CONCURSO PÚBLICO UFMG / 2012
ENFERMEIRO
LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.
Antes de começar a fazer as provas:
• Verifique se este caderno contém três
provas: de Língua Portuguesa /
Legislação, com 15 questões; e
Específica, com 35 questões, com 4
(quatro) alternativas, cada uma dessas
questões, sequencialmente numeradas
de 1 a 50.
Caso haja algum problema, solicite a
substituição do seu caderno de provas.
Na Folha de Respostas:
• Confira seu nome e número de inscrição.
• Assine, A TINTA, no espaço indicado.
Ao transferir as respostas para a Folha de
Respostas:
• Use somente caneta azul ou preta e
aplique traços firmes dentro da área
reservada à letra correspondente a cada
resposta, conforme o modelo:
00-

A

B

C

D

Sua resposta NÃO será computada, se
houver marcação de mais de uma
alternativa.
NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM
RESPOSTA.

A Folha de Respostas não deve ser
dobrada, amassada ou rasurada.
Para entregar sua prova, somente após o
Período de Sigilo, levante o braço para
chamar o fiscal.
O candidato deverá aguardar o fiscal se
aproximar para, então, entregar o Caderno
de Provas e as Folhas de Respostas.

O candidato NÃO poderá levar
consigo o Caderno de Provas.
O rascunho de gabarito, localizado
ao final do Caderno de Provas, só
poderá ser destacado pelo fiscal.
Recolha seus objetos, deixe a sala e, em
seguida, o prédio. A partir do momento em
que sair da sala e até a saída do prédio,
continuam válidas as proibições ao uso de
aparelhos eletrônicos e celulares, bem como
não lhe é mais permitido o uso dos
sanitários.

Duração total das provas,
incluindo transcrição da FOLHA
DE RESPOSTAS:

QUATRO HORAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO
INSTRUÇÃO: As questões de 01 a 11 devem ser respondidas com base na leitura
do TEXTO 1. Leia-o com atenção, antes de respondê-las.
TEXTO 1
Inovadores solitários trabalham bem com os outros

Tímido e quase surdo, Thomas Edison trabalhava tão obsessivamente em
seu laboratório em Nova Jersey que sua própria família mal o conhecia. Ele passou
a personificar o mito do gênio solitário, após ajudar a inaugurar a era moderna
inventando o fonógrafo e a lâmpada e conquistando mais de mil patentes.
Mas na realidade Edison precisava de ajuda, mesmo que a colaboração não
fosse fácil para ele. Nikola Tesla, um assistente frustrado e mal pago, e mais tarde
um amargo adversário, descreveu Edison desta maneira: “Ele não tinha hobby, não
se interessava por nenhuma diversão e ignorava as mais elementares regras de
higiene”.
Desde então, inovadores lutaram com o difícil equilíbrio entre inspiração
solitária e realização coletiva, colaborativa. Muitos parecem se inclinar naturalmente
para a primeira, mas por pragmatismo adotam a segunda.
Quando Steve Jobs morreu, no ano passado, colegas da Apple lembraram
seu estilo muitas vezes bruto e prepotente de liderança, sua arrogância cheia de
opiniões e até sua desconsideração pelas regras elementares de higiene. Mas para
Jobs a colaboração era essencial. Muitas de suas 313 patentes foram
compartilhadas com outras pessoas e, se seus engenheiros e projetistas não
cooperassem, ele os demitia.
Como relatou o “Times”, “as patentes também mostram que com frequência
Jobs trabalhou com a equipe de desenho industrial para refinar cada detalhe de um
produto”.
No livro “Steve Jobs”, Walter Isaacson conta que a Sony tinha todos os
ingredientes para dominar a música digital, com uma experiência de usuário
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integrado que misturava hardware, software e conteúdo. A Apple chegou mais
tarde, mas com seus iPods e iTunes criou uma indústria de bilhões de dólares. Sua
vantagem? Ao contrário das divisões rivais da Sony, escreveu Isaacson, “Jobs não
organizou a Apple em divisões semiautônomas; ele controlava de perto todas as
suas equipes e as empurrava para o trabalho como uma empresa coesa e flexível”.
O modelo de colaboração inovadora foram os Laboratórios Bell. Seu campus
em Nova Jersey tinha longos corredores com escritórios abertos e seu diretor,
Mervin Kelly, incentivava o livre intercâmbio de ideias entre teóricos, físicos,
químicos, matemáticos e engenheiros. Na maior parte do século 20, os cientistas da
Bell conduziram avanços revolucionários em transistores, fibra óptica, células
solares e lasers, para citar só alguns.
“The Idea Factory: Bell LabsandtheGreat Age of American Innovation” [“A
Fábrica de Ideias: os Bell Labs e a Grande Era da Inovação Americana”], de Jon
Gertner, relata como um teórico, Claude Elwood Shannon, fazia malabarismo
enquanto pedalava em uma bicicleta fixa no corredor. Ele também era conhecido
por uma teoria da matemática binária que ajudou a criar os computadores digitais.
Mas o que dizer daqueles pensadores pouco sociáveis que não se importam
em trocar ideias com um gênio malabarista que pedala no monociclo? Escrevendo
na revista “Wired”, Clive Thompson afirmou que, para muitos verdadeiros
inovadores, a dinâmica social do “trabalho em equipe incessante” pode ser
estressante e causar distração. Thompson ofereceu uma solução grandiosa, mas
óbvia: a web.
“Com textos, bate-papo, atualizações, comentários e correio eletrônico, você
pode discutir ideias”, escreveu. Mas, ele acrescentou, “pode fazer isso na
privacidade”. Ainda melhor, se seus hábitos de higiene estão aquém de suas
inovações.
DELANEY, Kevin. Disponível em: http://www.opovo.com.br/app/opovo/thenewyorktimes/2012/04/30/
noticiasnewyorktimes/2830277/inovadores-solitarios-trabalham-bem-com-os-outros.shtml. Acesso em: 14
mai. 2012.

QUESTÃO 01
O principal objetivo deste texto é
A) divagar acerca da distância que separa a ação de um gênio de seus
colaboradores diretos.
B) expor a forma preponderante de trabalho de determinados criadores
produtos.

de

C) fomentar discussões acirradas sobre o comportamento social de determinados
gênios da história.
D) indicar os limites das características definidoras de ações desenvolvidas por
criadores.
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QUESTÃO 02
São elementos que, em conjunto, sintetizam as características de Steve Jobs e
Thomas Edison:
A) Desejo pessoal, carreira declinante e solidão.
B) Gênio realizador, pouca higiene e trabalho em equipe.
C) Maltratos a subalternos, insegurança e liderança.
D) Trabalho individual, diversão em equipe e sucesso.
QUESTÃO 03
Assinale a alternativa em que há trecho em que o autor do texto se expressa
emitindo uma opinião própria acerca de pessoa ou fato narrado.
A) [...] relata como um teórico, Claude Elwood Shannon, fazia malabarismo enquanto
pedalava em uma bicicleta fixa no corredor. Ele também era conhecido por uma
teoria da matemática binária que ajudou a criar os computadores digitais.
B) “Com textos, bate-papo, atualizações, comentários e correio eletrônico, você
pode discutir ideias”.
C) “Mas o que dizer daqueles pensadores pouco sociáveis que não se importam
em trocar ideias com um gênio malabarista que pedala no monociclo?”
D) “A Apple chegou mais tarde, mas com seus iPods e iTunes criou uma indústria
de bilhões de dólares.”.
QUESTÃO 04
Assinale a alternativa em que a palavra ou a expressão destacada estabelece
relação entre partes do texto, contribuindo para a sua continuidade.
A) “Desde então, inovadores lutaram com o difícil equilíbrio entre inspiração
solitária e realização coletiva, colaborativa.”
B) “The Idea Factory: Bell LabsandtheGreat Age of American Innovation”, [...], de
Jon Gertner, relata como um teórico, Claude Elwood Shannon, fazia
malabarismo enquanto pedalava em uma bicicleta fixa no corredor.
C) Na maior parte do século 20, os cientistas da Bell conduziram avanços
revolucionários em transistores, fibra óptica, células solares e lasers, para citar
só alguns.
D) No livro “Steve Jobs”, Walter Isaacson conta que a Sony tinha todos os
ingredientes para dominar a música digital, com uma experiência de usuário
integrado [...]
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QUESTÃO 05
A alternativa em que é apresentada a charge que traduz uma ideia apresentada
neste texto é

A)

B)

Disponível em: www.dosisdiarias.com.br. Acesso
em: 12 mai. 2010.

Disponível em: http://revistagalileu.globo.com/
Revista/Common/0,,ERT25224917773,00.html. Acesso em: 12 mai. 2010

C)

D)

Disponível em: http://www.fazpensar.com/tag/
charge/page/26. Acesso em: 12 mai. 2010

Disponível em:
http//domacedo.blogspot.com.br/2011/10/
charge-de-xalberto.html. Acesso em: 12 mai.
2010.
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QUESTÃO 06
Os parágrafos de um texto podem ser organizados das seguintes formas:
I - Ordenação por tempo e espaço.
II - Ordenação por enumeração.
III - Ordenação por contraste.
IV - Ordenação por explicitação.
V - Ordenação por causa-consequência.
Em relação a essas formas de organização, no texto lido, o autor utilizou as
seguintes formas:
A) I, II, III e IV, apenas.
B) II, III, IV e V, apenas.
C) I, II, IV e V, apenas.
D) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa em que é apresentado um trecho em que o autor faz uma
comparação irônica para se expressar.
A) “Ele passou a personificar o mito do gênio solitário, após ajudar a inaugurar a
era moderna inventando o fonógrafo e a lâmpada e conquistando mais de mil
patentes”.
B) “Com textos, bate-papo, atualizações, comentários e correio eletrônico, você
pode discutir ideias”, escreveu. Mas, ele acrescentou, “pode fazer isso na
privacidade”. Ainda melhor, se seus hábitos de higiene estão aquém de suas
inovações.
C) “Jobs não organizou a Apple em divisões semiautônomas; ele controlava de
perto todas as suas equipes e as empurrava para o trabalho como uma
empresa coesa e flexível”.
D) “Tímido e quase surdo, Thomas Edison trabalhava tão obsessivamente em seu
laboratório em Nova Jersey que sua própria família mal o conhecia.”
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QUESTÃO 08
Leia o seguinte trecho:

“Mas para Jobs a colaboração era essencial. Muitas de suas 313 patentes foram
compartilhadas com outras pessoas e, se seus engenheiros e projetistas não
cooperassem, ele os demitia.”

A palavra ou expressão que une os dois períodos desse trecho, sem que haja
alteração de sentido é
A) ao contrário.
B)

a menos que.

C) uma vez que.
D) tampouco.

QUESTÃO 09
Leia o seguinte trecho do texto.

[...] “as patentes também mostram que com frequência Jobs trabalhou com a
equipe de desenho industrial para refinar cada detalhe de um produto”.

As aspas nesse trecho foram utilizadas para
A) assinalar transcrição feita de outra fonte textual.
B) introduzir explicação acerca de fato já narrado.
C) realçar período sem autoria nitidamente expressa.
D) separar frase estranha ao contexto de ocorrência.
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QUESTÃO 10
Assinale a alternativa em que o termo destacado pode ser substituído pela palavra
ou expressão entre parênteses, sem haver alteração do sentido do original.
A) Como relatou o “Times”, “as patentes também mostram que com frequência
Jobs trabalhou com a equipe de desenho industrial para refinar cada detalhe de
um produto”. (para que)
B) Ele também era conhecido por uma teoria da matemática binária que ajudou a
criar os computadores digitais. (na qual)
C) Mas o que dizer daqueles pensadores pouco sociáveis que não se importam
em trocar ideias com um gênio malabarista que pedala no monociclo? (os
quais)
D) Tímido e quase surdo, Thomas Edison trabalhava tão obsessivamente em seu
laboratório em Nova Jersey que sua própria família mal o conhecia. (uma vez
que)

QUESTÃO 11
Na construção do período “Ele não tinha hobby, não se interessava por
nenhuma diversão e ignorava as mais elementares regras de higiene”, foi
usado o processo da coordenação entre as orações.
Reescrevendo-o sem alteração de sentido, mas relacionando as orações pelo
processo da subordinação, a redação será:
A) “Ele não tinha hobby, além de não se interessar por nenhuma diversão, como
também ignorava mais elementares regras de higiene”.
B) “Ele não tinha hobby, logo não se interessava por nenhuma diversão,
tampouco ignorava as mais elementares regras de higiene”.
C) “Ele não tinha hobby, ora não se interessava por nenhuma diversão ora
ignorava as mais elementares regras de higiene”.
D) “Ele não tinha hobby, também não se interessava por nenhuma diversão,
mesmo que ignorasse as mais elementares regras de higiene”.
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INSTRUÇÃO: A questão 12 deve ser respondida com base na leitura do TEXTO 2,
a seguir.
TEXTO 2

http://www.releituras.com.br/ratodesebo47.asp. Acesso em 12 ma.i 2012.

QUESTÃO 12
O efeito de humor dessa tira advém do seguinte recurso de linguagem utilizado pelo
autor:
A) citação de fato histórico, de forma inusitada, para demonstrar erudição da
personagem.
B) remissão, referência a palavra, expressão, ou a fato citado anteriormente no
texto.
C) uso inadequado da palavra mais, no terceiro quadrinho, de forma a reforçar a
inépcia da hiena ao lidar com as formas de humor.
D) trava-língua, com sequência de fonemas formado por assonâncias e
aliterações.
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Analise e responda as questões numeradas de 13 a 15, de acordo com Lei
nº 8.112, de 11/12/1990 e suas alterações.
QUESTÃO 13
Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago
no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo
Poder, com prévia apreciação do órgão central do SIPEC, observados os seguintes
preceitos, EXCETO:
A) interesse do servidor.
B) equivalência de vencimentos.
C) manutenção da essência das atribuições do cargo.
D) vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades.
QUESTÃO 14
É INCORRETO afirmar que
A) configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por
mais de trinta dias consecutivos.
B) será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver
praticado, na atividade, falta punível com a demissão.
C) a acumulação de cargos lícita, não fica condicionada à comprovação da
compatibilidade de horários.
D) o servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a
pedido, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o
cumprimento da penalidade, acaso aplicada.
QUESTÃO 15
São formas de provimento de cargo público, EXCETO:
A) reversão.
B) remoção.
C) readaptação.
D) reintegração.
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PROVA ESPECÍFICA
QUESTÃO 16
No que se refere às Teorias da Administração aplicadas na organização dos
serviços de saúde e de enfermagem, associe a Teoria aos seus pressupostos.

TEORIA DA
ADMINISTRAÇÃO
1. Teoria científica
Taylorismo

PRESSUPOSTOS
ou

A - Nessa abordagem, a preocupação com a
“estrutura” transferiu-se para o “processo” e para a
“dinâmica organizacional”. A ênfase, entretanto, se
mantém na variável pessoas.

2. Teoria Clássica

B - Preocupa-se exclusivamente com a estrutura
formal da organização. Nas instituições de saúde,
essa Teoria é representada pela estrutura
rigidamente hierarquizada, com estabelecimento
de um indivíduo a outro e de um serviço a outro.

3. Teoria das Relações
Humanas

C - O ponto mais crítico dessa teoria é seu aspecto
mecanicista, considerando o homem como peça de
uma engrenagem. Predominam regras e diretrizes
que padronizam e determinam o comportamento
do trabalhador na organização.

4. Teoria
Comportamentalista

D - Os conceitos clássicos de autoridade, hierarquia e
racionalização do trabalho, entre outros, passaram
a ser contestados. Na enfermagem, essa Teoria
contribui com a proposição da liderança como
estratégia de condução do grupo.

A alternativa que corresponde à associação CORRETA é:
A) 1B – 2C – 3D – 4A
B) 1C – 2B – 3D – 4A
C) 1A – 2B – 3C – 4D
D) 1C – 2D – 3A – 4B
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QUESTÃO 17
Os enfermeiros têm identificado inúmeras dificuldades no planejamento do
quantitativo de recursos humanos. A utilização do Sistema de Classificação de
Pacientes (SPC) recomendados pela Resolução COFEN nº 293/2004 é uma das
formas de operacionalizar a distribuição percentual do total de profissionais de
enfermagem de acordo com categorias de cuidado (FUGULIN; GAIDZINSKI;
CASTILHO, 2005).
Em relação ao SPC, é CORRETO afirmar que ele
A) é uma forma de determinar o grau de dependência de um paciente em relação
à equipe de enfermagem.
B) é um sistema que classifica o grau dependência de pacientes em observação
em unidades de pronto-socorro.
C) é um instrumento de uso diário nas unidades de internação, para identificação
e organização de escala diária de enfermagem.
D) é um instrumento que permite a distribuição de pacientes na unidade, de
acordo com sua condição clínica.

QUESTÃO 18
De acordo com a Resolução COFEN-311/2007, infração ética é a ação, omissão ou
conivência que implique desobediência e/ou inobservância às disposições do
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e infração disciplinar refere-se à
inobservância das normas dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem.
No que se refere às penalidades impostas pelos Conselhos Federal e Regional de
Enfermagem diante de infrações éticas e disciplinares dos profissionais de
enfermagem é CORRETO afirmar que
A) as penalidades de advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício
profissional são da alçada das instituições de saúde.
B) a pena de cassação do direito ao exercício profissional é de competência dos
Conselhos Regionais de Enfermagem.
C) a multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (uma) a 20 (vinte)
vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator.
D) a advertência verbal consiste numa admoestação ao infrator, de forma
reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas
testemunhas.
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QUESTÃO 19
O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN 311/2007)
prevê as infrações que são passíveis de aplicação da pena de Cassação do direito
ao exercício profissional. Entretanto, NÃO é considerada infração sujeita a pena
cassação:
A) praticar crime ou outro ato que infrinja postulados éticos e legais.
B) divulgar casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos possam ser
identificados.
C) negar assistência de Enfermagem em caso de urgência ou emergência.
D) promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte.

QUESTÃO 20
Luísa Amélia, enfermeira, recebeu o Jornal do Conselho Regional de Enfermagem
de Minas Gerais referente ao biênio novembro/dezembro de 2011, e se
surpreendeu com publicação da aplicação da penalidade de suspensão do
exercício profissional de uma enfermeira que fora sua colega de faculdade. A
suspensão ocorreu por infração aos artigos: 5º, 6º, 7º, 9º, 12º, 16º, 21º, 25º, e 26º
do Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem (Resolução COFEN
311/2007).
Considerando que a suspensão é uma das penalidades impostas ao profissional de
enfermagem diante uma infração ética ou disciplinar cometida, que implica na
proibição do exercício profissional de enfermagem por um prazo determinado, é
possível que a colega de Luísa Amélia tenha sido afastada de suas atividades
profissionais por um período de
A) 30 dias.
B) 35 dias.
C) 25 dias.
D) 40 dias.
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QUESTÃO 21
Uma das atividades do enfermeiro como gestor do cuidado, nas unidades de
atenção à saúde, é confeccionar a escala mensal e a escala diária de trabalho da
equipe de enfermagem. Ao confeccionar essas escalas, o enfermeiro deve estar
atento e considerar que
A) entre uma jornada de trabalho e outra, deve haver um intervalo de, no mínimo,
11 (onze) horas consecutivas.
B) o trabalho noturno corresponde ao trabalho das 24 horas às 6 horas da manhã,
e a hora noturna equivale a 55 minutos.
C) em jornadas de trabalho que excedam 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão
de um intervalo de no mínimo 45 minutos e no máximo 2 (duas) horas.
D) em jornadas de trabalho de até 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um
intervalo de, no mínimo, 10 (dez) minutos e, no máximo, 1 (uma) hora.

QUESTÃO 22
A Lei nº 8.080 regula, em todo o território brasileiro, as ações e os serviços de
saúde. Essa Lei estabelece que estão incluídas, no campo de atuação do Sistema
Único de Saúde (SUS):
I - a participação na formulação da política e execução de ações de saneamento
básico.
II - a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
III - a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e
utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
Em relação às ações apresentadas, são CORRETAS as assertivas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) I, II e III.
D) II e III, apenas.
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QUESTÃO 23
O aconselhamento, a avaliação de situações de risco e a educação para saúde de
pessoas com Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), bem como de seus
parceiros são atividades que envolvem a participação de vários profissionais,
inclusive enfermeiros. O aconselhamento é um importante instrumento para a
quebra da cadeia de transmissão das DST na medida em que auxilia o cliente a
compreender a relação entre seu comportamento e os problemas de saúde dele
decorrentes, além de auxiliá-lo no reconhecimento dos recursos disponíveis para
cuidar de sua saúde e evitar novas doenças.
Assim, é CORRETO afirmar que o aconselhamento
A) é um processo terapêutico cujo sucesso está centrado particularmente na
experiência dos profissionais envolvidos.
B) é um diálogo baseado em uma relação de confiança, que pode ser realizado
tanto em grupo como individualmente.
C) é um momento em que deve-se evitar conversar sobre aspectos da intimidade
do indivíduo para não constrangê-lo.
D) é uma atividade em que o profissional determina, para os indivíduos, os
padrões de comportamentos adequados.

QUESTÃO 24
O Ministério da Saúde, com o objetivo de minimizar a incidência e/ou a gravidade
de doenças imunopreveníveis, oferece, através do Programa Nacional de
Imunização, acesso a toda a população um expressivo cardápio de vacinas,
disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde ou nos Centros de Referência em
Imunobiológicos.
No que se refere à administração das vacinas, é INCORRETO afirmar que
A) quando a pessoa desconhecer o seu estado vacinal, deve-se considerá-la
susceptível à doença e realizar o esquema vacinal completo.
B) durante o processo de evolução de doenças febris graves, a administração de
vacinas deve ser suspensa e reagenda após o evento.
C) recomenda-se adiar a administração das vacinas contra sarampo, caxumba e
rubéola durante a administração de sangue ou seus derivados.
D) se não for administrada uma dose na data agendada no cartão de vacina,
deve-se reiniciar o esquema desde a primeira dose.
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QUESTÃO 25
O Processo de Enfermagem (PE) é um dos instrumentos que propicia ordem e
direcionamento ao cuidado de enfermagem. A utilização do processo de
enfermagem auxilia o enfermeiro a tomar decisões, bem como prever e avaliar
consequências (TANURE; GONÇALVES, 2010).
Didaticamente, o processo de enfermagem se operacionaliza nas seguintes fases
ou etapas:
A) investigação, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação da
assistência de enfermagem e avaliação.
B) exame clínico, diagnóstico de enfermagem, prescrição de enfermagem,
aplicação de cuidados e avaliação.
C) histórico de enfermagem, prescrição de cuidados, implementação e supervisão
da assistência e validação.
D) coleta de dados, diagnóstico e prescrição de enfermagem, aplicação de
cuidados e registro de enfermagem.

QUESTÃO 26
O diagnóstico de enfermagem, além de identificar as necessidades do ser humano
que requer atendimento, comporta mais uma dimensão que é
A) levantar dados significativos, através de roteiro sistematizado.
B) determinar de forma global a assistência que o paciente deve receber.
C) estimar a capacidade do ser humano em atender as suas necessidades
humanas básicas.
D) determinar o grau de dependência em natureza e extensão.
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QUESTÃO 27
Você está realizando o exame físico de uma criança de 12 anos, na Enfermaria. Ela
foi admitida, após uma crise convulsiva tônico-clônica na Emergência. A criança
recebeu benzodiazepínico há 20 minutos. Pouco responsiva, ela não interage com
o ambiente, apresenta respiração lenta e irregular, roncos audíveis e sua frequência
respiratória é 7 irpm. FC: 74 bpm. PA: 105/65 mmHg.
A conduta CORRETA é
A) oferecer O2 através de máscara de não-reeinalação, posicionar vias aéreas e
obter acesso venoso.
B) obter acesso venoso, para possível administração de um agente de reversão.
Monitorizar (ECG -SatO2).
C) chamar por ajuda, abrir vias aéreas, iniciar ventilações com pressão positiva
com bolsa-máscara, monitorizar (ECG-SatO2) e preparar material para
intubação.
D) chamar por ajuda, checar pulso e iniciar compressões torácicas e monitorizar
(ECG- SatO2).

QUESTÃO 28
Analise as seguintes afirmativas concernentes ao Regulamento Técnico dos
Sistemas de Urgência e Emergência e assinale a alternativa INCORRETA.
A) A Atenção Primária é responsável pelo acolhimento de pacientes com quadros
agudos ou crônicos agudizados na sua área de cobertura, cuja complexidade
seja compatível com seu nível de assistência. Para isto, deverá dispor de
recursos materiais mínimos e recursos humanos capacitados para estes
atendimentos.
B) As Unidades Não Hospitalares de atendimento às Urgências e Emergências
devem estar habilitadas a prestar assistência de média e alta complexidade
aos usuários do SUS portadores de quadros clínicos agudos ou crônicos de
qualquer natureza.
C) É atribuição do médico regulador julgar e decidir sobre a gravidade de um
caso, estabelecendo o grau de urgência e prioridade.
D) Unidades Hospitalares de atendimento às Urgências e Emergências devem
possuir retaguarda de maior complexidade previamente pactuada, com fluxos e
mecanismos de transferência bem definidos, que serão mediados pelas
Centrais de Regulação.
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QUESTÃO 29
Paciente de 70 anos, admitida na Unidade de Internação com queixa de falta de ar,
sensação de cabeça vazia, sensório visivelmente alterado, apresenta-se pálida,
sudorética, pulsos periféricos finos. Frequência cardíaca: 35 bpm. Pressão Arterial à
palpação: 70mmhg, Frequência respiratória: 20 irpm. Saturação de O2: 90%.
Diante desse cenário, junto à equipe, as condutas estão corretas, EXCETO.
A) Monitorizar a paciente. Obter um ECG. Estabelecer um acesso venoso. Manter
material de assistência ventilatória à beira do leito.
B) Manter Marca-Passo-Transcutaneo acessível e com cabo. Manter carrinho de
Emergência à beira do leito. Drogas como atropina, epinefrina e dopamina
disponíveis.
C) Posicionar vias aéreas, oferecer oxigênio, através de Máscara de nãoreeinalação e monitorizar sinais vitais a intervalos regulares.
D) Preparar o desfibrilador para uma cardioversão de urgência.

QUESTÃO 30
Analise as seguintes alternativas referentes ao potencial doador de órgãos em
morte encefálica e assinale a alternativa INCORRETA.
A) O Diabetes Insipidus, decorrente da destruição do eixo hipotálamo-hipofisário
está presente invariavelmente em todo o quadro de morte encefálica.
B) Taquiarrtimias, hipertensão arterial, aumento da resistência vascular Sistêmica
com vasoconstrição periférica severa são características da chamada
“Tempestade Simpática”, presente na fase inicial da instalação da morte
encefálica.
C) A hipotermia consequente a perda do controle da temperatura pelo centro
termoregulador do hipotálamo, deve ser prevenida e tratada precocemente,
pelos riscos de surgimento de arritmias, coagulopatias, e acidose metabólica
entre outras complicações.
D) As manobras avançadas de Suporte de Vida estão indicadas na parada
cardíaca do potencial doador, com a consideração de que a resposta à atropina
no tratamento das bradiarritmias está abolida na Morte Encefálica devido à
destruição dos núcleos vagais do tronco.
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QUESTÃO 31
Você se encontra no saguão de entrada do Hospital, quando presencia uma criança
de aproximadamente 7 anos, subitamente desfalecer.
Assinale a ação/intervenção CORRETA.
A) Gritar por ajuda, solicitando um DEA (Desfibrilador Externo Automático), avaliar
responsividade, avaliar respiração, e checar pulso carotídeo, se ausente, iniciar
compressões torácicas.
B) Avaliar responsividade, abrir vias aéreas, avaliar respiração, checar pulso
carotídeo e solicitar um DEA.
C) Chamar por ajuda, abrir vias aéreas, “ver-ouvir e sentir” os movimentos
respiratórios, checar pulso carotídeo e iniciar compressões torácicas.
D) Abrir vias aéreas, avaliar respiração, checar pulso e, se ausente, iniciar
compressões torácicas.

QUESTÃO 32
Em relação aos distúrbios hidro-eletrolíticos, as alternativas estão corretas,
EXCETO.
A) Tetania e espasmos musculares podem estar presentes na hipercalcemia.
B) A Síndrome de Lise Tumoral, associada a destruição de células malignas,
provoca liberação de conteúdos celulares, provocando distúrbios como
hiperpotassemia e hiperuricemia.
C) A hipopotassemia pode decorrer de perdas gástricas e intestinais, como
diarreia, vômitos, perdas por sondas gástricas. Alterações eletrocardiográficas
deste distúrbio apresentam-se como ondas T planas ou invertidas e presença
de onda U, específica da hipopotassemia.
D) São manifestações clínicas da hiponatremia: turgor e elasticidade cutâneos
diminuídos, mucosa seca, fadiga e alterações do estado mental como letargia,
convulsões decorrentes da presença de edema cerebral.
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QUESTÃO 33
Em relação ao Processo Doação-Transplante no Brasil é INCORRETO afirmar que
A) às Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO),
compete as atividades relacionadas ao gerenciamento do cadastro dos
potenciais receptores, e organização da logística e distribuição de órgãos e/ou
tecidos na sua área de abrangência.
B) a equipe responsável pela Captação de Órgãos e Tecidos e as equipes de
Transplante são responsáveis por identificar conjuntamente os potenciais
doadores em morte encefálica, não participando, entretanto, da entrevista
familiar.
C) as resoluções do CFM (Conselho Federal de Medicina), do COFEN (Conselho
Federal de Enfermagem) estabelecem como compulsória a notificação por
médicos e enfermeiros da existência de potencial doador em morte encefálica.
D) as CIHDOTT (Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para
Transplante) são responsáveis pelo protocolo assistencial de doação de
órgãos, sendo obrigatórias em todas as instituições hospitalares públicas,
privadas e filantrópicas.

QUESTÃO 34
A Política Nacional de Humanização (PNH) é um conjunto de princípios e diretrizes
que se traduzem em ações nos serviços, nas práticas de saúde, na gestão, em
diferentes níveis de complexidade da atenção.
Em relação a PNH, é INCORRETO afirmar que
A) um dos princípios da PNH é a “Transversalidade”, ou seja, a transformação da
comunicação entre os sujeitos envolvidos nos processos de produção se
saúde, quebrando paradigmas do poder e do saber.
B) a PNH possui como um dos eixos de ação a integração de seus princípios aos
conteúdos curriculares da graduação, Pós-graduação e extensão, bem como
nos processos de Educação Permanente nos serviços de Saúde.
C) “ambiência” diz respeito não apenas a conceitos estéticos e de conforto do
ambiente, mas ao ambiente social e de relações interpessoais.
D) o conceito de “Clínica Ampliada”, uma das diretrizes do PNH, refere-se à
ampliação e garantia de acesso ao usuário a todos os níveis de atenção.
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QUESTÃO 35
Assinale a alternativa CORRETA.
A) Epinefrina deve ser administrada em bolus, apenas em acesso central. Só deve
ser administrada diluída.
B) Nor-epinefrina é uma catecolamina, vasopressora, que deve ser administrada
em bolus, em acesso exclusivo e calibroso, pois seu extravasamento causa
necrose tecidual.
C) Dopamina é uma catecolamina endógena, inotrópica, com propriedades
vasoconstritoras sistêmicas (altas doses) e vasodilatadora renal (doses baixas).
É inativada por soluções alcalinas.
D) Dobutamina é a droga de escolha inicial no tratamento do choque séptico. A
monitorização hemodinâmica durante sua administração é desejável.

QUESTÃO 36
Em relação aos Estados de Choque, é INCORRETO afirmar que
A) o choque hipovolêmico é a causa mais comum de choque em crianças. Ele é
caracterizado pelo baixo débito cardíaco, redução do volume sistólico e sinais
como taquicardia, taquipnéia, alteração do nível de consciência, pulsos
periféricos finos ou ausentes.
B) a hipotensão é um sinal precoce no choque.
C) choque obstrutivo resulta de um bloqueio mecânico ao fluxo sanguíneo na
pequena ou grande circulação. Tamponamento cardíaco, pneumotórax são
condições que podem desencadeá-los.
D) choque distributivo é caracterizado pela distribuição anormal do fluxo
sanguíneo, com inadequada perfusão dos órgãos e tecidos. As formas mais
comuns do choque distributivo são o choque séptico, anafilático e neurogênico.
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QUESTÃO 37
A Síndrome Coronariana Aguda é uma das mais importantes causas de
morbimortalidade em nosso meio. No Brasil, estima-se a ocorrência de 300 a 400
mil casos de infarto/ano.
Assinale a alternativa INCORRETA.
A) São características da dor presente nos quadros de Síndrome Coronariana:
desconforto difuso, dor constritiva e retroesternal com irradiação. Dispneia
pode estar presente.
B) Morfina é indicada para alívio da dor, por produzir analgesia, reduzir a liberação
de catecolaminas e diminuir a demanda de oxigênio pelo miocárdio. Há risco
de hipotensão.
C)

A abordagem e a avaliação dos pacientes com desconforto torácico sugestivo
de isquemia devem incluir: suporte às vias aéreas, respiração e circulação,
obtenção de ECG, acesso venoso e oxigênio.

D) Recomenda-se a oferta de oxigênio durante a avaliação inicial para todos os
pacientes com suspeita de Síndrome coronariana.

Para responder às questões 38 e 39, leia o seguinte caso clínico.
JRT, 36 anos, masculino, cor parda, católico, solteiro, ensino médio, comerciário,
renda familiar: 1,5 salário mínimo/mês. Natural de Diamantina; residente em Belo
Horizonte - MG. Interna com diagnóstico de SIDA e suspeita de TBC. Procurou o
Hospital devido ao surgimento de febre, mal estar geral e lesões em todo o corpo,
que suspeitava ser “alergia”. É sua primeira hospitalização. Sono regular,
sedentário, gosta de ver TV. No quarto privativo onde se internou não tem TV.
Apetite preservado, tolera bem os alimentos. Independente no autocuidado.
Apresenta tosse esporádica com expectoração clara. Diurese concentrada. “odor
forte“ (SIC). Evacua diariamente. Desconhece alergias, não recebeu imunizações
na vida adulta. Se considera homossexual, informa ter tido relações sexuais com
parceiros múltiplos sem proteção. Expressou desconhecer transmissão de doenças
decorrente dessa prática. Mora sozinho, em barracão alugado. Nega tabagismo,
etilismo ou uso de outras drogas. Pais falecidos. Possui 3 irmãos casados, que
moram fora de BH. Tem um ou dois amigos, sem namorado no momento.
Ao exame: paciente triste, cobrindo o rosto durante a entrevista. Chora. Lúcido,
orientado, fala pouco. T: 37,4ºC, demais parâmetros vitais sem anormalidades.
Lesões no couro cabeludo, que se iniciaram na pálpebra inferior D e se
disseminaram por todo o corpo: máculas de cor violácea, com edema circundante,
algumas com necrose ao centro. Eritema palmar e plantar. Suspeita: “Sarcoma da
Kaposi”. Mesmas lesões nos lábios e genitália. Língua saburrosa. Refere dor escore
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4 ao deambular, devido a lesões no pé E. Claudica. Paciente sem acompanhante,
parece com autoimagem comprometida e acessível aos cuidados da equipe de
saúde. Nega uso de medicamentos no domicílio. No hospital, foi prescrita Penicilina
endovenosa e analgésicos. Não sabe o que esperar da equipe de enfermagem.
QUESTÃO 38
Com base nos dados de saúde coletados é CORRETO afirmar que, segundo a
Classificação NANDA Internacional, o paciente desse caso clínico possui os
seguintes diagnósticos de enfermagem:
A) Risco de função hepática prejudicada; conhecimento deficiente quanto a atual
situação de saúde; risco de infecção; integridade da pele prejudicada; risco de
desequilíbrio da temperatura corporal; mucosa oral prejudicada; dor aguda;
deambulação prejudicada; comportamento de saúde propenso a risco; risco de
baixa autoestima situacional; distúrbio da imagem corporal; risco de solidão;
risco da dignidade humana comprometida.
B) Risco de função hepática prejudicada, conhecimento deficiente quanto atual
situação de saúde; risco de infecção; integridade da pele prejudicada; risco de
desequilíbrio da temperatura corporal; percepção sensorial visual perturbada;
dor aguda; deambulação prejudicada; comportamento de saúde propenso a
risco; risco de baixa autoestima situacional; distúrbio da imagem corporal; risco
de solidão; risco da dignidade humana comprometida.
C) Conhecimento deficiente quanto atual situação de saúde; risco de infecção;
risco de integridade da pele prejudicada; risco de desequilíbrio da temperatura
corporal; percepção sensorial visual perturbada; dor aguda; deambulação
prejudicada; comportamento de saúde propenso a risco; risco de baixa
autoestima situacional; distúrbio da imagem corporal; risco de solidão; risco da
dignidade humana comprometida.
D) Comunicação verbal prejudicada; risco de infecção; risco de integridade da
pele prejudicada; risco de desequilíbrio da temperatura corporal; percepção
sensorial visual perturbada; dor aguda; deambulação prejudicada;
comportamento de saúde propenso a risco; risco de baixa autoestima
situacional; distúrbio da imagem corporal; risco de solidão; risco da dignidade
humana comprometida.
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QUESTÃO 39
Mediante os diagnósticos de enfermagem identificados no paciente cuja situação de
saúde foi apresentada no caso clínico, são intervenções apropriadas, EXCETO.
A) Melhorar a autoestima; controlar a dor; dar apoio emocional; controlar a
infecção; melhorar a imagem corporal; ensinar processo da doença; ensinar
sobre sexo seguro.
B) Escutar ativamente; proteger contra infecção; investir em cuidados com lesões.
C) Administrar medicamento endovenoso; encaminhar à Terapia Ocupacional;
encaminhar à Psicologia; encaminhar ao Serviço Social.
D) Avaliar sinais de constipação, inclusive distensão abdominal, cãibras e queixas
de sensação de enchimento ou pressão no abdome. Auscultar sons intestinais.

QUESTÃO 40
A adoção de diretrizes para a Segurança do Paciente como proposta pela
Organização Mundial de Saúde, em 2004 (Aliança Mundial para a Segurança do
Paciente), é uma das estratégias para implementação de práticas de Segurança no
ambiente hospitalar.
Em relação ao tema, assinale a alternativa INCORRETA.
A) A legislação NR 32/2009 tem como foco a segurança do profissional de saúde,
mas favorece aos usuários, uma vez que impede o reuso de materiais perfurocortantes, inutilizando-os através de dispositivos de segurança.
B) Identificação correta do paciente, armazenamento seguro de medicamentos de
alta vigilância, comunicação efetiva entre a equipe são algumas práticas
adotadas para garantir uma assistência livre de riscos.
C) Evento adverso é qualquer efeito prejudicial ou indesejável, não intencional
decorrente da utilização de fármacos ou de tecnologias em saúde.
D) Entre as recomendações para uma Cirurgia Segura destacam-se: verificação
da identidade do paciente, verificação do consentimento informado,
demarcação de lateralidade e utilização de listas de verificação.
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QUESTÃO 41
Em relação às Terapias Elétricas é CORRETO afirmar que
A) a carga utilizada para desfibrilação com desfibriladores monofásicos deve ser
de 120 a 220 joules.
B) na desfibrilação de crianças de 1 a 8 anos, se disponível, deve-se utilizar um
DEA com um sistema atenuador de carga pediátrico. Em bebês, se indicado, é
desejável que se utilize um desfibrilador manual. Dentro do ambiente
hospitalar, para todas as faixas etárias, utiliza-se o desfibrilador manual.
C) a desfibrilação está indicada na Fibrilação Ventricular, Assistolia e Atividade
elétrica sem pulso.
D) as compressões torácicas devem ser interrompidas rapidamente enquanto se
posiciona as pás do DEA.
QUESTÃO 42
Em relação às úlceras por pressão, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Cisalhamento diz respeito à variação das forças compressivas, com
consequente sobrecarga mecânica nas partes moles.
B) São fatores de risco para úlcera por pressão: imobilidade, estado nutricional
prejudicado e baixos níveis pressóricos, entre outros.
C) A duração e a intensidade da pressão têm um impacto relativo no
desenvolvimento das úlceras.
D) Em crianças, são fatores de risco para úlceras por pressão: sedação,
hipotensão e sepsis.
QUESTÃO 43
São princípios dos cuidados paliativos, EXCETO.
A) Oferecer alívio à dor e sintomas que provoquem o sofrimento físico, como
náuseas, constipação insônia, dispneia.
B) Os cuidados paliativos devem ser aplicados apenas na fase final da doença,
agregando a tecnologia hospitalar aos cuidados na terminalidade.
C) Integrar aspectos psicológicos, sociais e espirituais na assistência à família e
ao paciente.
D) Garantir uma abordagem multidisciplinar.
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QUESTÃO 44
Em relação aos transplantes de órgãos, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Corticóides foram amplamente utilizados nos esquemas de imunosupressão,
mas, devido aos seus intensos efeitos colaterais, foram abandonados.
B) A maioria das infecções pós transplante envolvem o sítio de transplante e o
enxerto é o principal foco da infecção. Os principais agentes são bactérias
hospitalares.
C) Devido a alta complexidade do procedimento, tempo cirúrgico e risco potencial
de complicações pós operatórias, todos transplantes de órgãos sólidos
permanecem no Centro de Tratamento Intensivo por períodos variáveis de
tempo.
D) São complicações da terapia imunossupressora: nefrotoxicidade, hipertensão
arterial, neurotoxicidade, infecções, entre outros.

QUESTÃO 45
Em relação à prevenção de infecções relacionada a cateteres vasculares, assinale
a alternativa INCORRETA.
A) Deve-se utilizar cateteres venosos centrais com o mínimo de lumens.
B) Quando a adesão à técnica asséptica não puder ser garantida, como nas
situações de urgência, os cateteres deverão ser trocados.
C) Para a inserção de cateteres venosos centrais e cateteres centrais de inserção
periférica é necessário utilizar as precauções máximas de barreira.
D) Deve-se utilizar de preferência as extremidades inferiores no adulto e na
criança, na escolha dos sítios de punção.

CONCURSO PÚBLICO UFMG/2012

PROVA ESPECÍFICA

26

QUESTÃO 46
As características da dor a serem avaliadas pelo enfermeiro são:
I - Intensidade e localização.
II - Regulação temporal e qualidade.
III - Significação pessoal.
São CORRETAS as assertivas
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, II e III.
QUESTÃO 47
São fatores de risco para o desenvolvimento de infecção e sangramento em
pacientes com distúrbio hematológico, EXCETO.
A) estado nutricional.
B) uso social do álcool.
C) antibioticoterapia.
D) hipertensão arterial.

QUESTÃO 48
Em relação ao cuidado de enfermagem na administração e monitoramento da
terapia com diurético em pacientes com choque cardiogênico é INCORRETO:
A) Avaliar para situações de alterações do volume, como hipervolemia, cefaléia,
escotomas e taquicardia.
B) Administrar potássio suplementar com diuréticos tiazídicos e de alça, conforme
prescrição, para repor o potássio perdido.
C) Monitorar para reações adversas, como náuseas, vômitos, diarreia, fraqueza,
cefaleia, fadiga, ansiedade ou agitação e disritmias cardíacas.
D) Monitorar quanto a intolerância à glicose em pacientes, com ou sem diabetes
melito, que estejam recebendo diuréticos tiazídicos.
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QUESTÃO 49
Em relação ao derrame pericárdico é CORRETO afirmar que
A) o retorno venoso está aumentado.
B) o líquido pericárdico acumula-se lentamente,
desconfortos aos pacientes como dor e dispneia.

causando

sintomas

e

C) a capacidade de distenção dos ventrículos inicialmente permanece normal
alterando-se com a evolução da doença.
D) pressões término-diastólicas ventriculares direita e esquerda encontram-se
aumentadas.

QUESTÃO 50
Em relação às crises hipertensivas, marque (V) para a afirmativa VERDADEIRA e
(F) para a afirmativa FALSA.
( ) A emergência hipertensiva é uma situação em que a pressão arterial deve ser
diminuída dentro de algumas horas (não necessariamente menor que
140/90mmHg).
( ) A urgência hipertensiva é uma situação em que a pressão arterial deve ser
imediatamente reduzida (não necessariamente para menos de 140/90 mmHg)
para conter ou evitar a lesão dos órgãos.
( ) Os medicamentos de escolha nas urgências hipertensivas são aqueles que
apresentam um efeito imediato como os vasodilatores intravenosos.
( ) É necessária a monitorização hemodinâmica contínua somente em urgências
hipertensivas.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) V, V, V, V.
B) V, V, V, F.
C) F, F, F, F.
D) F, F, F, V.
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