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1- Leia o trecho extraído do livro: Construção social da 
demanda organizado por Pinheiro e Mattos (2005, p.268) 
Quando os pacientes são atendidos, as consultas, em geral, 
são objetivas rápidas e o enfoque é na doença, e com isso, a 
qualidade do cuidado fica comprometida. 
 
Pode-se afirmar que: 

a) O cuidado prestado é holístico. 
b) O cuidado é prejudicado embora abrangente. 
c) O paradigma norteador da conduta é o da medicina 

dos órgãos. 
d) O cuidado é integral e visa à produção e atendimento 

rápido e eficaz à demanda. 
 
2 – Ainda de acordo com o primeiro texto, leia a definição 
de Amora para cuidado (2001): refletir, pensar, interessar-se 
por, preocupar-se com, julgar, considerar. Em relação à 
consulta prestada pelo profissional pode-se concluir que: 
 

a) Foi prestado um cuidado parcial, ainda que não 
tenha atendido a todos os pré-requisitos para ser uma 
ação de cuidado. 

b) Foi prestado o cuidado com preocupação, 
responsabilização. 

c) Foi prestado cuidado com o mínimo envolvimento 
afetivo com o outro. 

d) Não foi prestado cuidado. 
 
3- O cuidado permeia todo o trabalho da enfermagem. 
Mediante essa afirmação pode-se constatar que: 

a) A enfermagem atua na adaptação das necessidades 
do cliente, nos vários cenários que este se encontra. 

b) Cuidar é mais que um ato; é uma atitude. 
c) O profissional dá atenção, considera e avalia 

objetivando zelo: cuidar. 
d) Cabe ao enfermeiro, entender as múltiplas facetas 

envolvidas na dinâmica de vida dos clientes. 
 

4- Vários são os atributos e fatores envolvidos na definição 
de cuidado, exceto: 

a) Precaução 
b) Cautela 
c) Ideal 
d) Preocupação 

 
5- Assinale a afirmação incorreta: 

a) O cuidado é a base possibilitadora da existência 
humana. 

b) O cuidar é fundamental como fator de crescimento 
humano. 

c) Com ênfase na técnica, ou seja, intervenções de 
enfermagem, o cuidado torna-se mais eficaz e 
qualitativo. 

d) A comunicação tem papel importante na interação 
que são elementos que auxiliam o cuidado. 

 
6- O processo saúde-doença é: 
 

a) Imutável, estático não varia com o tempo. 
b) Dinâmico, podendo variar de pessoa para pessoa. 
c) É impessoal determinado por aspectos sócio-

políticos, culturais e econômicos. 
d) Dinâmico e dependente do sistema de saúde 

(SUS). 
 
7- As teorias de enfermagem visam a: 
 

a) Predizer e prescrever fenômenos.  
b) Delimitar e definir fenômenos. 
c) Descrever e predizer fenômenos. 
d) Conhecer os fenômenos. 

 
8-Dentre os fatores abaixo, aqueles envolvidos na ética do 
cuidado com ser humano encontram-se: 
 

a) Atos de valorização.  
b) Beneficência e não maleficência.  
c) Terapêutica adequada e planejamento do material. 
d) Processo de saúde e de doença.  

 
9- Podem ser citados cuidados práticos éticos do 
profissional de enfermagem junto ao cliente, exceto: 

a) Presença  
b) Humanização  
c) Relação interdisciplinar 
d) Ouvir 

 
10- Quanto à frase: saúde não é ausência de doença, nem 
de enfermidade pode-se afirmar que: 

a) Doença e enfermidade caminham juntas. 
b) Saúde é ausência de enfermidade. 
c) Doença é ausência de enfermidade. 
d) A saúde e doença caminham juntas, independente 

do estado de bem-estar do cliente. 

 


