PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA
EDITAL 02/2014
ESTE CADERNO DE PROVAS DESTINA-SE AOS CANDIDATOS AO SEGUINTE CURSO:

060 - ENFERMAGEM/Bacharelado (MONTES CLAROS) - 4.º Período

DATA

HORÁRIO

CADERNO

14/09/2014

10h

004

NOME:
Nº INSCRIÇÃO:
Nº DO PRÉDIO:

SALA:

ASSINATURA

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém 20 questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada,
etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.
03 - Cada questão tem quatro (04) alternativas (A - B - C - D). Apenas uma (01) resposta é correta. Não marque mais
de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma questão sem resposta. Se isso acontecer, a
mesma será anulada.
04 - Para marcar as respostas, use caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO utilize lápis ou caneta com
tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha
.
05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.
06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA
PROVA SERÁ ANULADA.
07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças.
08 - Preencha corretamente a Ficha de Identificação colocada na capa.
09 - Os candidatos deverão permanecer nos locais de provas (salas) por, no mínimo, 60 minutos após seu início.
10 - Somente durante os 30 (trinta) minutos que antecedem o término das Provas de Múltipla Escolha, poderão os
candidatos copiar, em formulário próprio a ser entregue pelo fiscal, as anotações/marcações feitas na sua Folha
de Respostas.

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: DUAS HORAS
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das
provas. É proibido o uso de boné.
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TRANSFERÊNCIA EXTERNA
Questões numeradas de 01 a 20
QUESTÃO 01
A enfermagem profissional no mundo foi erguida a partir das bases científicas propostas por Florence
Nightingale, que foi influenciada diretamente pela sua passagem nos locais onde se executava o cuidado de
enfermagem leigo e fundamentado nos conceitos de caridade, amor ao próximo, doação, humildade, e
também pelos preceitos de valorização do ambiente adequado para o cuidado, divisão social do trabalho em
enfermagem e autoridade sobre o cuidado a ser prestado. Sobre Florence Nightingale e seu papel
fundamental na História da Enfermagem, marque a alternativa CORRETA.
A) Nasceu no dia 12 de maio de 1820 na Inglaterra, onde estudou Enfermagem.
B) Participou da Guerra da Crimeia como voluntária, prestando cuidados de enfermagem e onde ficou
conhecida como a “Dama da lâmpada”.
C) Trabalhou na prática da enfermagem durante toda a vida, falecendo aos 59 anos, vítima de uma doença
que contraiu na Guerra.
D) Por ter nascido em uma família rica e educada, viveu a adolescência participando de uma sociedade
aristocrática, tendo tido a oportunidade de estudar diversas áreas do conhecimento e, por isso, afastou-se
da prática religiosa.
QUESTÃO 02
É importante aprofundar a pesquisa na documentação sobre a História da Enfermagem Brasileira. Grande
parte dela ainda desconhecida, inclusive no período anterior às transformações do saber e da prática médica
e dos hospitais, quando as atribuições de médicos e enfermeiros não estavam bem definidas, já que ambos
eram responsáveis pelo cuidar, como também pelo curar. Sobre a Enfermagem no Brasil percebe-se que a
sua atuação, ao longo dos anos está intimamente relacionada às políticas de saúde de cada época. Analise as
afirmativas abaixo, tendo em vista o assunto abordado.
I - O aumento das doenças infectocontagiosas nos portos brasileiros fez com que o governo brasileiro
assumisse a assistência à saúde. Nesse momento histórico, é criada a 1.ª escola de enfermagem, em
1890, com currículo voltado para a prevenção.
II - A escola de enfermagem Ana Nery redimensionou o modelo da enfermagem profissional no Brasil.
Eram selecionadas alunas de classes mais abastadas da sociedade, essas eram formadas no modelo
nightingaleano de disciplina e autonomia profissional.
III - Na década de 80, houve um aumento progressivo na produção científica da enfermagem, no entanto,
um dos seus grandes avanços foi a aprovação da Lei 7.498, em julho de 1986, que reconheceu as
categorias de enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiras.
Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativas(s)
A) I, apenas.
B) I e III, apenas.
C) III, apenas.
D) II e III, apenas.
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QUESTÃO 03
A transição intelectual e religiosa do mundo medieval para o mundo moderno marca o perfil de uma nova
era fundamentada na arte e na Ciência, que poderá ser a gênese para a renovação do conhecimento.
Tomando por base as transformações políticas, sociais, religiosas, culturais e econômicas que ocorreram
com o fim do período medieval, analise as assertivas abaixo e marque V para Verdadeiro e F para Falso.
( ) As práticas de saúde no mundo moderno iniciam-se no século V a.C., estendendo-se até os primeiros
séculos da Era Cristã. A evolução de tais práticas relaciona-se ao surgimento da filosofia e ao
progresso da ciência, quando estas então se baseavam nas relações de causa e efeito, e, portanto,
científicas.
( ) O período pós-monástico evidencia-se pela evolução das práticas de saúde e, em especial, da prática
de enfermagem no contexto renascentista e da reforma protestante. Nessa época, o cuidado empírico
das freiras dá lugar a um cuidado mais científico, e a enfermagem torna-se uma arte renovada.
( ) Após a queda do sistema feudal e com o desprestígio da Igreja associados ao movimento do
Renascimento, as práticas de saúde avançam para a objetividade da observação e da experimentação,
as universidades tornam-se mais livres da influência do clero.
( ) O conhecimento da medicina, a partir de então livre do controle religioso e político, amplia-se e
organiza-se nas universidades avançando vertiginosamente com as descobertas anatomopatológicas e
terapêuticas.
( ) No período pós-monástico o serviço de enfermagem, apesar de ganhar notoriedade, é confundido
com o serviço doméstico, tornando-se sem atrativos para as mulheres de classe social mais elevada.
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) V,V, F, F,V.
B) F,V,V,V, F.
C) F, F,V,V, F.
D) V, F,V,V,V.
QUESTÃO 04
Melissa, 32 anos, é enfermeira graduada pela Unimontes há 07 anos e possui inscrição definitiva no
COREN-MG N: 1208-Enf. É funcionária pública federal, em uma repartição em Montes Claros, há 04 anos.
Neste ano, foi transferida para Ilhéus-BA e, ao receber uma visita do fiscal do Coren- BA, foi suspensa.
Sobre essa situação, é CORRETO afirmar:
A) O fiscal agiu de forma correta, pois Melissa está com uma situação de exercício profissional ilegal, uma
vez que deveria ter transferido sua inscrição do Coren-MG para o Coren-BA.
B) O fiscal agiu de forma incorreta, pois a enfermeira está com sua situação de exercício profissional legal,
uma vez que tem o Coren-MG.
C) O fiscal agiu de forma incorreta, pois a enfermeira está com sua situação de exercício profissional legal
perante o Coren, já que tem diploma de enfermeira por uma instituição de ensino superior devidamente
reconhecida.
D) O fiscal do Coren-BA agiu de forma incorreta, pois a enfermeira tem Coren e diploma, que é o prérequisito para exercício da enfermagem.
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QUESTÃO 05
“A estratégia Saúde da Família iniciou o ano de 2012 com 40.200 equipes prestando serviços de atenção
primaria em saúde em mais de 5.000 municípios e cobertura de 98 milhões de habitantes (SIAB). Com esse
resultado, tem havido uma redução significativa da mortalidade infantil, a ampliação do número de
consultas de pré-natal, a diminuição da desnutrição e ampliação da adesão à vacinação”. (CONASS,
Coleção Progestores, 2011).
Considerando as disposições sobre a Estratégia de Saúde da Família, assinale a alternativa que aponta o
número ideal de enfermeiros necessários para a implantação total da estratégia em um município com
24.000 habitantes e uma das características da Estratégia de Saúde da Família (ESF).
A) São necessários, pelo menos, 24 enfermeiros. A ESF valoriza o trabalho em equipe multidisciplinar.
B) São necessários 14 enfermeiros. Nas equipes da ESF, pode estar presente o dentista.
C) São necessários, pelo menos, 03 enfermeiros. Uma das principais características da ESF é o trabalho
com território definido.
D) São necessários 08 enfermeiros. A principal característica da ESF é a integração de aspectos curativos e
preventivos
QUESTÃO 06
O agente comunitário de saúde (ACS) é um trabalhador que atua em dois importantes programas do
Ministério da Saúde: o Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) e o Programa Saúde da Família
(PSF). Atualmente, esses programas consolidam-se no contexto da municipalização e descentralização das
ações de atenção primária à saúde no Brasil. Sobre o trabalho do ACS, é CORRETO afirmar:
A) A mobilização social e a integração entre a população e as equipes de saúde e do planejamento das ações
fazem parte da formação dos ACS.
B) A promoção da saúde e a prevenção de agravos constituem-se nos eixos complementares e integradores
do processo formativo dos ACS.
C) O território de atuação fundamental do ACS é referido como a área da equipe de saúde.
D) O ACS deve acompanhar, em sua microárea, no máximo, 120 pessoas.
QUESTÃO 07
O processo de trabalho das ESF é caracterizado, entre outros fatores, pelo trabalho interdisciplinar e em
equipe, pela valorização dos diversos saberes e práticas na perspectiva de uma abordagem integral e
resolutiva, e pelo acompanhamento e avaliação sistemática das ações implementadas, visando à
readequação do processo de trabalho. Nesse contexto, pode-se afirmar que são atribuições comuns a todos
os profissionais da Equipe de Saúde da Família:
A) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF.
B) Indicar a necessidade de internação ou domiciliar, mantendo a responsabilidade pelo acompanhamento
do usuário.
C) Realizar atenção integral em saúde bucal.
D) Realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no
domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário.
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QUESTÃO 08
A Estratégia Saúde da Família baseia-se na lógica da Promoção da Saúde, almejando a integralidade da
assistência ao usuário como sujeito integrado à família, ao domicílio e à comunidade. Entre outros aspectos,
para o alcance deste trabalho, é necessária a vinculação dos profissionais e dos serviços com a comunidade,
e a perspectiva de promoção de ações intersetoriais. A Estratégia de Saúde da Família visa à reorganização
da Atenção Básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. A Estratégia de Saúde
da Família deve:
I - Ter caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional.
II - Realizar cadastramento domiciliar e diagnóstico situacional.
III - Estabelecer, no plano de saúde estadual, metas e prioridades para a saúde da família.
IV - Acompanhar, monitorar e avaliar o desenvolvimento da Estratégia Saúde da Família nos municípios
identificando situações em desacordo com a regulamentação.
V - Analisar e consolidar as informações enviadas pelos municípios, referentes à implantação e ao
funcionamento das Equipes de estratégia de Saúde da Família.
Está CORRETO o que se afirma em:
A) I e II, apenas.
B) I e IV, apenas.
C) I, I e III, apenas.
D) I, III, IV e V, apenas.
QUESTÃO 09
A transição demográfica e epidemiológica tem produzido alteração no perfil de Morbidade e de
necessidades em saúde da população brasileira, o que implica a instrumentalização e a utilização de
tecnologias que respondam a essas necessidades. Na estratégia de saúde da família, uma das ferramentas
utilizadas é a visita domiciliar (VD), a qual é planejada e desenvolvida conforme o perfil dos grupos de
interesse e objetivos da ação em saúde. A partir do texto apresentado e considerando, no contexto da
transição demográfica e epidemiológica, a visita domiciliar realizada pelo enfermeiro no território da
estratégia de saúde da família, avalie as afirmações a seguir.
I - A visita domiciliar tem como objetivo prestar assistência ao indivíduo, à família e à comunidade, o que
dispensa planejamento prévio.
II - A visita domiciliar tem como objetivo conhecer in loco a realidade do usuário do serviço e de sua
família e tem como característica principal a utilização de tecnologias leves.
III - A visita domiciliar pode ser classificada em VD de acompanhamento ou VD de busca ativa, sendo esta
última utilizada especialmente nos casos de grupos prioritários na transição demográfica em curso por
meio da utilização de tecnologias duras.
IV - Nas visitas domiciliares, as tecnologias duras vêm sendo substituídas por tecnologias leves, em razão
da transição demográfica e epidemiológica.
V - A visita domiciliar pressupõe a utilização de técnicas de entrevista e observação sistematizada.
Estão CORRETAS as afirmativas
A) I e III, apenas.
B) II e V, apenas.
C) IV e V, apenas.
D) III e IV, apenas.
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QUESTÃO 10
Analise as afirmativas abaixo:
I - Uma equipe de saúde da família deve ser composta minimamente pelos seguintes profissionais: médico
e agentes comunitários de saúde (na proporção de um agente para, no máximo, 150 famílias ou 750
pessoas).
II - Uma equipe de profissionais de saúde da família pode ser responsável, no âmbito de abrangência de
uma unidade de saúde da família, por uma área onde residam, no máximo, 4000 (quatro mil) pessoas.
III - Para efeito de incorporação dos incentivos financeiros do Ministério da Saúde, as equipes deverão
conter: enfermeiro, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde (na proporção de 01
ACS para, no máximo, 250 famílias ou 1500 pessoas) ou médico.
Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s)
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) II, apenas.
D) III, apenas.
QUESTÃO 11
Analise as afirmativas abaixo:
I - Uma forma de aumentar os conhecimentos sobre a comunidade é trabalhar com mapas. O mapa é um
desenho que representa no papel, o que existe nos lugares: as ruas, o correio, o posto policial, os rios,
as pontes, os córregos, as áreas de risco e outras coisas importantes.
II - Os mapas são importantes, pois eles permitem que se conheça melhor a realidade das comunidades
para que se possa planejar como resolver os problemas de saúde dessa comunidade com mais eficácia.
III - No mapa, temos informações sobre o território ocupado pela comunidade, sendo que essa realidade
não pode ser transformada.
Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s)
A) II, apenas
B) III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) I e III, apenas.
QUESTÃO 12
Considerado o que foi estudado no módulo de territorialização e o que foi vivenciado na pratica da Atenção
Primária à Saúde, a territorialização é o princípio da proposta de reorganização dos serviços de saúde.
Assinale a alternativa INCORRETA.
A) A territorialização deve ser discutida e reconhecida enquanto território – processo que está em constante
mutação e construção.
B) A discussão da territorialização permite planejar o trabalho, buscando o melhor resultado para a
comunidade.
C) Para transformar alguém, é preciso ir lá onde eles moram compreender em que acreditam, como reagem
e se relacionam e, a partir dessa realidade, construir um novo fazer.
D) O estabelecimento de uma base territorial não caracteriza um passo básico para conhecer a população e
os seus problemas de saúde.
QUESTÃO 13
Considerando os conceitos da ética e legislação da área da saúde e enfermagem, marque a alternativa
CORRETA.
A) O retardo no atendimento para a prestação de assistência à pessoa em perigo grave e iminente risco de
vida é considerado omissão de socorro sempre.
B) O encaminhamento do paciente para outro hospital é válido, juridicamente, somente quando visa a
benefícios para esse paciente.
C) Ao profissional de Enfermagem que comete omissão de socorro não cabe instauração de processo ético
no Conselho Regional de Enfermagem.
D) Os profissionais de Enfermagem estão obrigados a prestar socorro em qualquer situação.
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QUESTÃO 14
Quanto à relevância do sigilo profissional, a Resolução COFEN 311/2007, no Código de Ética, estabelece
que
A) na atividade multiprofissional, o fato sigiloso poderá ser revelado, quando necessário, à prestação da
assistência.
B) O segredo profissional referente ao idoso deverá ser revelado aos familiares deste, em quaisquer
situações.
C) A revelação do sigilo é permitida, quando há falecimento da pessoa que lhe confiou o segredo.
D) Há isenção do dever do profissional em manter o sigilo, quando o fato já é de conhecimento público.
QUESTÃO 15
Considerando as normas que regulamentam as pesquisas com seres humanos no Brasil e o Código de Ética
dos Profissionais de Enfermagem no que tange à pesquisa, marque a alternativa CORRETA.
A) O profissional de Enfermagem não precisa saber acerca do ensino e da pesquisa a serem desenvolvidos
com as pessoas sob sua responsabilidade profissional ou em seu local de trabalho.
B) O Termo de Consentimento Livre Esclarecido é um documento legal e garante aos
profissionais/pesquisadores e aos participantes da pesquisa aderência aos procedimentos propostos, de
forma consciente e livre.
C) O Enfermeiro, como membro de equipe de pesquisa, poderá omitir informações ao paciente.
D) Ao divulgar os resultados da pesquisa, o enfermeiro poderá identificar o nome dos sujeitos da pesquisa,
considerando a autorização do Comitê de Ética em Pesquisa.
QUESTÃO 16
De acordo com o Código de Ética dos profissionais de enfermagem (Resolução COFEN 311/2007), é
responsabilidade e dever do profissional de enfermagem:
A) Colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento da pessoa, família e coletividade a respeito dos
direitos, riscos, benefícios, acerca de seu estado de saúde e tratamento.
B) Garantir a continuidade da assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, exceto em
caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria.
C) Respeitar, no exercício da profissão, as normas relativas à preservação do meio ambiente, eximindo os
órgãos competentes das informações relativas às formas de poluição e deterioração que comprometam a
saúde e a vida.
D) Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe,
pleiteando vantagens pessoais.
QUESTÃO 17
Leia as questões abaixo e utilize (V) verdadeiro ou (F) falso.
Para se fazer uma prevenção de doenças parasitárias, precisamos conhecer o ciclo dos parasitas humanos.
Sobre o ciclo e prevenção dos parasitas humanos:
( ) No ciclo da malária, uma forma infectante do Plasmodium sp. invade os eritrócitos causando sua
destruição.
( ) A prevenção da amebíase e giardíase exige a construção de uma adequada rede de esgoto que possa
destinar as fezes para lugar seguro, controle da qualidade da água, correta lavagem de verduras com
água não contaminada e hábitos de higiene pessoal.
( ) A prevenção da leishmaniose seria o controle dos insetos transmissores, além de medidas que
impeçam o contato entre as pessoas.
( ) As cercárias são a forma infectante da esquistossomose.
( ) Para erradicar a doença de Chagas, é necessário combater o Triatoma infestans com inseticidas e
evitar locais de alojamento do mesmo, construindo casas de alvenaria. É preciso também fiscalizar
bancos de sangue, já que o tripanossomo pode ser transmitido por transfusões de sangue.
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A) V, F, F, V, V.
B) F, V, F, V, F.
C) F, V, V, F, V.
D) V, V, F, V, V.
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QUESTÃO 18
Uma criança apresentava tosse constante. Ao fazer um exame parasitológico, foi constatada a infecção
por um verme que apresenta fase pulmonar. Dos parasitas listados, o único que NÃO pode ser
responsável pela tosse é:
A) ascaris.
B) necator.
C) enterobius.
D) ancylostoma.
QUESTÃO 19
Observe a figura 1, que demonstra a circuito portátil de oxigenoterapia.
FIGURA 1
B

C

E
A
D
Marque a alternativa que determina as funções dos dispositivos legendados com as letras B e E,
respectivamente.
A) Pressorizar o oxigênio; mediar a oferta de oxigênio ao cliente.
B) Armazenar o oxigênio prensado e seco; ligar o ar comprimido ao cliente.
C) Determinar a quantidade de oxigênio no cilindro; enviar o oxigênio até o dispositivo ao cliente.
D) Trocar gás carbônico por oxigênio; umidificar o ar comprimido.
QUESTÃO 20
Em relação às alterações ocorridas no perfil de morbimortalidade da população brasileira nas últimas
décadas, analise as assertivas e assinale a INCORRETA.
A) As doenças cardiovasculares constituem-se uma das principais causas de mortalidade da população
brasileira, bem como as mortes por causas externas.
B) As doenças infecciosas e parasitárias representavam, em 1930, a principal causa de óbitos, tendo
diminuído os índices na década de 60 e, no início do ano 2000, passaram a ter índices semelhantes aos
de 1930.
C) As doenças infectocontagiosas não ocupam mais uma importante causa, no quadro de morbidade e
mortalidade, porém, principalmente com as epidemias de dengue, gripe A e o reaparecimento da
tuberculose, as doenças infectocontagiosas não conseguiram ser erradicadas do quadro.
D) As causas externas de morbimortalidade compreendem as lesões decorrentes de acidentes (relacionados
ao trânsito, afogamento, quedas, entre outros) e de violências (agressões, suicídios, abusos físicos, entre
outros).
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