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NÍVEL MÉDIO

AUXILIAR DE ENFERMAGEM (CAPS)FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO

PORTUGUÊS

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

ENTRE AS ACÁCIAS

Paciência, meu jovem: carreira de escritor — poeta, romancista, contista — no início é
assim, sofrida e incerta. Nem é profissão; é, como se diz, uma atividade. Não há mercado, vagas,
demanda. Há editores de livros que vêem até com alguma irritação essa coisa de gente tentando
começar: eles buscam nomes famosos, sucessos, confissões picantes; no mínimo, procuram
boas apostas, não riscos. Já os escritores querem... Que querem mesmo os escritores?

Publicar. Querem leitores. O problema é que os iniciantes começam sem eles. Alguns vão
atrás de leitores especiais, escritores conhecidos (seus desconhecidos), na esperança de que
os leiam, e recomendem, ou instruam.

Ao escrever “entre as acácias” estou citando o Carlos Drummond de Andrade de um diver-
tido poema muito mal-humorado sobre o — como chamá-lo? — assédio autoral. Está em Viola de
Bolso II. Os primeiros versos não fazem cerimônia: “Ah, não me tragam originais / para ler, para
corrigir, para louvar / sobretudo, para louvar”. E diz que os talentosos não precisam de sua ajuda:
“Passam gênios talvez entre as acácias / sinto estátuas futuras se moldando / sem precisão de
mim”.Lindo decassílabo: passam gênios talvez entre as acácias.

E não é coisa de hoje. Samuel Johnson (1709 – 1784), famoso pensador e literato inglês,
devolveu o manuscrito a um jovem escritor com palavras cruéis que ficaram famosas. “Seu livro
é bom e original. Infelizmente, a parte que é boa não é original, e a parte que é original não é boa”.

A mais encantadora das desculpas desses leitores relutantes foi dada pelo poeta gaúcho
Mário Quintana a uma senhora que lhe estendeu um calhamaço datilografado para ler: “Leio, leio
sim, minha querida. Mas ainda não li Goethe, não li Rilke, nem Schiller, nem Byron, nem Tasso.
Todos esses estão na sua frente, está bem?”.

Você tem uma saída: o concurso literário. Os escritores do júri vão ter de ler o seu texto,
sem escapatória. Em vez de um leitor, cinco! Com uma boa classificação, aparecem os editores.
Mesmo aí, jovem, o insucesso não é definitivo. Até Guimarães Rosa perdeu concurso.

(Ivan Ângelo, Veja – São Paulo, 18/10/2006, com adaptações)

01.  De acordo com o texto, a carreira de escritor é:

A) uma profissão prazerosa
B) uma profissão incipiente
C) uma atividade bem remunerada
D) uma atividade pouco requisitada

02.  Os “leitores especiais” (L.7) a que o texto se refere
são os:

A) escritores famosos
B) escritores do júri
C) leitores jovens
D) leitores desconhecidos

03.  “... começam sem eles” (L.6) — o pronome em desta-
que tem como referente:

A) escritores famosos
B) leitores comuns
C) escritores desconhecidos
D) leitores especiais

04.  “... E não é coisa de hoje” (L.15) —  a “coisa” a que o
texto se refere é:

A) a carreira de escritor
B) mercado, vagas, demandas
C) poema muito mal-humorado
D) o assédio autoral
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05.  No verso “sem precisão de mim” (L.13/14), a palavra

em destaque significa:

A) exatidão

B) correção

C) necessidade

D) adequação

06.  O verso “sinto estátuas futuras se moldando” (L.13)

significa que:

A) os gênios estarão futuramente entre as acácias do jar-

dim

B) os iniciantes terão futuramente reconhecimento e car-

reira brilhante

C) as estátuas serão futuramente adornadas por acácias

D) as estátuas serão esculpidas no futuro pelo poeta

07.  Em “Paciência, meu jovem...” (L.1),a vírgula foi usada

pelo mesmo motivo que no trecho:

A) “... poeta, romancista...” (L.1)

B) “Samuel Johnson (1709-1784), famoso pensador...” (L.15)

C) “Infelizmente, a parte ...”(L.17)

D) “...leio sim, minha querida...”(L.19/20)

08.  “Ah, não me tragam originais” (L.11) — o verbo trazer

está corretamente empregado em:

A) Se trazerem os manuscritos, prometo lê-los.

B) Se soubesse, eu teria trago os manuscritos para você.

C) Se ele trouxer os manuscritos, você os lerá?

D) Se você puder, traz os manuscritos!

09.  “... poema muito mal-humorado...” (L.10) — a palavra

mal completa corretamente a frase:

A) Este é um _____ manuscrito.

B) _____ chegou, deu-me logo o manuscrito.

C) Não se deve fazer _____ juízo dos iniciantes.

D) Um olhar _____ inibe os iniciantes.

10.  “Paciência, meu jovem” (L.1) — a palavra em desta-

que é acentuada pelo mesmo motivo que:

A) “no início”

B) “palavras cruéis”

C) “poeta gaúcho”

D) “uma saída”
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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. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito,
exceto quando se trate de leis orgânicas, dispor sobre as
matérias de competência do Município. Segundo o  artigo
18,  é atribuição da Câmara Municipal, dentre outras:

A) votar a Lei de Diretrizes Gerais de Desenvolvimento Urbano

B) exercer o poder de polícia administrativa

C) aplicar pelo menos 20% da receita municipal na manu-
tenção do ensino público
D) nomear e exonerar os secretários municipais

12. De acordo com o artigo 263, o dever do Município com
a educação será efetivado mediante a garantia de:

A) oferta de ensino religioso, de matrícula obrigatória, nos
horários normais das escolas públicas

B) prioridade na implantação e no desenvolvimento dos
ensinos médio e superior obrigatórios

C) ensino público fundamental, obrigatório e gratuito, com
estabelecimento progressivo do turno único

D) educação diferenciada entre os sexos, seja na orienta-
ção pedagógica ou no conteúdo do material didático

13. As ações e serviços públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um siste-
ma único de saúde. Dentre as diretrizes que orientam o
Sistema Único de Saúde, pode-se citar:

A) federalização dos recursos segundo plano nacional de
saúde

B) centralização político-administrativa das ações e servi-
ços de saúde

C) garantia de prioridade para cirurgias de médio porte

D) elaboração e atualização periódicas do plano municipal
de saúde

14. Compete ao Município, respeitando a legislação vigen-
te, organizar e prestar os serviços públicos de interesse
municipal urbano ou distrital, incluindo o de transporte co-
letivo. A gratuidade nos transportes coletivos urbanos é
garantida:

A) aos funcionários públicos do Município
B) aos estudantes das redes municipal e privada de ensino
C) aos maiores de 65 anos
D) aos menores de 16 anos

15. Como estabelece o artigo 289, são vedadas a propa-
ganda, a divulgação e as manifestações que, sob qualquer
forma:

A) atentem contra minorias raciais, étnicas ou religiosas

B) estimulem o confronto de correntes de opinião divergentes

C) que expressem posição política contrária àquela da
Administração Municipal vigente

D) que tornem públicas informações sobre as atividades
do Poder Legislativo

16. Compete ao Sistema Único de Saúde implantar políti-
ca de atendimento à saúde das pessoas consideradas do-
entes mentais. Segundo o artigo 249, deve ser observado,
dentre outros, o seguinte princípio:

A) garantia de sigilo quanto aos métodos de tratamento
utilizados

B) rigoroso respeito aos direitos humanos do doente

C) separação dos serviços de emergência psiquiátrica e
de emergência geral

D) controle da natalidade em pacientes psiquiátricos

17. Uma das igrejas de Cantagalo tem a peculiaridade de
apresentar, pintados em suas paredes, quadros do artista
italiano Nardi. Trata-se da Igreja Matriz:

A) da Santíssima Trindade
B) de Santa Rita de Cássia
C) do Santíssimo Sacramento
D) de Santo Antônio

18. Dentre os problemas ambientais encontrados no Muni-
cípio de Cantagalo, pode-se citar:

A) o aumento da poluição sonora e visual
B) a deficiência do sistema de esgotamento sanitário
C) o constante vazamento de petróleo
D) o grande volume de chuva ácida

19. O Município de Cantagalo, segundo estimativa de 2005,
possui o seguinte número aproximado de habitantes:

A) quarenta mil
B) trinta mil
C) dez mil
D) vinte mil

20.  Dentre os cinco distritos que compõem o Município de
Cantagalo, podem-se citar:

A) Boa Sorte e São Sebastião do Paraíba
B) Santa Rita da Floresta e Pirapetinga
C) Manancial e Euclidelândia
D) São Luís e Monerá
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. O Sistema Único de Saúde estabelece que a saúde é
um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições fundamentais ao seu pleno exercício.
O Sistema Único de Saúde é regulamentado pela Lei Fe-
deral nº:

A) 9394/1996
B) 8067/1990
C) 8080/1990
D) 9179/1996

22.  O Sistema Único de Saúde – SUS garante o acesso
de toda a população aos serviços de saúde, mediante o
princípio da:

A) universalidade
B) regionalização
C) hierarquização
D) descentralização

23. Segundo a Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990, que
trata da participação da comunidade no Sistema Único de
Saúde - SUS, o Conselho Municipal de Saúde de Cantagalo
deverá ter suas decisões homologadas pelo:

A) Ministro da Saúde
B) Secretário do Conselho Municipal de Saúde
C) Secretário Estadual de Saúde
D) Secretário Municipal de Saúde

24. O auxiliar de enfermagem, ao executar um procedi-
mento pertinente às suas atribuições, sem o adequado
conhecimento técnico-científico, estará expondo o paci-
ente sob seus cuidados aos danos decorrentes de:

A) imprudência
B) negligência
C) imperícia
D) omissão

25. Para a utilização da autoclave na esterilização e
processamento de materiais, é necessário que o auxiliar
de enfermagem observe atentamente a condição de:

A) carregar o equipamento com material que requer tempo
diferente de exposição, para facilitar o processo de esteri-
lização

B) utilizar 80% da capacidade da autoclave, de modo a
facilitar a circulação do vapor

C) dispor o material, de modo a fixá-lo nas paredes da
autoclave

D) esterilizar o material a uma temperatura de 80º C, com
tempo de exposição de uma hora

26. A causa mais comum de acidentes ocupacionais en-

volvendo trabalhadores de enfermagem é determinada:

A) pela exposição a materiais perfurocortantes

B) pelo uso de equipamento de proteção individual inade-

quado

C) pelo cumprimento de jornadas de trabalho diferenciadas

D) pela existência de iluminação artificial em detrimento
da luz natural

27. A via para a administração de drogas e substâncias

que oferece maior rapidez de absorção é a:

A) intramuscular

B) venosa

C) subcutânea
D) oral

28. O efeito esperado com a aplicação de compressas

quentes é:

A) a diminuição da absorção

B) a vasoconstrição

C) o aumento da eliminação
D) a vasodilatação

29. O Auxiliar de Enfermagem do CAPS, a fim de obter

êxito no seu trabalho, deve exercer as suas atividades res-

peitando o seguinte preceito:

A) Manter-se afastado e distante dos clientes sob seus

cuidados, a fim de evitar vínculos afetivos.

B) Ser capaz de prestar cuidados diretos aos clientes e

estabelecer uma comunicação interpessoal entre o profis-
sional e o paciente.

C) Agir com lentidão, pois qualquer atitude indicativa de
pressa poderá levar o portador de doença mental a respon-

der com agressividade.

D) Comportar-se de forma discreta com os clientes, pois o

risco de sofrer agressão súbita é muito grande.

30. Uma das principais características da psicose, a ser

observada pelo auxiliar de enfermagem do CAPS, é:

A) o comportamento fóbico anormal

B) a lucidez excessivamente delirante

C) a alteração do nível de consciência
D) a ocorrência de alucinações
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31. Uma característica marcante do movimento da refor-
ma psiquiátrica brasileira diz respeito à:

A) transformação da assistência ao doente mental, com a
construção de possibilidades de atenção que garantam a
sua inserção e de sua família no projeto terapêutico

B) defesa e consolidação do modelo hospitalocêntrico asi-
lar como o melhor para o tratamento da pessoa com trans-
torno mental

C) exclusão da família do projeto terapêutico, por entender
ser esta a grande causa de transtorno mental

D) previsão de fechamento de todos os leitos de internação
psiquiátrica, orientando que todo o tratamento ao doente
acometido de transtorno mental seja desenvolvido em ní-
vel ambulatorial

32. A síndrome aguda, caracterizada pela presença de sin-
tomas psicóticos, tremores de extremidades e agitação
psicomotora, desenvolvida no alcoolista crônico após a
privação repentina do álcool, é conhecida como:

A) transtorno psicossomático
B) síndrome delirante
C) delirium tremens
D) síndrome de Wernicke-Korsakoff

AS QUESTÕES DE Nº 33 A 35 TÊM COMO BASE A LEI Nº 10.216
DE 06 DE ABRIL DE 2001, QUE DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO E

OS DIREITOS DAS PESSOAS PORTADORAS DE TRANSTORNOS

MENTAIS E REDIRECIONA O MODELO ASSISTENCIAL EM SAÚDE

MENTAL.

33. De acordo com a legislação vigente, constitui direito
da pessoa portadora de transtorno mental:

A) manter-se internada em hospital psiquiátrico, preferen-
cialmente asilar, mediante intervenção medicamentosa

B) ser tratada em ambiente terapêutico, pelos meios me-
nos invasivos possíveis

C) permanecer exclusivamente sob tutela familiar, que dis-
põe de todos os recursos afetivos necessários para lidar
com o seu transtorno mental

D) comparecer mensalmente à unidade de saúde apenas
para apanhar as doses de medicamentos assegurados pelo
programa

34. A internação hospitalar da pessoa portadora de trans-
torno mental, em qualquer de suas modalidades, somente
será indicada quando:

A) a possibilidade de cura for remota

B) a família manifestar cansaço e indisposição para cuidar
do indivíduo

C) os recursos extra-hospitalares se mostrarem insufici-
entes

D) o hospital psiquiátrico for dotado de estrutura com ca-
racterísticas asilares

35. A internação psiquiátrica somente será realizada me-
diante laudo médico circunstanciado que caracterize os
seus motivos. A alternativa que melhor caracteriza uma
das circunstâncias da internação psiquiátrica é:

A) internação voluntária, aquela que se dá com o consen-
timento do usuário

B) internação involuntária, aquela determinada pela justiça

C) internação compulsória, aquela que ocorre por determi-
nação extra-oficial

D) internação involuntária, aquela que se dá pelo consen-
so do usuário e de seu familiar

CO M BASE NO TEXTO ACIMA, RESPONDA ÀS QUESTÕES DE

Nº 36 E 37.

36. A Portaria GM /MS nº 2.077, de 31 de outubro de 2003,
considera como egressos e possíveis beneficiários, para
efeitos da Lei nº 10.708/2003, todas as pessoas portado-
ras de transtorno mental incluídas no cadastro de
beneficiários potenciais do programa “De Volta pra Casa”
e que estejam comprovadamente:

A) em tratamento ambulatorial contínuo por período nunca
inferior a 3 (três) anos

B) inscritos no programa de assistência farmacêutica psi-
quiátrica

C) em situação clínica e social que justifique a internação
hospitalar mais prolongada

D) internados em hospital psiquiátrico por período
ininterrupto igual ou superior a  2 (dois)  anos

37. O pagamento do Auxílio-reabilitação Psicossocial será
suspenso quando:

A) a internação do beneficiário em hospital psiquiátrico se
mostrar desnecessária

B) os familiares do beneficiário já tiverem conseguido mei-
os próprios para o auto- sustento

C) os objetivos de reintegração social e autonomia do pa-
ciente já tiverem sido alcançados

D) a doença mental que motivou a internação se mantiver
comprovadamente estacionária

O Auxílio-reabilitação Psicossocial para pacientes
acometidos de transtornos mentais egressos de ins-
tituições nosocomiais foi instituído pela Lei nº 10.708,
de 31 de julho de 2003 e representa um avanço sig-
nificativo em relação ao que já havia sido preconiza-
do em 2001, no artigo 5º da Lei nº 10.216.
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38. O Programa de Atenção Integral a Usuários de Álcool
e outras Drogas, instituído pela Portaria GM /MS nº 2.197
de 14 de outubro de 2004, estabelece como um dos seus
principais componentes a atenção no CAPS - AD, ambu-
latórios e outras unidades extra-hospitalares
especializadas, devendo, para tal,  apresentar a seguinte
característica:

A) composição na rede assistencial de uma estrutura para
atendimento às urgências e emergências psiquiátricas

B) oferta, aos usuários de álcool e outras drogas e aos
seus familiares, de acolhimento, atenção integral e estí-
mulo à sua integração social e familiar

C) atuação respeitando-se a lógica territorial, salvo em caso
de ausência de recursos assistenciais similares, quando
a clientela poderá ultrapassar os limites previstos para a
abrangência dos serviço

D) operacionalização da rede de serviços hospitalares de
referência para a atuação integral junto aos usuários de
álcool e outras drogas

COM BASE NO TEXTO DA PORTARIA ACIMA, RESPONDA ÀS QUES-
TÕES DE Nº 39 E 40.

39.  Considerando-se que os Centros de Atenção

Psicossocial (CAPS) poderão constituir-se em modalida-

des de serviço (I, II e III), definidos por ordem crescente de

complexidade e abrangência, destaca-se como caracte-

rística do CAPS I:

A) a capacidade operacional para atendimento em municí-

pios com população entre 20.000 e 70.000 habitantes

B) a existência de equipe técnica mínima para o atendi-

mento de 30 pacientes por turno, tendo como limite máxi-

mo 45 pacientes /dia, em regime intensivo

C) a capacidade operacional para atendimento em municí-

pios com população acima de 200.000 habitantes

D)  a existência de equipe técnica mínima para o atendi-

mento de 40 pacientes por turno, tendo como limite máxi-

mo 60 pacientes /dia

40. Os CAPS deverão estar capacitados para o acompa-

nhamento dos pacientes de forma intensiva, semi-intensi-

va e não intensiva, devendo, para isto, levar em considera-

ção o quadro clínico atual, conforme cada caso. Neste

sentido, é definido como atendimento intensivo aquele des-

tinado aos pacientes que:

A) necessitam de acompanhamento semanal

B) podem ter uma freqüência mensal de atendimento

C) necessitam de acompanhamento diário

D) podem ter freqüência esporádica de atendimento

A Portaria GM /MS nº 336 de 19 de fevereiro de 2002
que regulamenta, em parte, o disposto na Lei nº 10.216
de 06 de abril de 2001, redireciona os modelos
assistenciais no campo da saúde mental e define o
funcionamento dos Centros de Atenção Psicossocial
(CAPS).





