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NÍVEL SUPERIOR

ENFERMEIRO (CAPS)FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO

PORTUGUÊS

LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA ÀS QUESTÕES DE Nº 01 A 10.

SOCIEDADE CORDIAL

Quais países do Bric (Brasil, Rússia, Índia e China) têm mais futuro? Nas vantagens do Brasil, menci-
onam-se a nossa tolerância e o nosso pacifismo, bem como a capacidade de lidar com a diversidade e evitar
confrontações brutais. Tal argumento traz a inevitável lembrança do “homem cordial” de Sérgio Buarque de
Hollanda — de que muitos falam, alguns discordam e poucos leram. Não me atrevo a passar a limpo tal
encrenca. Mas o homem cordial pode inspirar um passeio pela história. Comparativamente, tivemos poucos
eventos traumáticos, sangrentos e que tivessem requerido decisões dramáticas (exceto para os pobres, de
pouca ressonância na nossa cultura). Dos piores episódios, sobressaem a Guerra do Paraguai e a de Canu-
dos. Mas, em ambos os casos, o governo foi tragado passivamente, não tendo alternativa senão salvar seu
território.

Os Estados Unidos enfrentaram uma guerra sangrenta para alcançar sua independência. A nossa foi
assunto de família, resolvido com elegância. A Revolução Francesa abalou os alicerces da nação, dizimou a
aristocracia e, por décadas, deu emprego aos operadores de guilhotinas. Nossa república é fruto de uma
quartelada. Nos EUA, a liberação dos escravos precipitou uma das guerras civis mais brutais da história. Nela
perderam a vida 620 000 soldados (três vezes o Exército brasileiro de hoje). No Brasil, a escravidão acabou,
com uma penada, quando já estava moribunda. Nunca tivemos um presidente assassinado. Que lição de
civismo para os Estados Unidos!

Homem cordial? Sociedade cordial? Alguma coisa diferencia a nossa história, poupada dos cataclis-
mos medonhos que causaram indizível sofrimento a outros países. Louvemos os deuses. Mas há o reverso da
medalha.

O Estado brasileiro não precisou tomar decisões cruéis, de vida ou de morte ou diante de invasores
mais fortes.

Quem sabe, por falta de hecatombes, a história deixou de nos ensinar a tomar decisões duras e
penosas, as que cortam na carne, as que pisam nos calos de muitos. Em situações em que não há consen-
so, ficamos paralisados. Toleramos o intolerável quando não encontramos um desenlace de conciliação.

Nossa sociedade, medrosa e indecisa, conviveu por meio século com a inflação. Deputados não ousam
punir colegas delinqüentes. Não fazemos as reformas econômicas profundas, como fizeram Argentina, Peru e
Chile. Assistimos impassíveis à nossa economia ser corroída pela China.

Será que é esse o preço de uma história mais plácida, que exigiu menos decisões dramáticas dos
grandes atores? Será que,  por não havermos passado por situações de vida e morte, não aprendemos a
tomar decisões penosas? Nosso homem cordial prefere conviver com os problemas a enfrentá-los, quando as
soluções são conflitantes?

(Cláudio de Moura Castro,  Veja – São Paulo, 11/10/2006, com adaptações)

01.  Segundo o autor, o que diferencia a nossa história da
de outros países pressupõe, no Brasil, respectivamente,
os seguintes aspectos positivo e negativo:

A) ausência de cataclismos  /  impotência diante dos
impasses

B) ausência de tolerância  /  medo de cataclismos

C) busca de conciliação  /  paralisação diante do consenso

D) enfrentamento de grandes problemas  /  negação das
desigualdades seculares

02. De acordo com o texto, o fato de o Brasil ter sido poupa-

do de “cataclismos medonhos” (L.17/18) deve ser visto como:

A) nada mais que uma benção dos deuses

B) uma recompensa por nossa cordialidade

C) castigo merecido infligido a outros países

D) uma “faca de dois gumes”
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03. Segundo o texto, o conceito de “homem cordial” (L.3),

de Sérgio Buarque de Hollanda, é:

A) aceito por unanimidade

B) objeto de polêmica

C) pouco comentado

D) muito avançado para o seu tempo

04. No segmento “Quem sabe, por falta de hecatombes

...”(L.22)  — a palavra em destaque significa:

A) transformações da crosta terrestre

B) decisões dramáticas

C) matanças desenfreadas

D) grandes inundações

05. Em “Não me atrevo a passar a limpo tal encrenca.”

(L.4/5) — a expressão em destaque significa:

A) corrigir

B) esclarecer

C) reconhecer

D) respaldar

06. “Não me atrevo a passar a limpo tal encrenca. Mas o ho-

mem cordial pode inspirar um passeio pela história.” (L.4/5) —

determina alteração semântica reescrever esses dois períodos

do seguinte modo:

A) Ainda que não me atreva a passar a limpo tal encrenca,

o homem cordial pode inspirar um passeio pela história.

B) Mesmo que não me atreva a passar a limpo tal encrenca,

o homem cordial pode inspirar um passeio pela história.

C) Embora não me atreva a passar a limpo tal encrenca, o

homem cordial pode inspirar um passeio pela história.

D) Porque não me atrevo a passar a limpo tal encrenca, o

homem cordial pode inspirar um passeio pela história.

07. “Nas vantagens do Brasil, mencionam-se a nossa tole-

rância e o nosso pacifismo ...” (L.1/2) — esse trecho pode

ser reescrito, segundo a norma culta, do seguinte modo:

A) Dentre as vantagens do Brasil, citam-se a nossa tole-

rância e o nosso pacifismo...

B) Entre as vantagens do Brasil, falam-se da nossa tole-

rância e o nosso pacifismo...

C) Entre as vantagens do Brasil, acreditam-se na nossa

tolerância e o nosso pacifismo...

D) Dentre as vantagens do Brasil, aludem-se à nossa tole-

rância e o nosso pacifismo...

08.  “A nossa foi assunto de família, resolvido com elegân-

cia.” (L.10/11) — determina alteração semântica reescre-

ver esse segmento do seguinte modo:

A) A nossa foi assunto resolvido em família, com elegância.

B) A nossa foi assunto resolvido com elegância, em família.

C) A nossa foi assunto elegante, resolvido em família.

D) A nossa foi assunto elegantemente resolvido em família.

09.  “Assistimos impassíveis à nossa economia ser corro-

ída pela China.” (L.27) — dentre as frases abaixo, aquela

que contraria a norma culta, quanto à regência, é:

A) Os brasileiros assistiram ao desaquecimento de sua

economia.

B) A sociedade assiste passivamente a corrosão de sua

economia.

C) Não nos assiste o direito de julgar os fatos de nossa

história.

D) Os advogados assistem juridicamente seus clientes.

10.  O radical do vocábulo cordial está presente na expres-

são destacada em:

A) O Brasil colonial era submisso à Coroa Portuguesa.

B) O cortejo seguiu vagarosamente.

C) Sabemos de cor todos os impostos que pagamos.

D) É preciso ter coragem para mudar.
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CONHECIMENTOS GERAIS

CONSIDERE A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO E RES-
PONDA ÀS QUESTÕES DE Nº 11 A 16.

11. De acordo com o artigo 249, compete ao Sistema Úni-
co de Saúde desenvolver ações visando à segurança e à
saúde do trabalhador. Tais ações serão desenvolvidas,
dentre outros meios, através de:

A) destinação de recursos a empresas privadas visando à
prevenção de acidentes de trabalho e de doenças profissi-
onais

B) incentivo ao uso de atestado de esterilização e de teste
de gravidez como condição para admissão ou permanên-
cia no trabalho

C) controle e fiscalização dos ambientes e processos de
trabalho nos órgãos ou empresas públicas e privadas, in-
cluindo os departamentos médicos

D) garantia do direito de recusa de trabalho em ambiente
sem controle adequado de riscos, cabendo à empresa a
decisão sobre a permanência no emprego

12. O artigo 63 enumera as infrações político-administrati-
vas pelas quais responderão os Vereadores. Constitui infra-
ção político-administrativa dos Vereadores, dentre outras:

A) fixar residência fora do Município

B) descumprir o orçamento aprovado para o exercício fi-
nanceiro

C) retardar a publicação de leis

D) deixar de atender às orientações do líder de seu partido

13. Segundo o artigo 262, o Poder Público Municipal as-
segurará, na promoção da educação pré-escolar e do en-
sino de 1º grau, a observância, dentre outros, do seguinte
princípio:

A) garantia de fiscalização e controle da pesquisa e da
veiculação do pensamento

B) estabelecimento de condições para o acesso à escola,
segundo a idade e o sexo

C) garantia de condições técnicas adequadas para o exer-
cício do magistério

D) estabelecimento de concepção pedagógica única, em
detrimento da regionalização

14. Como estabelece o artigo 19, a concessão de licença
ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores constitui
competência exclusiva:

A) do Superior Tribunal de Justiça
B) da Câmara Municipal
C) da Administração Municipal
D) da Secretaria Municipal de Fazenda

15. Os servidores públicos constituem os recursos huma-
nos dos Poderes Municipais, assim entendidos os que ocu-
pam ou desempenham cargo, função ou emprego de natu-
reza pública, com ou sem remuneração. Segundo o artigo
86, considera-se servidor público civil aquele que:

A) assume, por designação do Prefeito, função político-
administrativa não remunerada em empresas públicas, bem
como na Câmara Municipal

B) mantém vínculo empregatício com empresas públicas,
ou sociedades de economia mista, que sejam prestadoras
de serviços públicos

C) exerce temporariamente cargo ou função em confiança
na Administração direta ou nas autarquias e fundações de
direito público

D)  ocupa cargo de provimento efetivo, na Administração
direta ou nas autarquias e fundações de direito público,
bem como na Câmara Municipal

16. Cabe ao Município prestar assistência social a quem
dela necessitar. Com a finalidade de suprir as deficiências
sociais da comunidade, o Município criará, na Sede e nos
Distritos, e em local de fácil acesso:

A) Centros Comunitários
B) Associações de Moradores
C) Instituições Religiosas
D)  Delegacias Regionais

17. A partir de 1820, atraídos pelo clima, imigrantes euro-
peus deixam Nova Friburgo e instalam-se na Cantagalo do
século XIX, desempenhando um importante papel na eco-
nomia da região. O trabalho imigrante foi responsável:

A) pelo desenvolvimento da atividade pecuária
B) pelo incremento da implantação de novas lavouras de café
C) pelo progresso decorrente da exploração do ouro
D) pela fundação das primeiras instituições de ensino e
pesquisa

18. Atualmente, a principal riqueza mineral do Município
de Cantagalo são:

A) os calcários cristalinos
B) os veios auríferos
C) as areias monasíticas
D) as jazidas de petróleo

19. O Rio Paraíba do Sul separa Cantagalo do Município
de Pirapetinga, este último localizado no Estado de:

A) São Paulo
B) Rio de Janeiro
C) Minas Gerais
D) Espírito Santo

20. O Brasão de Cantagalo é um dos símbolos do Municí-
pio. Representados no segundo quartel do brasão, o livro e
a pena lembram:

A) o importante escritor cantagalense João Guimarães
Rosa, autor de “Grande Sertão Veredas”

B) o educador Arthur Nunes, responsável pela fundação da
primeira Escola do Município

C) o trabalho dos jesuítas, responsáveis por significativo
avanço cultural da região

D) a obra “Os Sertões”, do grande escritor cantagalense
Euclides da Cunha
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Foi prescrito para um paciente Cefuroxima 1,5g, via
endovenosa, de 12/12 h.  Na enfermaria, este medicamen-
to está disponível em frasco-ampola de 750mg.  Para pre-
parar uma dose desta droga para o referido paciente, o
enfermeiro deverá utilizar:

A) 1 frasco
B) 1 frasco e meio
C) 2 frascos
D) 2 frascos e meio

22. Caso a administração do antibiótico Vancomicina
seja rápida — em menos de 1 hora — o paciente poderá
apresentar:

A) hipertensão arterial
B) síndrome do homem vermelho
C) dores abdominais
D) agitação psicomotora

23. Uma paciente com diagnóstico médico de insuficiên-
cia cardíaca congestiva comparece à consulta de enfer-
magem ambulatorial.  Durante a anamnese, refere ao en-
fermeiro queixa de fraqueza e dispnéia quando está arru-
mando a casa e preparando a comida.  Segundo a pacien-
te, estes sintomas se aliviam imediatamente após estas
atividades.  O diagnóstico de enfermagem mais adequado
para a situação descrita é o de:

A) manutenção do lar prejudicada, relacionada à capaci-
dade funcional comprometida, secundária à doença crôni-
ca debilitante

B) fadiga relacionada à oxigenação tissular inadequada,
secundária à insuficiência cardíaca congestiva

C) mobilidade física prejudicada, relacionada à diminuição
da força e resistência, secundária à indisponibilidade de
oxigênio suficiente

D) intolerância às atividades, relacionada ao oxigênio in-
suficiente para as atividades de vida diária

24. Após a confirmação de um caso de AIDS no posto de
saúde, a primeira medida a ser adotada frente à investiga-
ção do caso, e que é recomendada pelo Guia de Vigilân-
cia Epidemiológica, é:

A) assistência médica
B) verificação da qualidade da assistência
C) proteção individual
D) proteção da população

25. A prova do laço, quando utilizada como um dos critérios
de avaliação do quadro de Febre Hemorrágica da Dengue
(FHD), é considerada indicador fortemente positivo desta
doença quando o número de petéquias visualizadas for de:

A) 5 ou mais por polegada
B) 10 ou mais por polegada
C) 15 ou mais por polegada
D) 20 ou mais por polegada

26. Segundo o Calendário de Vacinação do Ministério da
Saúde - ano 2000, as vacinas recomendadas para uma
criança de 2 meses são:

A) 2ª dose da Tetravalente e 2ª dose da Pólio oral
B) 1ª dose da Tríplice bacteriana e 1ª dose da Pólio oral
C) 1ª dose da Tetravalente e 1ª dose da Pólio oral
D) 2ª dose da Tríplice bacteriana e 2ª dose da Pólio oral

27. A administração da vacina inativada da poliomielite (Salk)
está indicada na seguinte situação:

A) crianças que estejam em contato domiciliar com pes-
soa imunodeficiente suscetível

B) crianças com peso abaixo de 2.000g

C) crianças assintomáticas com infecção pelo HIV

D) crianças que estejam em contato domiciliar com pes-
soa portadora de tuberculose

28. Na epidemiologia do controle de doenças e agravos,
as estatísticas de morbidade têm papel fundamental.  Nesse
contexto, o coeficiente definido como “a razão entre o nú-
mero de casos novos de uma doença que ocorre em uma
comunidade, em um intervalo de tempo determinado, e a
população exposta ao risco de adquirir a referida doença
no mesmo período” é denominado:

A) incidência
B) prevalência
C) mortalidade proporcional
D) coeficiente de ataque

29. Analise a tabela abaixo, que mostra a evolução anual
da mortalidade por causas mal definidas entre crianças
brasileiras de 0 a 4 anos, divididas por raça/cor.

TAXAS DE MORTALIDADE E RAZÃO DE TAXAS DE MORTALIDADE POR

CAUSAS MAL DEFINIDAS NA FAIXA ETÁRIADE 0 A 4 ANOS, NO BRASIL

E REGIÕES, SEGUNDO RAÇA/COR* (2000-2003).

Pode-se concluir que a mortalidade infantil por causas mal
definidas entre 2000 e 2003:

A) decresceu progressivamente, ao longo do período, em
crianças pretas

B) foi maior em crianças brancas do que pardas

C) foi maior em crianças pretas do que brancas

D) aumentou progressivamente, ao longo do período, em
crianças pardas

Região Taxa de Mortalidade (por 1000 hab.)
Ano

Branca Parda Preta
2000 29,3 33,9 36,3
2001 25,8 31,9 37,0
2002 23,6 32,8 30,3

Brasil

2003 22,3 35,2 34,8
*categoria de referência: raça/cor branca.
Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS)
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30. A administração de vitamina K previne a doença
hemorrágica do recém-nascido decorrente da insuficiên-
cia dos seguintes fatores de coagulação:

A) I, V, IX e X
B) II, VI, VII e X
C) I, VI, IX e X
D) II, VII, IX e X

31. No contexto da saúde do adolescente, a detecção pre-
coce de condições psicossociais que predispõem esses
indivíduos a desenvolverem distúrbios mentais é de extre-
ma importância.  Nesse aspecto, são considerados fato-
res de risco psicossocial do tipo familiar:

A) pais separados e adoção
B) desagregação familiar e maus-tratos
C) adoção e dificuldade escolar
D) deficiência mental e situação sócio-econômica precária

32. O climatério acarreta repercussões clínicas sobre o
corpo da mulher.  Algumas alterações ocorrem precoce-
mente, ocasionando:

A) dispareunia
B) fragilidade capilar
C) depressão
D) doenças cardiovasculares

33. Sob a ação hormonal, o endométrio sofre modifica-
ções estruturais cíclicas que constituem o ciclo:

A) circadiano
B) menstrual
C) hipotalâmico-hipofisário
D) ovulatório

34. Na administração dos serviços de enfermagem, princípi-
os oriundos da Teoria Científica, como divisão do trabalho,
especialização dos profissionais e padronização de tarefas
são comumente encontrados.  Dentre as limitações desta
teoria, o ponto mais crítico reside no seu aspecto:

A) operacional
B) normativo
C) burocrático
D) mecanicista

35. Dentre as quatro formas de reposição de materiais apre-
sentadas por Kurcgant, aquela que se caracteriza por repo-
sição feita mediante ficha de débito do paciente junto ao
almoxarifado e à farmácia, que, por sua vez, encaminham
os materiais para a unidade, é denominada reposição:

A) por tempo
B) imediata por quantidade
C) por quantidade
D) por quantidade e tempo

36. O campo de atuação do Sistema Único de Saúde com-
preende, dentre outras, a atribuição de:

A) fiscalizar a formação de recursos humanos na área de
saúde

B) distribuir alimentação complementar

C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele compre-
endido o do trabalho

D) participar da formulação da política econômica

37. O princípio da integralidade da assistência no Sistema
Único de Saúde compreende:

A) um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos

B) a interligação de todos os níveis de complexidade da
assistência prestada à saúde dos indivíduos

C) o acesso igualitário aos serviços de saúde em todos os
níveis de assistência

D) a preservação da autonomia das pessoas na defesa de
sua integridade física e moral

38. A instância colegiada do Sistema Único de Saúde res-
ponsável por avaliar a situação de saúde e propor as dire-
trizes para a formulação da política de saúde nos níveis
correspondentes é:

A) o Conselho de Saúde
B) a Conferência de Saúde
C) o Conselho Nacional de Secretários de Saúde
D) o Conselho Nacional de Saúde

39.  Nos Centros de Atenção Psicossocial, o atendimento
destinado aos pacientes que, em função de seu quadro
clínico atual, necessitam de acompanhamento diário, é
definido como:

A) intensivo
B) semi-intensivo
C) não-intensivo
D) hospital-dia

40. De acordo com a Portaria 336 GM, o acolhimento de
um paciente no período noturno, nos feriados e finais de
semana, para eventual repouso e/ou observação, cuja per-
manência seja de até 07 (sete) dias corridos ou 10 (dez)
dias intercalados em um período de 30 (trinta) dias, cons-
titui uma atividade assistencial de responsabilidade de
Centros de Atenção Psicossocial da modalidade:

A) I
B) II
C) III
D) III AD
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41. A assistência prestada aos pacientes nos Centros de
Atenção Psicossocial poderá se constituir nas modalida-
des de serviços denominadas CAPS I, CAPS II e CAPS III.
Tais modalidades são definidas por ordem crescente de:

A) hierarquia entre os níveis municipal, estadual e federal

B) porte/complexidade e abrangência geográfica

C) hierarquia entre os níveis municipal, estadual, federal e
porte/complexidade

D) porte/complexidade e abrangência populacional

42. A portaria n° 336 GM determina que o atendimento
individual de pacientes nos Centros de Atenção Psicossocial
consiste, dentre outros aspectos, em:

A) suporte medicamentoso e psicoterapia
B) psicoterapia e grupo operativo
C) orientações e atividades de suporte social
D) visita domiciliar e atendimento à família

43. De acordo com a Lei n° 10.216, é direito da pessoa
portadora de transtorno mental ser tratada, preferencial-
mente, em serviços:

A) terciários de internação psiquiátrica
B) comunitários de saúde mental
C) terciários de hospitais universitários
D) comunitários de saúde pública

44. Segundo determinação da Lei nº 10216, o tipo de
internação psiquiátrica involuntária é aquela que se dá:

A) mediante laudo médico e com o consentimento do usu-
ário

B) por determinação judicial e sem o consentimento do
usuário

C) a pedido de terceiro e sem o consentimento do usuário

D) somente com a apresentação de laudo médico

45. Em consonância com a política pública de reintegra-
ção social da pessoa portadora de transtorno mental sub-
metida à internação de longa permanência, são conside-
radas egressas e possíveis beneficiárias, para efeito da
Lei nº 10.708, todas aquelas que estejam comprovadamente
internadas em hospital psiquiátrico por período ininterrupto
igual ou superior a:

A) um ano
B) dois anos
C) três anos
D) cinco anos

46. De acordo com o Programa de Atenção Integral a Usuá-
rios de Álcool e outras Drogas, as ações de detecção preco-
ce de casos de uso nocivo e/ou dependência de álcool e
outras drogas é responsabilidade do componente da:

A) rede de suporte social
B) assistência hospitalar
C) atenção nos CAPS-AD
D) atenção básica

47. Segundo a Lei n° 10.216, que dispõe sobre os direitos

e a proteção das pessoas acometidas de transtorno men-

tal, a internação, em qualquer de suas modalidades, só

será indicada quando:

A) o paciente e/ou seu representante legal solicitar

B) a rede de suporte social estiver saturada

C) os recursos extra-hospitalares se mostrarem insufici-

entes

D) os recursos familiares se mostrarem insuficientes

48. A Lei n° 10.216 estabelece que, nos casos de evasão,

transferência, acidente, intercorrência clínica grave e fale-

cimento, a comunicação aos familiares ou representante

legal e à autoridade sanitária responsável deve ser feita no

prazo máximo de:

A) 12 horas após a data da ocorrência

B) 24 horas após a data da ocorrência

C) 48 horas após a data da ocorrência

D) 72 horas após a data da ocorrência

49. Os municípios que desenvolvem projetos de Inclusão

Social pelo Trabalho, destinados a pessoas portadoras de

transtornos mentais e/ou de transtornos decorrentes do

uso de álcool e outras drogas, têm prioridade para receber

incentivos nos casos em que:

A) tenham implantado Serviços Residenciais Terapêuticos

B) tenham número reduzido de leitos de longa permanên-

cia em hospital psiquiátrico

C) ainda não tenham aderido ao Programa De Volta pra

Casa

D) apresentem articulações efetivas entre as redes de su-

porte social e hospitalar

50. Conforme fixado na portaria GM nº 336, o componente

da atenção nos CAPS-AD deve ter como principal caracte-

rística o atendimento prioritário a:

A) crianças e adolescentes com transtornos mentais severos

B) pacientes adultos com transtornos mentais severos

C) crianças, adolescentes e adultos com transtornos men-

tais leves

D) pacientes com transtornos decorrentes do uso e de-

pendência de substâncias psicoativas





