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CARGO: ENFERMEIRO
Leia o texto a seguir e responda às questões
seguintes:

A INTERNET E O SINTOMA CONTEMPORÂNEO
Por REINALDO PAMPONET
Psicanalista-membro da Escola Brasileira de
Psicanálise - Membro da Associação Mundial de
Psicanálise (Paris)
Freud, em 1930, no seu famoso trabalho “O mal-estar na
civilização,” denunciava a difícil relação do homem
consigo mesmo e com o seu semelhante, evocando aí, o
que em 1960, Jacques Lacan, psicanalista francês,
chamou “os impasses do sujeito com o real”.
O real é o que põe questões para todo sujeito, é aquilo
com o qual o sujeito não consegue harmonizar-se. O real
tem como representantes máximos na cultura, o sexo e a
morte. O real é um limite. Diante do real, há sempre uma
impossibilidade a ultrapassar.
No Mal-estar na civilização, Freud convoca os
psicanalistas a se ocuparem do mal-estar do homem no
mundo civilizado e a se interessarem pela subjetividade
contemporânea. E, em 1953, Lacan, fiel seguidor de
Freud, vai nos dizer que a psicanálise tem um papel a
desempenhar na direção da subjetividade moderna,
papel esse que somente poderá ser garantido, ajustando
a psicanálise às novas invenções da ciência.

Bem, a psicanálise é uma “práxis” interessada no malestar do sujeito no mundo, já dissemos. Dizendo de outra
maneira: a psicanálise está interessada na “causa” da
insatisfação e da angústia do sujeito com o mundo dos
objetos. O interesse da psicanálise é orientar o sujeito,
pela via do saber inconsciente, até os impasses com o
real, conduzir o sujeito a construir uma relação menos
discordante com os objetos que lhe trazem satisfação. A
psicanálise de hoje tem a pretensão de fazer o sujeito
trabalhar os seus conflitos para que possa funcionar
melhor diante dos impasses que a vida cotidiana não
pára de nos colocar. Nesse sentido, privilegia a palavra,
a expressão viva do sujeito como meio para libertar-se da
dor de existir e da angústia. A psicanálise deve ajudar o
sujeito a sair da posição de ignorância com tudo aquilo
que está lhe causando infelicidade ou desprazer. A
psicanálise pretende despertar o sujeito que acorda para
continuar dormindo, despertá-lo para celebrar a vida.
Uma psicanálise é um despertar para o vivo da existência
humana.
O “prejuízo” que traz o uso do computador, se pudermos
falar assim, reside, justamente, na finalidade do seu uso.
Essa novidade, esse mundo moderno que é a Internet,
onde as imagens se pluralizam com rapidez e facilidade
como verdades do sujeito para tentar enganar o real, faz
a palavra serva da imagem. Porém, ao sacrificar as
palavras às expensas da imagem, o sujeito torna-se,
muitas vezes, um devoto da imagem, dos jogos, da
distração, das soluções prontas, das cópias, em
detrimento do vivo da expressão falada e escrita, da
leitura, do teatro, do cinema, da interlocução com o
semelhante e de tudo aquilo que exige esforço para
poder apreender e se sentir realizado.

Sabemos da grande atração que o “novo”, a novidade
exerce sobre o homem. É grande o interesse do homem
pelos novos objetos da ciência, pelas rápidas,
interessantes e atraentes invenções da ciência, pelos
objetos modernos que o discurso capitalista não pára de
inventar.

Numa palavra - o prejuízo é quando o sujeito se isola,
confina-se e emudece, dedicando grande parte do seu
tempo à Internet, quando “personaliza” o computador,
faz do computador o seu melhor amigo, a sua melhor
companhia. Assistimos, nesse século, a uma mudança
de valor do homem, uma troca de companhia: do amigocão para o amigo-computador.

Na série dos novos objetos da ciência, vamos refletir
sobre o uso do computador, refletir sobre a relação do
sujeito com esse objeto “top de linha” que proporcionou
ao homem comunicar-se separado do vivo da palavra e
nos permitiu acesso a um mundo virtual via Internet. A
Internet é útil, engenhosa e eficaz para o sujeito
engajado na modernidade, para todo sujeito identificado
com o mundo contemporâneo, contudo, essa eficácia
depende do modo e da finalidade como cada um dela faz
uso.

Assim procedendo, o sujeito equivoca-se, porque
confunde o “valor de uso” com o “valor de gozo”.
Fazendo da Internet seu “partenaire”, fazendo dela a sua
melhor parceira, retira satisfação da máquina em
detrimento da satisfação com a mulher, os filhos e os
amigos. E, acaba, inexoravelmente, sentindo-se cada
vez mais solitário e isolado daquilo que é
verdadeiramente humano.

A questão do sujeito com a Internet, que interessa aos
psicanalistas, refere-se ao “valor” que cada um retira do
“uso” que faz da máquina. Que valor tem para o sujeito
essa máquina moderna que chamamos computador?

Assim, tentando recobrir o real com a tela das imagens,
surge para o sujeito esse sintoma da modernidade que
conhecemos com o nome de “Depressão”. Procedendo
dessa maneira, privilegiando o objetivo, no lugar do
subjetivo, submetendo-se ao “time is money”, tentando
defender-se das emoções e da responsabilidade do
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universo das palavras, o sujeito acaba fazendo da
Internet o seu Sintoma - um Sintoma Contemporâneo,
que Freud não conheceu, deixando-nos, contudo, como
legado, a direção da sua cura.
(http://www.espacoacademico.com.br/004/04internet.htm)
01. Considerando a tipologia, podemos dizer que
esse texto é predominantemente:
a) narrativo
b) injuntivo
c) argumentativo
d) exemplificativo
e) descritivo
02. Dentre outros argumentos, o texto afirma que a
Internet:
a) não tem nada a contribuir com o cotidiano das
pessoas na contemporaneidade.
b) é um sinônimo de tristeza e isolamento para todas
as pessoas.
c) pode ser um recurso útil para as empreitadas do
dia-a-dia, dependendo, é claro, do uso que se faça
dela.
d) pode/deve satisfatoriamente substituir relações do
ambiente sócio-afetivo, conduzindo a uma dimensão
de gozo e prazer.
e) faz parte do advento contemporâneo, sem a qual
os cidadãos não conseguiriam viver, pois traz
benefícios concretizados no clichê “tempo é dinheiro”.
03. O real, categoria utilizada pela psicanálise
lacaniana, pode ser entendido como:
a) o interlocutor das relações diárias.
b) a zona limítrofe que serve de obstáculo para o
sujeito.
c) a morte e a ressurreição, materializadas no mito da
fênix.
d) o uso normal que se faz de ferramentas
tecnológicas da modernidade.
e) as conquistas amorosas de cunho eminentemente
sexual, ou seja, de práticas que levam ao orgasmo.
04. Acerca do texto é correto afirmar:
a) Freud e Lacan são os exclusivos representantes
da teoria psicanalítica.
b) A psicanálise junguiana pode ser usada como meio
através do qual o sujeito pode vir a se livrar das
angústias do cotidiano.
c) A Internet é a causadora principal de vários tipos
de depressão.
d) As novidades exercem um grande fascínio sobre o
ser humano.

e) O que o ser humano é, em termos profissionais, se
deve, na grande maioria das vezes, ao uso da
Internet.
05. “(...) o sujeito acaba fazendo da Internet o seu
Sintoma - um Sintoma Contemporâneo, que Freud
não conheceu, deixando-nos, contudo, como legado,
a direção da sua cura”. O termo sublinhado expressa
a idéia de:
a) conseqüência
b) adição
c) causa
d) consecutividade
e) oposição
06. Em “Diante do real, há sempre
impossibilidade a ultrapassar”, o verbo haver é:

uma

a) intransitivo
b) transitivo indireto
c) transitivo direto
d) transitivo direto e indireto
e) de ligação
07. Assinale a alternativa que contém um porquê
escrito em desconformidade com as normas
ortográficas vigentes.
a) Não se sabe por que motivo Carlos foi ao cemitério
à meia noite.
b) Os outros agentes ainda não procederam como
lhes ordenei por que?
c) As repostas não serviram porque todas eram
baseadas em hipóteses infundadas.
d) Qual dos porquês lhe parece mais favorável?
e) Por que, depois de tanto tempo, você já não vê
que estou falando a verdade?
08. Uma das orações abaixo contém o sinal indicativo
de crase usado incorretamente. Assinale-o.
a) Nada foi dito em relação à carta que você me
mandou.
b) Quero comer um camarão à baiana.
c) À uma da manhã, excepcionalmente, o galo
começo a cantar.
d) Vou à França no próximo ano.
e) Estamos cara à cara agora.
09. Sobre a crase podemos afirmar o seguinte:
a) A crase é a fusão entre duas vogais, ou seja, uma
preposição e um artigo qualquer ou um pronome
demonstrativo.
b) A crase serve para indicar ênfase.
c) O sinal indicativo da crase é o mesmo do acento
agudo.
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d) Representa-se graficamente a crase pelo acento
grave.
e) Ocorrerá a crase sempre que houver um termo que
exija a preposição a e outro termo que aceite o artigo
o.

e) Por favor sirva logo o café. Estamos todos
famintos.

10. Observe os períodos abaixo e escolha a melhor
alternativa.

Assinale-a.

I- Eles não vêem bem sem óculos.
II- Não fique assim à toa.
III- Se ele ver bem sem lentes, não precisa colocálas.
IV- Quando a gente vier do campo, tudo ficará
resolvido.
a) Apenas I e II corretos.
b) Somente III e IV estão corretos.
c) Somente I, II e III estão corretos.
d) Apenas I, II e IV estão corretos.
e) Todos estão corretos.
11. Marque a opção incorreta quanto à forma verbal.
a) Magôo aqueles que me são caros quando digo que
quero me embriagar.
b) Se coubessem todos lá no quarto, teriam dormido
juntos.
c) Todos punham o dinheiro no mesmo lugar.
d) Caibo também onde couberam aqueles que amei.
e) Se ele pôr mais açúcar no café, acho que não vou
tomá-lo.
12. Assinale opção que complete os espaços
convenientemente:
__________ anos não __________ vejo.
Mas, a partir de agora, o que couber __________
mim, farei de tudo para reencontrá-la.
a) A, a, a
b) Há, a, a
c) Há, à, à
d) Há, a, à
e) A, à, à
13. Assinale a alternativa que possui, pelo menos, um
problema com o uso da vírgula.
a) Na busca da emoção, para provocar o observador,
o artista abusa da verossimilhança das cenas
retratadas, daí a importância também na observação
da natureza.
b) Marta, o que você quer comigo agora?
c) Suas principais características são a teatralidade
das obras, o dinamismo, a urgência, o conflito e o
forte apelo emocional.
d) A questão da harmonia também é importante para
o Barroco. Entretanto, ela é vista numa obra de forma
diferente do Renascimento.

14 Nos períodos a seguir, há uma palavra que não
está de acordo com as normas ortográficas vigentes.

a) Comi a paçoca e fiquei com infecção intestinal.
b) O povo muçumano encontra algumas dificuldades
do Ocidente.
c) Se a gente quisesse ficar, poderia se acomodar
naquele quarto.
d) Quando eu fizer o bolo, servirei o lanche.
e) Não gosto do cachorro do vizinho. Ele é rabugento.
15. Só existe uma palavra escrita corretamente.
Escolha-a.
a) encaichar
b) ferrujem
c) nogento
d) insosso
e) ressucitar
16. As equipes de saúde da família-ESF devem atuar
prioritariamente em 07 áreas estratégicas, dentre as
quais destacam-se três.Assinale a alternativa que as
contém:
a) Ações de saúde bucal, controle de tuberculose e
de leischimaniose;
b) Ações de saúde da mulher, controle da malária e
de hanseníase;
c) Ações de saúde da criança, controle da doença de
chagas e diabetes;
d) Ações da saúde da mulher, da criança e controle
da febre amarela;
e) Controle da tuberculose, da hipertensão arterial e
ações de saúde bucal;
17. A atenção primária em saúde trata-se de um
conceito mais amplo que contempla todas as ações
de promoção, prevenção e proteção à saúde num
território definido.Portanto ela tem como estratégia
a/o;
a) Vigilância ecológica;
b) Direito do trabalhador;
c) Assistência doméstica;
d) Vigilância epidemiológica;
e) Controle de pandemias;
18. Um exemplo de indicador para avaliação de
atenção básica a saúde é a;
a) Taxa de natalidade;
b) Percentual de endodontia;
c) Taxa de internação por cetoacidose e/ou coma
diabético;
d) Taxa de detecção de casos de leptospirose;
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e) Proporção da população sem cobertura do PSF;
19. Dentre os critérios utilizados no dimensionamento
do pessoal de enfermagem para a unidade de
recuperação
pós-anestésica
(URPA),
visando
assegurar a qualidade da assistência prestada não se
recomenda que a equipe seja:
a) especializada
b) permanente
c) pesquisadora
d) revezada
e) generalista
20. Os seguintes problemas são de alto risco na
gestação, exceto:
a) hipotenção arterial.
b) diabete.
c) n.d.a
d) doenças cardíacas.
e) hipertenção arterial.
21. Não deve ser recomendado ao paciente com
retenção urinaria:
a) Irrigar a genitália externa com água morna.
b) facilitar a posição do paciente para encorajar
micção.
c) Manter a comadre e o patiro ao alcance.
d) Oferecer líquidos.
e) Colocar as mãos em água fria.
22. O escarro ferruginoso é caracterizado da
patologia denominada:
a) Pneumonia bacteriana.
b) Bronquite crônica.
c) Edema agudo pulmonar.
d) Insuficiência mitral.
e) Insuficiência cardíaca.
23. O atendimento de emergência em pronto socorro,
prioriza-se ao paciente que apresenta o seguinte
problema:
a) dores nos membros inferiores
b) ferimentos penetrantes
c) alteração da temperatura
d) tosse produtiva
e) desconforto muscular esquelético
24. Os pacientes diabéticos em uso de insulina
simples devem ser orientados a:
a) Agitar rigorosamente o frasco antes da aplicação.
b) Injetar com técnica asséptica por via intradérmica.
c) Desprezar a insulina quando estiver com aspecto
leitoso.
d) Manter a insulina estocada no congelador.
e) administrar de preferência perto de articulações.

a) Sífilis, influenza e hepatite
b) Doença de chagas, hepatite e HIV
c) sarampo, HIV e doença de chagas
d) Malária, sífilis e hanseníase
e) HIV, SARA e pirexia
26. A queimadura de 2º grau caracteriza-se por:
a) afetar somente a derme.
b) afetar somente a epiderme.
c) afetar a epiderme e a derme.
d) destruir totalmente o epitélio.
e) destruir totalmente o epiderme e o derme.
27. O simples ato de lavar as mãos com água e
sabão, após prestarem assistência a um paciente
constitui-se em uma medida de:
a) segurança no trabalho
b) profilaxia de infecção
c) educação para saúde
d) educação continuada
e) higiene individual
28. O puerpério é o período que tem início após o
parto e termina quando a fisiologia materna volta ao
estado
anterior.
Quantas
semanas
tem,
aproximadamente, esse período?
a) 4
b) 8
c) 10
d) 2
e) 6
29. A etapa fundamental para a consulta de
enfermagem desenvolvida no exame clínico do
cliente com história de hipertensão arterial é:
a) aferição da pressão
b) inspeção
c) ausculta
d) palpação
e) entrevista
30. Se no posto de saúde onde você trabalha, falta
energia por duas horas, a conduta básica a ser
realizada para preservar as vacinas é:
a) abrir a geladeira para que o ar ambiente mantenha
a temperatura.
b) colocar as vacinas no congelador da geladeira
c) colocar as vacinas numa caixa fria (isopor)
d) vedar a geladeira
e) transferir as vacinas para outro local com energia
elétrica

31. São doenças que exigem isolamento respiratório,
exceto:
a) Rubéola
b) Meningococemia
25. Na hemotransfusão de sangue não testado,
c) Tuberculose pulmonar com escamo positivo
d) sarampo
constitui um grande risco para o paciente, podendo
e) Estafilococcia
transmitir:
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32. No prolápso de cordão umbilical no trabalho de
parto, a indicação correta é:
a) Intervenção por cesária
b) Aceleração do parto
c) Intervenção por fórceps
d) posição de sims
e) Aceleração do parto na água
33. O município ou bairro de onde se deslocam as
pessoas que são atendidas em uma determinado
serviço de saúde, caracteriza-se como uma área de;
a) Controle
b) Contato
c) demanda
d) estratégia
e) abrangência
34. No combate à hemorragia digestiva alta, aplica-se
lavagem gástrica gelada com soro fisiológico, em vez
de água, para evitar o risco de:
a) desidratação.
b) constipação.
c) intoxicação.
d) infestação.
e) infecção.

c) suspender a alimentação
d) iniciar hidratação oral
e) usar antidiarréico
39. O conjunto de medidas técnicas, estabelecidas
com o intuito de impedir a disseminação de agentes
infecciosos que podem ser transmitidos pelo ar e pelo
contato, denomina-se:
a) quarentena individual.
b) isolamento total ou rigoroso.
c) separação especial.
d) descarte obrigatório.
e) período de observação.
40. Qual a denominação que é empregada ao
número de casos novos de determinada doença, que
ocorre no ano?
a) incidência
b) endemia
c) epidemia
d) morbidade
e) prevalência de infecção

35. Qual requisito deverá preencher, o Agente
Comunitário de Saúde, para o exercício da profissão?
a) não residir na área da comunidade em que vai
atuar
b) haver concluído com aproveitamento curso de
qualificação básica para a formação de Agente
Comunitário de Saúde
c) haver concluído o ensino superior
d) haver concluído o curso Técnico em Enfermagem
e) n.d.a
36. Qual a lei que cria a profissão de Agente
Comunitário de Saúde?
a) 8.080/90
b) 8.142/90
c) 94.406/87
d) 3.189/99
e) 10.507/02
37. A uma criança menor de dois meses devemos
indicar a vacina:
a) tríplice
b) sabin
c) anti-sarampo
d) dupla
e) BCG intradérmica
38. Quando recebemos na unidade de Saúde uma
criança que apresenta episódios diarréicos, com
sinais moderados de desidratação. Qual a primeira
providência que devemos tomar?
a) usar antibiótico
b) iniciar hidratação venosa
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