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CARGO:
ENFERMEIRO

(NÍVEL SUPERIOR)
Língua Portuguesa: 01 a 06; Matemática: 07 a 10; 

Conhecimentos Gerais: 11 a 14. Conhecimentos Específicos: 15 a 30. 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Leia o texto de Rubem Alves a seguir e responda às 
questões de 01 a 06:

“O que é que se encontra no início? O jardim ou o 
jardineiro? É o jardineiro. Havendo um jardineiro, 
mais cedo ou mais tarde um jardim aparecerá. Mas, 
havendo um jardim sem jardineiro, mais cedo ou 
mais tarde ele desaparecerá. O que é um jardineiro? 
Uma pessoa cujo pensamento está cheio de jardins. 
O que faz um jardim são os pensamentos do 
jardineiro. O que faz um povo são os pensamentos 
daqueles que o compõem.”

01. A respeito do tipo e do sentido global do texto, é 
CORRETO afirmar que se trata de:

a) Uma crítica à prática da jardinagem, portanto, um 
texto descritivo.
b) Uma história sobre a composição de um jardim, 
portanto, um texto narrativo.
c) Um texto argumentativo, pois apresenta uma 
reflexão a partir da jardinagem.
d) Uma instrução, ou um convite, a plantar jardins, 
sendo um texto injuntivo.
_________________________________________
02. O termo “o”, na última frase do texto “são os 
pensamentos daqueles que o compõem”, se refere 
a: 

a) Um povo.
b) Um jardim.
c) Os pensamentos.
d) Jardineiro.
_________________________________________
03. Ao acrescentar o prefixo “des-” ao verbo 
“aparecerá”, o sentido do verbo se torna o 
contrário, como no texto “um jardim aparecerá… 
ele desaparecerá”. Assinale a alternativa que 
apresenta termos que, com o acréscimo de um 
prefixo, passam a ter sentido CONTRÁRIO.

a) Tensão - hipertensão.
b) Humano - inumano.
c) Nacional - multinacional.
d) Filme - microfilme.
_________________________________________
04. Assinale a alternativa que apresenta 
SOMENTE substantivos presentes no texto.

a) Povo, jardim, pensamentos.
b) Jardim, pessoa, daqueles.
c) Início, encontra, jardineiro.
d) Cedo, tarde, mais. 
_________________________________________
05. A respeito do uso das vírgulas na frase “Mas, 
havendo um jardim sem jardineiro, mais cedo ou 
mais tarde ele desaparecerá”, assinale a alternativa 
CORRETA.

a) O uso da primeira vírgula, logo após “mas”, está 
incorreto.
b) O uso das duas vírgulas está correto nessa frase. 
c) As duas vírgulas estão incorretas nesse contexto.
d) O uso da segunda vírgula, logo após “jardineiro”, 
está incorreto.
___________________________________________
06. Assinale a alternativa que classifica e explica 
CORRETAMENTE a função sintática do termo “um” 
na frase “um jardim aparecerá”.

a) Adjunto adverbial, pois determina a quantidade de 
jardins.
b) Artigo feminino indefinido, pois se refere a 
“aparecerá”.
c) Adjunto adnominal, pois caracteriza e determina o 
termo “jardim”.
d) Artigo definido, pois define o jardim.
___________________________________________
QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Qual o ângulo que é 30° menor que o dobro de seu 
suplemento?

a) 110°.
b) 50°.
c) 45°.
d) 90°.
___________________________________________
08. Sobre juros simples e compostos, assinale a 
alternativa CORRETA:

a) Em um mês, uma aplicação sob o regime de juros 
compostos renderá mais que uma em juros simples, 
para uma mesma taxa mensal de juros.
b) Para mais de um mês, uma aplicação sob o regime 
de juros compostos necessariamente renderá mais 
que uma em juros simples, para uma mesma taxa 
mensal de juros.
c) Em um mês, uma aplicação sob o regime de juros 
simples renderá mais que uma em juros compostos, 
para uma mesma taxa mensal de juros.
d) Para mais de um mês, uma aplicação sob o regime 
de juros simples necessariamente renderá mais que 
uma em juros compostos, para uma mesma taxa 
mensal de juros.
___________________________________________
09. Um gráfico pode indicar uma tendência que, 
extrapolada, pode ajudar a prever um resultado futuro 
ou estimar um evento passado. Se seguida a tendência 
de diminuição na quantidade de homicídios por ano 
dessa cidade fictícia, em que ano, aproximadamente, 
a quantidade de homicídios anuais chegaria a zero?
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a) 2023.
b) 2034.
c) 2046.
d) 2048.
________________________________________
10. Três ruas A B e C se cruzam. A e B são 
perpendiculares entre si, C cruza B a 24m de A, e 
cruza A a 10m de B. Qual a distância, sobre a rua 
C, entre os cruzamentos com A  e com B?

a) 34m.
b) 30m.
c) 26m.
d) 14m.
________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS 
GERAIS

11. No tocante às últimas eleições estaduais, 
ocorridas em outubro do ano passado, assinale a 
alternativa que indica o nome do governador eleito 
pelo Estado do Paraná.

a) Cida Borghetti.
b) Doutor Rosinha.
c) João Arruda.
d) Ratinho Júnior.
________________________________________
12. Com base no Estatuto do Idoso, considere as 
opções a seguir a assinale a que NÃO indica uma 
das instâncias obrigadas a assegurar ao idoso, 
com absoluta prioridade, a efetivação do direito à 
vida, à saúde e à alimentação.

a) Comunidade.
b) Família.
c) Organizações Internacionais.
d) Poder Público.
________________________________________
13. Analise o seguinte trecho da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos e assinale a 
alternativa que contém os termos que preenchem 
CORRETAMENTE a lacuna.

“Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem 
o direito de ser _______________ até que a sua 
culpabilidade tenha sido provada de acordo com a 
lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido 
asseguradas todas as garantias necessárias à sua 
defesa”.

a) Considerado nocivo.
b) Presumido inocente.
c) Mantido em cativeiro.
d) Punido provisoriamente.
________________________________________
14. Dentre as alternativas a seguir, assinale a que 
apresenta a estimativa populacional aproximada 
do Município de Guarapuava em 2018, segundo 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

a) Mil e oitocentos habitantes.
b) Dezoito mil habitantes.
c) Cento e oitenta mil habitantes.
d) Oitocentos mil habitantes.
________________________________________
QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

15. A Lei do exercício profissional dispõe sobre 
a regulamentação do exercício de enfermagem. 
Assinale a alternativa que traz uma afirmativa 
INCORRETA sobre esta Lei.

a) A enfermagem é exercida privativamente pelo 
Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo 
Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, respeitados 
os respectivos graus de habilitação.
b) É livre o exercício da enfermagem em todo o 
território internacional, observadas as disposições 
desta lei.
c) É privativo ao enfermeiro a direção do órgão 
de enfermagem integrante da estrutura básica da 
instituição de saúde, pública e privada.
d) O Técnico de Enfermagem exerce atividade 
de nível médio, envolvendo orientação e 
acompanhamento do trabalho de enfermagem em 
grau auxiliar, e participação no planejamento da 
assistência de enfermagem.
________________________________________
16. Todo profissional de enfermagem deve ter 
conhecimento sobre os equipamentos de proteção 
individual e coletivos, de acordo com sua área de 
atuação. Sendo assim, atribua V para verdadeiro e 
F para falso nas afirmações a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência CORRETA, da primeira 
à última:

(  )   A  empresa é obrigada a fornecer aos 
empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, 
em perfeito estado de conservação e funcionamento. 
(   ) A Norma Regulamentadora que trata sobre o 
EPI é a NR 6.
(   ) Cabe ao empregado, quanto ao EPI, adquirir o 
adequado ao risco de cada atividade.
(  ) Para os fins de aplicação desta Norma 
Regulamentadora - NR, considera-se Equipamento 
de Proteção Individual - EPI, todo dispositivo ou 
produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, 
destinado à proteção de riscos suscetíveis de 
ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.
(   ) Todo EPI deve ser descartável, não sendo 
necessário manutenção e higienização.

a) V – V – V – F – F.
b) F – F – V – V – V.
c) V – F – V – F – V.
d) V – V – F – V – F.
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17. Dentre as intercorrências clínicas obstétricas 
mais frequentes, assinale a alternativa que define 
INCORRETAMENTE uma delas.

a) A Hiperêmese é caracterizada por vômitos 
contínuos e intensos que impedem a alimentação 
da gestante, ocasionando desde a desidratação e 
oligúria à perda de peso e transtornos metabólicos, 
com alcalose, insuficiência hepática, renal e 
neurológica.
b) Abortamento é a morte ou expulsão ovular 
ocorrida antes de 32 semanas ou quando o 
concepto pesa menos de 900 g. O abortamento 
é dito precoce quando ocorre até a 13ª semana e 
tardio quando ocorre entre a 13ª e 32ª semanas.
c) Gravidez Ectópica corresponde à nidação do ovo 
fora da cavidade uterina. A mulher normalmente 
apresenta história de atraso menstrual, teste 
positivo para gravidez, perda sanguínea uterina e 
dores no baixo ventre.
d) Descolamento Cório-Amniótico é caracterizado 
por sangramento genital de pequena intensidade, 
é diagnosticado por exame ultrassonográfico. 
A evolução em geral é boa, não representando 
quadro de risco materno e/ou ovular.
________________________________________
18. Acerca da importância do conceito e 
aplicabilidade da Biossegurança nos serviços de 
Saúde, leia as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa CORRETA:

I. A biossegurança é um processo funcional 
e operacional que aborda medidas de Controle de 
Infecções para proteção da equipe de assistência 
e usuários em saúde.
II. A Biossegurança tem um papel fundamental 
na promoção da consciência sanitária, na 
comunidade onde atua e da importância da 
preservação do meio ambiente.
III. Os germes são seres vivos infinitamente 
pequenos, não sendo possível vê-los a olho nu, o 
nosso contato com microrganismos não significa 
obrigatoriamente que desenvolveremos doenças.
IV. A lavagem rotineira das mãos com água e 
sabão, elimina além da sujidade (sujeira) visível 
ou não, todos os microrganismos que se aderem 
à pele durante o desenvolvimento de nossas 
atividades mesmo estando a mão enluvada. A 
lavagem das mãos é a principal medida de bloqueio 
da transmissão de germes.

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Apenas a afirmativa III está incorreta.
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

19. Sobre o Código de Ética dos profissionais de 
Enfermagem, correlacione a primeira coluna com 
a segunda e marque a alternativa com a sequência 
CORRETA, da primeira à última afirmativa:

( 1 ) DIREITO         
( 2 ) DEVER
( 3) PROIBIÇÃO

(   ) Obter desagravo público por ofensa que atinja 
a profissão, por meio do Conselho Regional de 
Enfermagem.
(   ) Executar ou participar da assistência à saúde 
sem o consentimento da pessoa ou de seu 
representante legal, exceto em iminente risco de 
morte.
(   ) O profissional de enfermagem poderá recusar-
se a executar prescrição medicamentosa e 
terapêutica em caso de identificação de erro ou 
ilegibilidade.
( ) Participar da orientação sobre benefícios, 
riscos e consequências decorrentes de 
exames e de outros procedimentos, na 
condição de membro da equipe de saúde.
( ) Requerer, ao Conselho Regional de 
Enfermagem, medidas cabíveis para obtenção 
de desagravo público em decorrência de 
ofensa sofrida no exercício profissional.
(  ) Colaborar com a fiscalização de exercício 
profissional.

a) 1 – 3 – 1 – 2 – 1 – 2.
b) 3 – 2 – 1 – 1 – 2 – 2.
c) 3 – 3 – 2 – 2 – 1 – 1.
d) 2 – 2 – 1 – 1 – 3 – 2.
________________________________________
20.  A  existência  de probabilidade de um 
trabalhador sofrer algum dano, resultante de suas 
atividades profissionais, é denominada de risco 
ocupacional, ou seja, são acidentes ou doenças 
possíveis a que estão expostos os trabalhadores 
no exercício do seu trabalho ou por motivo da 
ocupação que exercem.

A seguir estão os riscos classificados pelo 
Ministério do Trabalho e suas definições. Assinale 
a alternativa que traz a sequência CORRETA, da 
primeira à última definição:

(1) Risco Físico.
(2) Risco Químico.
(3) Risco Biológico.

(  ) Titulado com a cor marrom que abrange os 
vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e 
bacilos.
(    ) Corresponde à cor vermelha, que são os riscos 
como poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, 
vapores.
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(  ) Denominado de verde e se refere aos ruídos, 
vibrações, radiações ionizantes, frio, calor, pressões 
anormais e umidade.

a) 1 – 2 – 3.
b) 2 – 1 – 3.
c) 3 – 2 – 1.
d) 2 – 3 – 1.
________________________________________
21. Baseado na Resolução 358 de 2009 do Cofen, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem e a implementação do Processo de 
Enfermagem em ambientes públicos unicamente, 
em que ocorre o cuidado profissional de 
Enfermagem, e dá outras providências.
b) O Processo de Enfermagem organiza-se em 
cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes 
e recorrentes.
c) Avaliação de Enfermagem é um processo 
deliberado, sistemático e contínuo de verificação 
de mudanças nas respostas da pessoa, família 
ou coletividade humana em um dado momento 
do processo saúde doença, para determinar se as 
ações ou intervenções de enfermagem alcançaram 
o resultado esperado.
d) Planejamento de Enfermagem é a determinação 
dos resultados que se espera alcançar; e das 
ações ou intervenções de enfermagem que serão 
realizadas face às respostas da pessoa, família 
ou coletividade humana em um dado momento do 
processo saúde e doença.
________________________________________
22. Segundo o Manual de limpeza e desinfecção de 
superfícies da Anvisa – 2010, as áreas hospitalares 
são classificadas como Críticas, Semicríticas e Não 
Críticas.

Correlacione as áreas com os exemplos a seguir e 
assinale a alternativa com a sequência CORRETA, 
do primeiro ao último exemplo:

(1) Crítica.
(2) Semicrítica.
(3) Não crítica.

(    ) Posto de Enfermagem.
(    ) Banco de Sangue.
(    ) Corredores do hospital.
(    ) Banheiros.
(    ) Unidades de Isolamentos.
(    ) Vestiários.

a) 1 – 2 – 1 – 1 – 3 – 2.
b) 2 – 1 – 2 – 2 – 1 – 3.
c) 2 – 3 – 1 – 1 – 2 – 2.
d) 3 – 1 – 3 – 2 – 2 – 3.

23. Dentro das normas de limpeza Hospitalar, 
segundo o Manual de Limpeza da Anvisa – 2010, 
assinale a alternativa que traz a definição do tipo 
de Limpeza CORRETAMENTE.

a) Limpeza Concorrente trata-se de uma limpeza 
mais completa, realizada na unidade após a alta 
hospitalar, transferências ou óbito.
b) Limpeza mecânica consiste na destruição 
de microorganismos como bactérias na forma 
vegetativa (não esporulada).
c) A limpeza terminal deve ser realizada no período 
máximo de 15 dias quando em áreas críticas e 
máximo de 30 dias quando em áreas semicríticas.
d) A limpeza terminal deve ser realizada sempre 
ao término do período, diariamente em todos os 
setores, com a finalidade de limpar e organizar o 
ambiente.
________________________________________
24. A lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências.

Sobre esta Lei, é INCORRETO afirmar:

a) Os níveis de saúde expressam a organização 
social e econômica do País, entre outros, como a 
atividade física, o transporte, o lazer e o acesso 
aos bens e serviços essenciais.
b) Estão incluídas no campo de atuação do SUS 
a execução de ações de vigilância sanitária, de 
vigilância epidemiológica, assistência terapêutica, 
exceto saúde do trabalhador que entrará no mérito 
do Ministério do Trabalho.
c) As ações e serviços públicos de saúde e os 
serviços privados contratados ou conveniados que 
integram o Sistema Único de Saúde (SUS) devem 
seguir os princípios e diretrizes do SUS.
d) A integralidade de assistência é entendida 
como conjunto articulado e contínuo das ações 
e serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos os 
níveis de complexidade do sistema.
________________________________________
25.  Ainda  sobre a Lei 8.080/90, assinale a 
alternativa CORRETA de acordo com as afirmativas 
a seguir.

I. Deverão ser criadas Comissões 
Permanentes de integração entre os serviços de 
saúde e as instituições de ensino profissional e 
superior.
II. As ações de saneamento que venham a 
ser executadas supletivamente pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), serão financiadas por recursos 
tarifários específicos e outros da União, Estados, 
Distrito Federal, Municípios e, em particular, do 
Sistema Financeiro da Habitação (SFH).
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III. Compete a Direção estadual do Sistema 
Único de Saúde (SUS) promover a descentralização 
para os Municípios dos serviços e das ações de 
saúde.
IV. Quando as suas disponibilidades forem 
insuficientes para garantir a cobertura assistencial 
à população de uma determinada área, o Sistema 
Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços 
ofertados pela iniciativa privada.

a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apenas a afirmativa II está incorreta.
c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
________________________________________
26. O sistema de classificação de risco foi criado 
com o intuito de se evitar intercorrências entre os 
pacientes graves que são atendidos pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS). Trata-se de um processo 
dinâmico de identificação dos pacientes que 
necessitam de tratamento imediato, de acordo com 
o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de 
sofrimento.

Correlacione as colunas a seguir de acordo com os 
níveis de gravidade por cor e tempo de atendimento, 
e escolha a alternativa com a sequência CORRETA, 
do primeiro ao último nível:

(1) Amarelo.
(2) Azul.
(3) Vermelho.
(4) Verde.

( ) Considerada uma semi urgência, avaliação 
médica deve ser dentro de uma hora.
( ) Considerada uma não urgência, avaliação 
médica deve ser dentro de duas horas.
(    ) Considerado emergência, a intervenção médica 
deve ser imediata.
(   ) Considerado urgência, intervenção médica deve 
ser dentro de meia hora.

a) 1 – 2 – 3 – 4.
b) 3 – 4 – 1 – 2.
c) 2 – 4 – 1 – 3.
d) 4 – 2 – 3 – 1.
________________________________________
27. Para desempenhar as atividades que envolvem 
o ato de cuidar, o profissional de enfermagem deve 
possuir conhecimentos específicos e habilidades 
na execução das técnicas de enfermagem.

De acordo com o conhecimento na área, atribua V 
para verdadeiro e F para falso, nas lacunas a seguir 
e assinale a alternativa com a sequência correta, da 
primeira à última:

(  ) O cateterismo vesical consiste na introdução 
de um cateter estéril na bexiga, pela uretra, com a 
finalidade de drenar urina, procedimento que deve 
ser realizado com todo o rigor da técnica asséptica.
(   ) A antissepsia de uma deiscência infectada tem 
por finalidade limpar a lesão, propiciar processo 
de cicatrização, remover, drenar e absorver o 
exsudato ou transudato.
(   ) A cicatrização através do meio úmido possui 
vantagens quando comparada à cicatrização 
através do meio seco pois estimula a epitelização, 
a formação do tecido de granulação e maior 
vascularização na área da ferida.
(    ) Para o curativo de traqueostomia é necessário 
realizar a antissepsia da ostomia da traqueostomia 
a fim de evitar infecções, sempre após o curativo 
devem aspirar o paciente.

a) V – V – F – V.
b) F – V – F – V.
c) F – V – F – F.
d) V – V – V – F.
________________________________________
28. O Sistema Estadual de Urgência e Emergência 
deve ser implementado dentro de uma Estratégia 
de “Promoção da Qualidade de Vida” como forma 
de enfrentamento das causas das urgências. 
Deve valorizar a prevenção dos agravos e a 
proteção da vida, gerando uma mudança de 
perspectiva assistencial - de uma visão centrada 
nas consequências dos agravos que geram as 
urgências, para uma visão integral e integrada, 
com uma abordagem totalizante e que busque 
gerar autonomia para indivíduos e coletividades.
O texto acima diz respeito a qual Lei/ Portaria?

a) Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011.
b) Portaria nº 2.048, de 05 de novembro de 2002.
c) Portaria nº 1.864, de 29 de setembro de 2003.
d) Portaria nº 1.804, de 22 de setembro de 2002.
________________________________________

29. As afirmativas a seguir estão relacionadas à 
Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, EXCETO;

a) A Conferência de Saúde se reunirá a cada dois 
anos com a representação dos vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor 
as diretrizes para a formulação da política de 
saúde nos níveis correspondentes.
b) Dispõe sobre a participação da comunidade 
na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde e dá outras 
providências.
c) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde.
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d) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) serão alocados como despesas de custeio 
e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos 
e entidades e da administração direta e indireta.

________________________________________
30. Baseados na política de saúde mental e nas 
práticas em saúde voltadas para o atendimento 
em saúde mental na atenção básica, assinale a 
alternativa que NÃO se aplica a este contexto.

a) Os profissionais oferecem atenção e tempo 
para a escuta, o que permite um espaço de 
desabafo para o paciente. A atitude de desabafar 
e de escutar o desabafo é a primeira ferramenta a 
ser utilizada pelo profissional de Saúde para que o 
paciente possa contar e ouvir o seu sofrimento de 
outra perspectiva.
b) Umas das ações que o profissional de saúde 
deve realizar no atendimento à saúde mental são: 
lembrar-se de escutar o que o usuário precisa 
dizer; acolher o usuário e suas queixas emocionais 
como legítimas; exercitar a habilidade da empatia.
c) As práticas em saúde mental na Atenção Básica 
devem ser realizadas por profissionais de Saúde 
especializados em saúde mental, que contenham 
treinamentos voltados a esse público em 
específico. Aos demais profissionais da saúde fica 
reservado o cuidado à população com afecções 
clínicas.
d) A atual política de saúde mental brasileira é 
resultado da mobilização de usuários, familiares 
e trabalhadores da Saúde iniciada na década de 
1980 com o objetivo de mudar a realidade dos 
manicômios onde viviam mais de 100 mil pessoas 
com transtornos mentais.


