivo é:

(A) mocinhas da favela;
(B) travestis na cadeia;
(C) garotas da boate;
(D) meninão esperto;
(E) menininha ingênua.

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

15- A incapacidade funcional é um grande problema entre a
população idosa. A principal causa dessa condição:

(A) são alterações neurológicas e mentais;
(B) são dificuldades emocionais e solidão;
(C) é a instabilidade postural e quedas;
(D) são dores musculares e anemias;
(E) são  presbiacusia e presbiopia.

16- Analise as assertivas abaixo, identificando quais delas
constituem, segundo o  Código de Ética do Profissional de
Enfermagem, circunstâncias atenuantes em relação às infrações
que podem ser cometidas:

I – Ser reincidente.
II - Realizar atos sob coação e/ou intimidação.
III -Realizar ato sob emprego real de força física.
IV-Ter confessado espontaneamente a autoria da infração.
V- Facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade

ou a vantagem de outra infração.

As alternativas corretas são:

(A) I, II, IV;
(B) II, III, IV;
(C) III, IV e V;
(D) I, IV e V;
(E) I, III e V.

17- Embora existam outros exames, o procedimento laboratorial
considerado, pelo Ministério da Saúde, como básico para o
diagnóstico do Diabetes mellitus é:

(A) curva glicêmica;
(B) glicemia pós prandial;
(C) glicemia capilar de jejum;
(D) teste oral de tolerância à glicose;
(E) medida de glicose plasmática em jejum.

18 - Segundo o Ministério da Saúde, a equipe mínima de Saúde
da Família é constituída por:

(A) um médico, dois técnicos de enfermagem e um agente
comunitário de saúde;

(B) um médico, um enfermeiro e quatro a seis agentes
comunitários de saúde;

(C) um médico, um odontólogo, um enfermeiro e dois auxiliares
de enfermagem;

(D) um médico, uma a  dois auxiliares de enfermagem e quatro
a seis agentes comunitários de saúde;

(E) um médico, um enfermeiro, um a dois auxiliares de
enfermagem e quatro a seis agentes de saúde.
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19 - Em relação à via de administração de medicamentos
subcutânea é CORRETO afirmar que:

(A) esta via é preferida nos casos em que é desejável uma ação
medicamentosa  rápida e intermitente;

(B) a escolha do local de aplicação deverá ser diretamente
proporcional à quantidade da inervação local;

(C) após a aplicação, é importante massagear o local para facilitar
a absorção do medicamento;

(D) o volume máximo a ser administrado por esta via não deve
exceder a 2 ml, ficando geralmente em torno de 1 ml;

(E) se um vaso sanguíneo for atingido acidentalmente na
introdução da agulha, basta retirá-la e reaplicá-la
imediatamente em outro local, próximo ao anterior.

20 - No controle da hipertensão arterial sistêmica, são normas
preconizadas pelo Ministério da Saúde em relação às atividades
físicas, EXCETO:

(A) devem ser regulares, pois seus benefícios possuem efeito
máximo de apenas 24 a 48 horas;

(B) exercícios do tipo aeróbicos como caminhar, nadar, andar
de bicicleta, são os mais indicados;

(C) a manutenção dos exercícios diminui os níveis séricos de
HDL colesterol e aumenta os triglicerídeos;

(D) exercícios adequados devem ser feitos no mínimo três vezes
por semana, com a duração mínima de 30 minutos;

(E) a realização de exercícios pode ajudar na redução da dose
de medicamentos anti-hipertensivos.

21 - Em relação aos riscos biológicos para profissionais de
enfermagem durante a realização de procedimentos terapêuticos
e diagnósticos, analise as assertivas abaixo:

I - O risco de transmissão do vírus da Hepatite B em  profissionais
de saúde no ambiente de trabalho depende de alguns fatores
, especialmente ao grau de exposição ao sangue no ambiente
de trabalho e também à presença ou não do antígeno HBeAg
no paciente-fonte.

II – O contato com secreções vaginais está envolvido
habitualmente nas situações de risco ocupacional para
profissionais de saúde.

III – O risco de transmissão de Hepatite C é maior nos acidentes
envolvendo exposição a outros materiais biológicos que
não o sangue humano.

IV – Precauções-padrão são medidas normatizadas que visam
reduzir a exposição aos materiais biológicos provenientes de
pacientes com diagnóstico comprovado de doença infecciosa.

V – As exposições percutâneas são responsáveis por uma minoria
dos casos ocupacionais de Hepatite B.

(A) I e V estão corretas;
(B) II e V estão corretas;
(C) I e II estão corretas;
(D) II e III estão corretas;
(E) III e V estão corretas.

22 - Em casos de acidentes que resultem em hemorragias em um
membro, a aplicação de um torniquete poderá ser realizada
observando-se alguns cuidados. Em relação a esse procedimento
é correto afirmar que:

(A) o torniquete é aplicado como primeira medida para controlar
a hemorragia em um membro a fim de evitar perda sanguínea
acentuada e choque;

(B) na ausência de sangramento venoso, o torniquete pode ser
removido e um curativo compressivo pode ser aplicado em
seu lugar;

(C) em todas as situações de amputação traumática com forte
hemorragia, é imprescindível afrouxar periodicamente a
pressão do torniquete;

(D) o torniquete é aplicado proximal à ferida, com força
suficiente para controlar o fluxo sanguíneo arterial;

(E) é de fundamental importância que o enfermeiro memorize a
hora da aplicação do torniquete para controlar o
procedimento.

23 - Considerando-se a importância das ações de educação em
saúde, analise as assertivas abaixo:

I - As taxas de aderência aos tratamentos de agravos crônicos
são geralmente adequadas e  a ação educativa visa a
manutenção deste quadro.

II – O ensino em grupo é adequado para todos os pacientes,
pois cria mais facilmente segurança no educando, pelo
sentimento de grupo gerado.

III – Demonstração e prática são elementos secundários no
processo de aprendizado, que deverá valorizar a escuta por
parte do educando.

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
(D) todas as afirmativas estão corretas;
(E) todas as afirmativas estão incorretas.

24 - Durante um procedimento cirúrgico, uma das condições
clínicas que podem ocorrer é a hipotermia.  Em relação a esta
condição, é correto afirmar que:

(A) o retorno à temperatura corporal normal deverá ser obtido
de forma rápida, se possível imediata;

(B) é adequado administrar líquidos endovenosos e de irrigação
aquecidos a 37o C;

(C) a temperatura ambiente deverá ser mantida a menos de 22o

C, bastando cobrir o paciente com cobertores;
(D) não há necessidade de monitorar a pressão arterial ou a

dosagem sérica de eletrólitos;
(E) pacientes idosos requerem os mesmos cuidados em relação

à temperatura ambiente que os não idosos.

25 - Uma gestante dá à luz um bebê de baixo peso que  apresenta os
seguintes sintomas: rinite com coriza sero-sanguinolenta, obstrução
nasal; osteocondrite; choro ao manuseio; hepatoesplenomegalia;
alterações respiratórias e pênfigo palmo-plantar. A mãe informa não
ter comparecido às consultas de pré-natal,  nem realizado nenhum
exame. A situação descrita leva à suspeita de:

(A) sífilis Congênita Recente;
(B) síndrome de Guillan-Barré;
(C) meningite tuberculosa;
(D) herpes simples;
(E) eritema súbito.
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 26 - No diagnóstico da tuberculose pulmonar, as normas
recomendam priorizar a realização de baciloscopia direta de
escarro, exame automaticamente indicado para:

(A) mulheres com emagrecimento acentuado nos últimos dois
meses, apenas;

(B) crianças com tosse e expectoração há uma semana ou mais;
(C) pessoas com tosse e expectoração há três semanas ou

mais;
(D) idosos com emagrecimento e falta de apetite;
(E) pessoas com história familiar de hanseníase.

27 - Os adolescentes que chegam aos serviços de saúde e são
vítimas de alguma forma de maus-tratos devem receber atenção
especial por parte do enfermeiro. As ações listadas se aplicam à
atuação do enfermeiro, EXCETO:

(A) preencher a Ficha de Notificação Compulsória;
(B) encaminhar casos suspeitos para averiguação clínica mais

apurada;
(C) desenvolver ações de prevenção de maus tratos junto às

comunidade;
(D) fazer representação junto ao Ministério Público quando há

perda do pátrio poder;
(E) conversar com a família ou responsável sobre a

obrigatoriedade da notificação.

28 - O tratamento medicamentoso oral do diabetes é uma das
opções disponíveis para os casos de diabetes Tipo 2; entre as
drogas mais utilizadas nesse caso estão:

(A) glibenclamida, metformina e glimepirida;
(B) pirazinamida, glibenclamida e gliclazida;
(C) clonidina, metformina e minoxidil;
(D) clorpropamida, glipizida e gentamicina;
(E) metformina, gliburida e glucometacina.

29 - As atividades regulamentadas pela Lei do Exercício
Profissional de Enfermagem incluem ações exclusivas do
enfermeiro e outras compartilhadas também com os profissionais
técnicos e auxiliares de enfermagem. Observe as ações a seguir.

I – Consulta de enfermagem.
II – Administração de medicação parenteral.
III–Planejamento das ações assistenciais de enfermagem.
IV – Aplicação de oxigenioterapia.
V – Acompanhamento do trabalho de parto.
VI – Aplicação de calor e frio.

São ações comuns a todas as categorias da enfermagem:

(A) I, II  e VI, apenas;
(B) III,  IV e VI, apenas;
(C) II, IV, V e VI, apenas;
(D) II, III, V e VI, apenas;
(E) I, IV, V e VI, apenas.

30 - Na área de Saúde Mental, uma das mais importantes
mudanças recentes é a estruturação de CAPS – Centros de
Atenção Psicossocial – nos municípios brasileiros. Sobre o
CAPS, é correto afirmar que:

(A) constitui-se em serviço de atenção noturna para a
substituição das instituições psiquiátricas hospitalares;

(B) não deve atender a uma base territorial e sim a toda demanda
espontânea que a ele comparecer;

(C) é um estabelecimento de saúde mental para a aplicação de
técnicas e tratamentos medicamentosos;

(D) constitui-se em pólo de encaminhamento de demandas
psicossociais diversas;

(E) constitui-se em referência secundária entre o conjunto de
serviços substitutivos em saúde mental.

31 - No tratamento quimioterápico do câncer são utilizadas
substâncias antineoplásicas que possuem efeitos colaterais
importantes, sendo os mais freqüentes:

(A) neuropatias periféricas e íleo paralítico;
(B) queda de cabelos e fibrose pulmonar;
(C) mielossupressão e neutropenia;
(D) lesões renais e fadiga;
(E) náuseas e vômitos.

32 - A supervisão é uma atividade de liderança da enfermagem
que pode ser também geradora de tensão no trabalho, sobretudo
em casos de falhas por parte dos funcionários. Em relação a
possíveis situações geradoras de tensão, são atitudes
adequadas por parte do enfermeiro-supervisor, EXCETO:

(A) o enfermeiro-supervisor, ao identificar situação geradora
de tensão, analisa as condições que permitem elimina-la ou
atenua-la, evitando aumentar a tensão para si próprio;

(B) é importante a busca do envolvimento dos funcionários
numa contínua análise de necessidades da unidade de
enfermagem, e na definição de prioridades no trabalho;

(C) medidas disciplinares poderão ser utilizadas, mantendo-se
o foco do julgamento sobre a pessoa que cometeu a falha,
independente da ação executada;

(D) o enfermeiro-supervisor deve buscar o aperfeiçoamento
dos próprios conhecimentos técnicos como forma de ampliar
sua competência profissional para a orientação da equipe;

(E) o registro das situações e das oportunidades dadas aos
funcionários deverá ser feito pelo supervisor no seu plano
de desenvolvimento.

33 - Um paciente foi internado por pneumonia, e o enfermeiro
responsável instalou um cateter de acesso venoso periférico em
seu braço esquerdo. Após fazer uso de antibioticoterapia e
hidratação intravenosa por seis horas, o paciente apresentou os
seguintes sinais e sintomas: primeiro, sensibilidade e dor e, logo
após, edema, calor e rubor no braço do acesso venoso. Esse
quadro é sugestivo de:

(A) bacteremia;
(B) tromboflebite;
(C) tromboangeíte;
(D) embolia gasosa;
(E) neuropatia periférica.
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34 - Em pessoas idosas com pneumonia aguda, não se recomenda
o uso de sedativos. Nesses casos, isso se justifica porque:

(A) estes medicamentos podem suprimir reflexos da tosse e
diminuir a função respiratória;

(B) pessoas idosas tendem a dormir mais do que o necessário
para sua saúde;

(C) medicamentos sedativos podem aumentar o risco de
dependência química;

(D) o uso de sedativos pode mascarar a ocorrência do estado
febril;

(E) há um risco maior de ocorrência de problemas mentais.

35 - Constituem fatores predisponentes para a ocorrência de
infecção puerperal:

(A) gestação em adolescente e DST;
(B) idade avançada da mãe e multiparidade;
(C) trabalho de parto curto e fetos prematuros;
(D) manipulação intra-uterina e parto cirúrgico;
(E) obesidade da mãe e diabetes gestacional.

36 - O uso do óxido de etileno na esterilização de equipamentos
termossensíveis é autorizado e regulamentado pelos Ministérios
da Saúde e do Trabalho. São determinações regulamentares:

(A) permissão para a instalação de salas de esterilização por
óxido de etileno para equipamentos não-médicos;

(B) liberação controlada de mulheres em idade fértil nos
depósitos de recipientes de óxido de etileno;

(C) proibição de gestantes trabalhando em salas de esterilização
utilizando óxido de etileno;

(D) interdição de maternidades e hospitais com menos de 50
leitos que tenham salas de esterilização por óxido de etileno;

(E) extensão da esterilização por óxido de etileno, que deverá
ser complementada por autoclavação.

37 – Em imunização, o objetivo final da Rede de Frio é assegurar
que todos os imunobiológicos administrados mantenham suas
características iniciais, a fim de conferir imunidade, haja vista
que são produtos termolábeis.  A justificativa para este cuidado
é que:

(A) o calor acelera a inativação dos componentes imunogênicos;
(B) os diluentes das vacinas não atuam sob temperaturas altas;
(C) o frio permite estender a data de validade das vacinas;
(D) o frio acelera a inativação de proteínas imunogênicas;
(E) o calor inativa somente os vírus vivos.

38 - A utilização de qualquer medicamento pode gerar
conseqüências diversas, incluindo uma resposta nociva e não-
intencional e que ocorre mesmo nas doses normalmente usadas
em seres humanos. Esse tipo de situação é classificada pela
ANVISA como:

(A) dose letal máxima (DLM);
(B) efeito potencializador (EP);
(C) reação adversa a medicamento (RAM);
(D) resposta seletiva a medicamento (RSM);
(E) seqüela em decorrência do uso de medicamento (SDUM).

39- A estrutura organizacional de enfermagem que se caracteriza
pela utilização simultânea de dois ou mais tipos de
departamentalização (por programas ou por projetos) sobre os
mesmos membros da organização é chamada de:

(A) matricial;
(B) função linear;
(C) organização funcional;
(D) organização linha-assessoria;
(E) estabilização organizativa central.

40 - Os pacientes que chegam à triagem de um Pronto Socorro
são classificados e seu atendimento priorizado, de acordo com o
grau de gravidade e a condição clínica. Casos de urgência são
definidos como aqueles que apresentam condição clínica:

(A) instável, não podem esperar muito, não há ameaça à vida,
mas há ameaça imediata a algum membro afetado;

(B) estável, mas requerem intervenção médica em poucas horas.
Não há ameaça imediata à vida ou para membro afetado;

(C) instável e exigem intervenção médica imediata. Há ameaça
à vida ou a membro afetado;

(D) não avaliada e que podem ser atendidos por  profissionais
paramédicos. Não há ameaça à vida ou a membro afetado;

(E) extremamente desfavorável, exigindo intervenção para a
manutenção da vida ou para evitar a perda de um membro
afetado.




