
- Verifique se este caderno:

corresponde a sua opção de cargo.

contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.

Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.

- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:
- procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, fazendo um traço bem forte no quadrinho que aparece 

abaixo dessa  letra.

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá 3h30min para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Atenção: As questões de números 1 a 9 baseiam-se no texto
apresentado abaixo.

A aprovação, em primeiro turno, da reforma do Judiciá-

rio avança no sentido de estimular a prestação da Justiça,

tornando-a mais rápida (com a súmula vinculante), disciplinada

(com o Conselho Nacional de Justiça) e com os princípios da

celeridade e da transparência. Se o projeto subsistir íntegro no

segundo turno, experiências inovadoras serão postas à prova

caso haja o aprimoramento da função judiciária. O Conselho

Nacional de Justiça precisará de segmentos setoriais para as

justiças autônomas (federal, estadual, trabalhista, militar) e seus

problemas.

A súmula vinculante eliminará questões repetitivas, em

que o poder público (o grande congestionador) terminará im-

pedido de repetir procedimentos ao infinito, mesmo para

pretensões repelidas anos a fio. A súmula vinculante precisará,

porém, de reexame obrigatório de tempos em tempos. Duas

críticas lhe são feitas: limita a liberdade dos juízes e pode

permitir a influência do Executivo em questões nas quais a

vinculação satisfaça objetivos políticos dos governantes. As

duas alternativas não serão perigosas se a aplicação for

restrita a matérias tributárias e previdenciárias.

Não há modo de assegurar a celeridade dos processos

sem a disciplina eficaz. Os prazos já existem na lei, mas valem

apenas para os advogados privados, pois, caso não os

respeitem, o direito perece. Os juízes, os membros do Ministério

Público e os integrantes da advocacia pública são favorecidos

por regras que lhes permitem intervir no processo segundo o

ritmo que lhes convenha. A razoabilidade da duração dos

processos não decorre do número de recursos possíveis, mas

do andamento lento entre os atos dos juízes, da máquina oficial

e da inexistência do controle da produtividade dos agentes

públicos.

No alusivo à transparência, esta será boa para a

magistratura. Há julgamentos que, por exceção, podem correr

em segredo de Justiça. A regra compatível com a Constituição é

a da transparência plena, sobretudo nas sessões adminis-

trativas dos tribunais para questões internas, materiais ou

funcionais. (...)

Sejam quais forem as opiniões a respeito do projeto

aprovado, sendo bom que venham contraditórias, o fato é que

se está dando um passo à frente.

(Walter Ceneviva. Folha de S. Paulo, A4, 8/07/2004)

1. De acordo com o texto,

(A) torna-se necessário, desde já, um reexame da trans-
parência nas ações do Judiciário, pois algumas
questões devem tramitar em segredo.

(B)) prevê-se a tramitação mais rápida de processos,
desde que haja maior controle disciplinar para todos
os agentes nela envolvidos.

(C) urge haver diminuição do número de recursos inter-
postos aos processos, o que por si só vai acelerar o
ritmo de sua tramitação.

(D) parece estar sendo totalmente inútil o projeto de
reforma judiciária, quanto ao cumprimento dos pra-
zos estabelecidos na lei.

(E) encontram-se mais defeitos do que benefícios no
projeto votado, sendo necessário promover altera-
ções, antes do segundo turno.

_________________________________________________________

2. O autor

(A) critica, especialmente, a ausência de controle no
andamento de processos, que torna a prestação da
justiça demasiado lenta.

(B) censura, de maneira segura e firme, algumas pro-
postas da reforma judiciária, já votada no Congresso.

(C) coloca em dúvida, diretamente, a eficácia das
propostas constantes do novo projeto de reforma do
Poder Judiciário.

(D) defende, integralmente, a liberdade de que devem
gozar os juízes, para garantir a lisura do resultado
das demandas.

(E)) desenvolve uma análise favorável, com algumas
ressalvas, quanto ao projeto de reforma judiciária em
votação no Congresso.

_________________________________________________________

3. Identifica-se uma opinião crítica em relação à tramitação
de processos no segmento:

(A) (com o Conselho Nacional de Justiça)

(B) (federal, estadual, trabalhista, militar)

(C)) (o grande congestionador)

(D) ... mesmo para pretensões repelidas anos a fio.

(E) Os prazos já existem na lei...

_________________________________________________________

4. ... pois, caso não  os  respeitem, o direito perece. (3o pa-
rágrafo)

O pronome grifado acima substitui corretamente, consi-
derando-se o contexto,

(A)) os prazos.

(B) os processos.

(C) os juízes.

(D) os direitos.

(E) os advogados privados.
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5. ... em questões nas quais a vinculação satisfaça  objetivos
políticos dos governantes. (2o parágrafo)

O emprego da forma verbal grifada acima introduz no
contexto a mesma noção do verbo empregado na frase:

(A) Duas críticas lhe são feitas...

(B) Os prazos já existem na lei...

(C) ... que lhes permitem intervir no processo...

(D)) ... segundo o ritmo que lhes convenha.

(E) ... que se está dando um passo à frente.
_________________________________________________________

6. No alusivo à transparência, esta será boa para a ma-
gistratura. (4o parágrafo)

O segmento grifado acima está corretamente substituído,
sem alteração do sentido original, por

(A) À medida que se busca a transparência...

(B)) Quanto à transparência...

(C) Exceto a alusão à transparência...

(D) Segundo a transparência, no entanto,...

(E) Conquanto se refira à transparência...
_________________________________________________________

7. ...  as opiniões a respeito do projeto aprovado,  sendo bom
que venham contraditórias, o fato é... (final do texto)

Observe as alterações feitas em relação à pontuação
original do segmento grifado acima:

I. ... do projeto aprovado − sendo bom que venham
contraditórias −

II. ... do projeto aprovado (sendo bom que venham
contraditórias)

III. ... do projeto aprovado : sendo bom que venham
contraditórias.

Estão corretas  SOMENTE  as alterações feitas em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D)) I e II.

(E) II e III.
_________________________________________________________

8. O Conselho Nacional de Justiça  precisará  de segmentos
setoriais...   (1o parágrafo)

O mesmo tipo de complemento exigido pelo verbo grifado
acima está na frase:

(A) ... tornando-a mais rápida...

(B) ... limita a liberdade dos juízes...

(C) ... e pode permitir a influência do Executivo...

(D) ... se a aplicação for restrita a matérias tributárias...

(E)) ... mas valem apenas para os advogados privados...

9. ... e os integrantes da advocacia pública  são favorecidos
por regras... (3o parágrafo)

Transpondo a frase acima para a voz ativa, a forma verbal
passará a ser

(A)) favorecem.
(B) favoreceu.
(C) tinha favorecido.
(D) estava favorecendo.
(E) estavam sendo favorecidos.

_________________________________________________________

Atenção: As questões de números 10 a 16 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

No início do século passado acreditava-se que, com os

avanços da tecnologia, iríamos trabalhar cada vez menos e

teríamos mais tempo para o lazer e a família. Ocorreu

exatamente o contrário. As facilidades da vida moderna, como

computador, internet, fax, telefone celular, TV a cabo, e a

melhoria no sistema de transportes tornaram a vida muito mais

rápida − e acrescentaram doses extras de “stress”  à vida de

todos nós. Para sobrevivermos no dia-a-dia, seja no trânsito,

seja no trabalho, precisamos ter reflexos rápidos e pensar de

forma acelerada para dar o próximo passo. A maioria das

pessoas acumulou mais tarefas, fica ligada 24 horas por dia e

vive angustiada num emprego que não sabe por quanto tempo

será capaz de manter. A insegurança impera dentro de edifícios

com sistemas de segurança dignos de fortalezas, e ninguém sai

à noite sem um arrepio de medo. Em vez de relaxarmos,

ficamos cada vez mais alertas e tensos.

Com a pressão vinda de todos os lados, é natural que,

num momento ou noutro, passe pela cabeça da maioria a

ambição de largar tudo isso aí e ir viver uma vida tranqüila em

outro lugar. Mudar de vida pode ser uma excelente solução para

a tensão, dependendo evidentemente da vida que se leva.

Qualquer decisão nesse sentido, porém, deve levar em conta

um fato da natureza: ninguém pode evitar completamente

situações estressantes. O “stress”  não é doença, e sim, uma

reação instintiva ao perigo real ou imaginário ou a uma situação

de desafio.

As características atuais do trabalho contribuem, e muito,

para a transformação do “stress” na praga dos tempos

modernos. O trabalho duro é visto como uma virtude moderna

e todo mundo anda pressionado pela sensação de não ter

cumprido integralmente sua cota pessoal de sacrifício. A ordem

é aumentar a produtividade e cobra-se responsabilidade nos

resultados até de empregados que ocupam as funções mais

banais. Como se não bastasse, o fenômeno global do

desemprego aumenta a pressão sobre os trabalhadores, para

não falar da competição entre colegas.

(Adaptado de Rosana Zakabi. Veja, 11/02/2004. p. 66-7-8)
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10. A idéia central do 1o parágrafo do texto é a de que

(A) a avançada tecnologia, que pode substituir o
homem, torna o trabalho cada vez mais dispensável.

(B) a melhoria no sistema de transportes facilitou o
acesso a empregos mais distantes, como também
as viagens de lazer, com a família.

(C)) o atual desenvolvimento tecnológico, a par de seus
claros benefícios, implica também mais desgaste,
físico e psicológico, das pessoas.

(D) a violência nas grandes cidades é o maior obstáculo
ao merecido e necessário lazer, pois ninguém mais
tem segurança para sair à noite.

(E) os avanços da tecnologia possibilitaram a
construção de prédios com sistemas de segurança
que garantem a integridade dos empregados.

_________________________________________________________

11. O 2o parágrafo do texto deixa claro que

(A) as pessoas podem, com as facilidades da vida
moderna, viver livres de “stress”.

(B)) o “stress” deve ser controlado nas situações diárias
da vida das pessoas, ainda que seja uma reação
instintiva.

(C) o “stress” é sempre prejudicial às pessoas, seja no
trabalho, seja em atividades de lazer.

(D) qualquer mudança é sempre favorável, contribuindo
para a redução do “stress” em que se vive atual-
mente.

(E) a mudança, qualquer que seja, pouco ou em nada
reduz os níveis de “stress”.

_________________________________________________________

12. O “stress”  não é doença ... (2o parágrafo)

... contribuem, e muito, para a transformação do “stress”
na praga dos tempos modernos. (3o parágrafo)

As duas afirmativas reproduzidas acima parecem incoe-
rentes. Considerando-se, porém, o contexto, a segunda se
justifica pelo fato de que o “stress”, na vida moderna,

(A) permite maior qualidade de vida tanto no trabalho
quanto no lazer.

(B) garante maior produtividade e qualidade da mão-de-
obra empregada.

(C) dá às pessoas um ritmo compatível com as
necessidades do trabalho moderno.

(D)) ultrapassa todos os limites saudáveis em que ele
deve ocorrer.

(E) determina os níveis de produção, estimulando a
competitividade entre funcionários de uma empresa.

13. ... que passe pela cabeça da maioria a ambição de largar
tudo isso aí e ir viver uma vida tranqüila... (2o parágrafo)

É correto afirmar que a expressão grifada acima refere-se,
considerando-se o contexto,

(A)) à insegurança e à angústia decorrentes dos hábitos
da vida moderna.

(B) ao necessário controle do ritmo de trabalho numa
cidade grande.

(C) às enormes distâncias percorridas entre a casa e o
local de trabalho.

(D) à falta de melhores condições de trabalho, espe-
cialmente nas funções mais simples.

(E) à frustração decorrente da comparação com o
desempenho dos colegas de serviço.

_________________________________________________________

14. Mudar de vida pode ser uma excelente solução...
(2o parágrafo)

Considere as frases seguintes :

I. A diretoria mudou a sede da empresa para uma
cidade mais próxima.

II. Era necessário mudar toda a rotina de trabalho dos
empregados.

III. Como mudaram as condições de vida nas últimas
décadas!

Está correto, respeitando-se a regência do verbo mudar, o
emprego em

(A) I, somente.

(B) III, somente.

(C) I e II, somente.

(D) II e III, somente.

(E)) I, II e III.

 MODELO − Prova Cargo 007, Tipo  1






23/08/04 - 09:48

TRT-15-Lingua Portuguesa1 5

15. ... pela sensação de não ter cumprido integralmente sua
cota  pessoal de sacrifício. (3o parágrafo)

Considere o que se encontra no Dicionário a respeito do
verbete grifado acima:

1. Quantidade máxima permitida (de importações, expor-

tações, imigrantes) num dado período. 2. Parcela que

corresponde à fração do preço de algum produto. 3.

Quantia correspondente à contribuição de cada indivíduo

de um grupo para certo fim. 4. Nas sociedades mercantis

de responsabilidade limitada, a porção do capital de cada

sócio. 5. Citação, nota, apontamento ou referência à

margem dum escrito.

Considerando-se o emprego do vocábulo cota no
contexto, seu significado é o de número

(A) 1.

(B) 2.

(C)) 3.

(D) 4.

(E) 5.
_________________________________________________________

16. ... e vive angustiada num emprego... (1o parágrafo)

O verbo está no mesmo tempo e modo daquele grifado
acima na frase:

(A) No início do século passado acreditava-se que...

(B) Ocorreu exatamente o contrário.

(C) ... e acrescentaram doses extras de “stress” à vida
de todos nós.

(D)) ... que ocupam as funções mais banais.

(E) Como se não bastasse...
_________________________________________________________

17. Uma das maiores causas de desigualdade social prende-
se  ......  dificuldade de acesso  ......  informação e qualifi-
cação, essenciais  ......  conquista de um salário mais
digno.

Para completar corretamente a frase, as lacunas devem
ser preenchidas, respectivamente, por:

(A)) à - à - à

(B) à - à - a

(C) à - a - a

(D) a - a - à

(E) a - à - à

18. Os índices de desemprego continuam muito elevados.
Abriram-se novos postos de trabalho.
Há falta de mão-de-obra preparada para as atuais
exigências do mercado.

As frases acima estão construídas com  lógica, correção e
clareza num só período em:

(A) Os índices de desemprego continuam muito eleva-
dos, já que se abriu novos postos de trabalho,
embora haja falta de mão-de-obra preparada para as
atuais exigências do mercado.

(B) Como está em falta de mão-de-obra preparada para
as atuais exigências do mercado, e se abriram
novos postos de trabalho, os índices de desemprego
continuam muito elevados.

(C)) Abriram-se novos postos de trabalho, porém os
índices de desemprego continuam muito elevados,
porque há falta de mão-de-obra preparada para as
atuais exigências do mercado.

(D) Continua muito elevado os índices de desemprego,
conquanto abriram novos postos de trabalho, tendo
em vista a falta de mão-de-obra preparada para as
atuais exigências do mercado.

(E) Falta mão-de-obra preparada para o mercado exi-
gente atual, com índices de desemprego muito
elevados, e novos postos de trabalho, abertos.

_________________________________________________________

19. A concordância está feita de acordo com a norma culta
em:

(A) Ocorre algumas vezes certos problemas que parece
ser insolúvel à primeira vista, mas com calma se
resolvem.

(B) A rotina de vida de muitas pessoas tornam-se uma
série interminável de compromissos que os torna
sempre mais tensos.

(C) Tem sido descoberto, em todo o país, vários casos
de trabalhadores submetidos a trabalho sem o
respeito à legislação.

(D) A utilização de computadores são de fundamental
importância para atender a velocidade de informa-
ções da vida moderna.

(E)) Como se tratasse de prazos muito curtos, foram
convocados vários funcionários que terminariam os
serviços rapidamente.

_________________________________________________________

20. Há palavras escritas de modo INCORRETO na frase:

(A) É imprescindível esclarecer a população de que
deve evitar exageros e acúmulo de atividades, em
seu benefício.

(B)) Uma dedicação excessiva, sem preucupação com o
descanço, pode comprometer a saúde dos traba-
lhadores.

(C) Em situações de litígio, as pessoas acabam expondo
sua pior faceta, devido a uma exagerada ansiedade.

(D) Férias existem para repor energia gasta no trabalho
que, por sua própria natureza, exige dedicação
exclusiva dos empregados.

(E) A violência dos grandes centros urbanos gera mal-
estar e ansiedade, alterando os hábitos de vida das
pessoas.
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21. Flávia tendo sido aprovada em concurso público foi con-
vocada pela Administração e posteriormente investida em
cargo público. É certo que essa investidura ocorrerá com

(A)) a posse.
(B) a nomeação.
(C) o exercício.
(D) a publicação da nomeação na imprensa oficial.
(E) o término do estágio probatório._________________________________________________________

22. No que se refere à jornada de trabalho fixada em razão
das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, a du-
ração máxima do trabalho semanal e os limites mínimo e
máximo diários, serão, respectivamente, de

(A) cinqüenta e duas horas; e seis e oito horas.
(B) cinqüenta horas; e quatro e oito horas.
(C) quarenta e oito horas; e quatro e dez horas.
(D) quarenta e seis horas; e quatro e seis horas.
(E)) quarenta horas; e seis e oito horas._________________________________________________________

23. O retorno do servidor estável ao cargo anteriormente
ocupado, decorrente de reintegração do anterior ocupante;
e o retorno à atividade de servidor aposentado por
invalidez, quando, por junta médica oficial, forem decla-
rados insubsistentes os motivos da aposentadoria, ca-
racterizam, respectivamente,

(A)) a recondução e a reversão.
(B) a reintegração e a readaptação.
(C) a nomeação e o aproveitamento.
(D) o aproveitamento e a readaptação.
(E) a reversão e a recondução._________________________________________________________

24. Tendo em vista os adicionais de insalubridade e de peri-
culosidade, considere:

I. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalu-
bridade e de periculosidade deverá recebê-los con-
junta e integralmente.

II. O servidor que trabalha, ainda que eventualmente,
em local insalubre ou em contato com quaisquer
substâncias tóxicas faz jus a um adicional sobre a
remuneração do cargo.

III. Os servidores que operam com Raios X ou
substâncias radioativas serão mantidos sob con-
trole permanente, e serão submetidos a exames
médicos a cada 6 (seis) meses.

IV. O direito ao adicional de insalubridade cessa com a
eliminação das condições ou dos riscos que deram
causa à sua concessão.

Nesses casos, está correto SOMENTE o que se contém em

(A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e III.
(D) II e IV.
(E)) III e IV.

_________________________________________________________
25. NÃO se concederá ao servidor licença, entre outras,

(A) para capacitação, após cada qüinqüênio de efetivo
exercício.

(B)) para tratar de interesses particulares, estando em
estágio probatório.

(C) para desempenho de mandato classista em entidade
fiscalizadora da profissão.

(D) por motivo de afastamento do companheiro para
outro Estado da Federação.

(E) por motivo de doença em pessoa da família, a
exemplo do padrasto ou madrasta.

26. É proibido ao servidor público, dentre outros casos,

(A) presenciar manifestação de desapreço na repar-
tição.

(B) recusar emprego ou comissão de estado estran-
geiro.

(C)) aliciar subordinado no sentido de filiar-se a asso-
ciação profissional.

(D) dar e manter fé a documento público.

(E) agilizar o andamento de processos e documentos.
_________________________________________________________

27. Renata, titular de cargo efetivo, vinha sendo fotografada,
com sua concordância, em trajes sumários ou quase sem
roupa, na repartição em que prestava serviços, e com
posterior divulgação na imprensa. Nesse caso, Renata
está sujeita à pena de

(A) cassação da função.
(B) suspensão do cargo.
(C) destituição da função.
(D)) demissão do cargo.
(E) exoneração do cargo.

_________________________________________________________

28. Murilo, servidor público federal, percebeu vantagem eco-
nômica para intermediar a liberação de verba pública de
qualquer natureza. Esse fato, caracteriza ato de improbi-
dade administrativa, como dispõe a Lei no 8.429/92, por

(A) causar prejuízo ao erário.
(B)) importar enriquecimento ilícito.
(C) atentar contra os princípios da Administração Pública.
(D) violar os direitos dos servidores públicos federais.
(E) constituir ilícito penal inafiançável.

_________________________________________________________

29. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio
público, é certo que caberá

(A) ao Ministério Público determinar o seqüestro dos
bens do agente ou de terceiro que concorreu para o
ato, após ouvi-lo no prazo de quarenta e oito horas.

(B) ao Presidente da Comissão Processante determinar
a indisponibilidade dos bens do indiciado, após ouvi-
lo no prazo de três dias.

(C)) à autoridade responsável pelo inquérito representar
ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos
bens do indiciado.

(D) ao Ministro da Justiça indiciar os causadores do
dano à Administração Pública e determinar o blo-
queio de seus bens.

(E) ao Presidente do órgão do servidor indiciado, de-
terminar o seqüestro dos bens deste, e providenciar
a instauração de inquérito policial.

_________________________________________________________

30. Para os fins da Lei de Improbidade Administrativa (Lei
no 8.429/92), NÃO é considerado agente público, aquele
que na Administração direta, exerce, ainda que transitoria-
mente ou sem remuneração,

(A) função, por designação.
(B) mandato, por eleição.
(C) cargo, por nomeação.
(D)) serviço, por terceirização.
(E) emprego, por contratação.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Na vigilância epidemiológica, o auxiliar de enfermagem
desenvolve várias atividades, sob a supervisão do enfer-
meiro:

I. Aplicação de imunobiológicos conforme calendário
oficial.

II. Participação em campanhas de vacinação.

III. Colaboração na busca ativa dos casos dos agravos
de notificação compulsória.

Está correto o que se afirma em

(A) I, somente.
(B) II, somente.
(C) I e II, somente.
(D) II e III, somente.
(E)) I, II e III.

_________________________________________________________
32. Após administrar medicamento prescrito por telefone pelo

médico, a enfermagem elaborou um relatório constando
todos os aspectos que envolveram a situação. De acordo
com o artigo 2o da Resolução COFEN 225/2000, esse
procedimento é

(A) vedado em quaisquer circunstâncias.

(B)) permitido nas situações de urgência, com iminente e
grave risco de vida ao cliente.

(C) vedado aos auxiliares de enfermagem e permitido
aos demais profissionais.

(D) aceitável, se houver um enfermeiro responsável
técnico pelas prescrições medicamentosas.

(E) correto em quaisquer circunstâncias.
_________________________________________________________

33. De acordo com o Código de Ética de Enfermagem, a
penalidade a uma infração ética pode ser

(A)) advertência verbal: é realizada admoestação ao
infrator, de forma reservada.

(B) advertência escrita: consiste no registro no pron-
tuário do infrator, na presença de sete testemunhas.

(C) advertência verbal: realiza-se a notificação ao infra-
tor durante sessão plenária do Conselho Adminis-
trativo.

(D) advertência escrita: consiste no registro no prontuá-
rio do infrator, na presença de oito testemunhas.

(E) multa: aplica-se a multa com notificação ao infrator e
publicação nos Anais do COFEN e Ministério do
Trabalho.

_________________________________________________________

34. Para assegurar a correta redução da secreção ácida
gástrica, o medicamento Omeprazol deve ser ingerido,
preferencialmente,

(A) à noite.

(B) triturado e diluído em 4
1  de copo de água.

(C) após o almoço.

(D) diluído em solução hipertônica.

(E)) antes do café da manhã.

35. O medicamento Ciprofloxacino é considerado um antibió-
tico

(A) específico de vias urinárias.

(B) fotorresistente.

(C) específico do sistema respiratório.

(D)) de amplo espectro.

(E) que deve ser armazenado em temperatura de
4 a 8 oC.

_________________________________________________________

36. Foi introduzido 8 mL de diluente em um frasco contendo
400 mg de um determinado antibiótico. Quando se admi-
nistra 1,5 mL dessa solução, o cliente recebe

(A))   75 mg
(B) 100 mg
(C) 150 mg
(D) 220 mg
(E) 265 mg

_________________________________________________________

37. Foi solicitado ao auxiliar de enfermagem para administrar
0,8 mg de Dexametasona EV. No ambulatório existem
frascos de 2,5 mL com 10 mg de Dexametasona. Para
atender à prescrição médica, ele deverá aspirar do frasco

(A) 2 mL
(B) 1,2 mL
(C) 0,8 mL
(D)) 0,2 mL
(E) 0,1 mL

_________________________________________________________

38. Os sinais vitais de um cliente de 38 anos e em repouso
são: T = 36,6 oC, R = 10, P = 63 e PA = 10 × 7. Ao avaliar
esses dados, o auxiliar de enfermagem notificará que o
cliente apresenta o valor

(A) da temperatura acima do padrão de referência.
(B) da pressão diastólica acima do padrão de referência.
(C)) da respiração abaixo do padrão de referência.
(D) da pressão sistólica abaixo do padrão de referência.
(E) do pulso abaixo do padrão de referência.

_________________________________________________________

39. Existem fatores que interferem no processo de cicatri-
zação.

I. O uso de corticosteróides é um fator que acelera a
cicatrização.

II. A heparina é um medicamento que dificulta o
processo de cicatrização.

III. A hiperglicemia é um fator que acelera a cica-
trização.

IV. As proteínas inibem a granulação dos tecidos,
dificultando a cicatrização.

Está correto o que se afirma em

(A) I, somente.
(B)) II, somente.
(C) I e III, somente.
(D) II, III e IV, somente.
(E) I, II, III e IV.
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40. Um dos motivos que contra-indica a administração de
oxigênio seco ou com baixa umidade é por provocar

(A) enfisema em plateau.
(B) acidose respiratória.
(C) alcalose respiratória.
(D) respiração de Cheyne-Stokes.
(E)) lesão no epitélio da mucosa respiratória.

_________________________________________________________

41. Alguns exames de sangue requerem que o material cole-
tado seja colocado em frasco contendo anticoagulante.
Esses exames são:

(A) CKMB e VDRL.

(B) dosagem de triglicérides e teste de Western Blot.

(C) teste Elisa e dosagem de sódio e potássio.

(D)) hemograma e tipagem sangüínea.

(E) reação de Machado Guerreiro e dosagem de
colesterol.

_________________________________________________________

42. O médico prescreve ao cliente adulto soro glicofisiológico
500 mL para ser administrado em 4 horas. Nesta situação,
o auxiliar de enfermagem deverá

(A)) calcular o gotejamento do soro para 41 a 42 gotas
por minuto.

(B) selecionar um dispositivo intravenoso periférico
(scalp) de número 27.

(C) puncionar a veia com o bizel da agulha voltado para
baixo.

(D) puncionar a veia de grosso calibre provocado pela
flebite.

(E) instalar o soro com gotejamento de 48 microgotas
por minuto.

_________________________________________________________

43. O ocitócito administrado por via parenteral exige que a
enfermagem controle mais freqüentemente

(A) a pressão intra-uterina.
(B)) a pressão arterial.
(C) a pressão venosa central.
(D) a temperatura corporal.
(E) o nível de consciência.

_________________________________________________________

44. Um dos cuidados de enfermagem dispensado ao cliente
com tração esquelética é

(A) retirar os pesos da tração, antes de movimentar o
cliente.

(B) manter o lençol, a colcha e o cobertor apoiados na
corda da tração.

(C)) deixar os pesos pendendo livremente, sem tocar na
superfície.

(D) tracionar a tração de 4 em 4 horas para ativar a cir-
culação óssea.

(E) fazer a contra-tração dos membros inferiores através
da  posição de proclive.

45. A pressão intra-ocular do cliente é de 11 mmHg no olho
direito e de 14 mmHg no olho esquerdo. Esses valores
são considerados

(A)) normais em ambos os olhos.

(B) compatíveis com a doença glaucoma.

(C) normal no olho direito e elevado no olho esquerdo.

(D) compatíveis com a doença catarata.

(E) normal no olho esquerdo e abaixo do normal no olho
direito.

_________________________________________________________

46. Eritema em forma de borboleta sobre o dorso do nariz
caracteriza

(A) esclerodermia.
(B)) lúpus eritematoso.
(C) psoríase.
(D) erisipela.
(E) síndrome de Steven-Johnson.

_________________________________________________________

47. Analise as proposições abaixo sobre as DSTs.

I. Os sinais e sintomas da sífilis variam de acordo
com a fase da doença (primária, secundária e
terciária).

II. A mãe soropositiva que passa o vírus HIV para o
filho pela via transplacentária é um exemplo de
transmissão vertical da AIDS.

III. A maioria das mulheres com gonorréia é assinto-
mática ou oligossintomática.

Está correto o que se afirma em

(A) II, somente.
(B) I e II, somente.
(C) I e III, somente.
(D) II e III, somente.
(E)) I, II e III.

_________________________________________________________

48. Na mulher grávida com incompetência cervical existe uma
maior probabilidade de ocorrer

(A) embolia amniótica.
(B) nidação tubária.
(C) mola hidatiforme.
(D)) abortamento.
(E) gravidez ectópica.

_________________________________________________________

49. Uma mulher apresenta hemoglobina de 5,5 g/100 mL. An-
tes de engravidar, ela deverá receber tratamento médico
porque uma das principais repercussões dessa intercor-
rência na gravidez é

(A) isoimunização.
(B)) sofrimento fetal.
(C) eclâmpsia.
(D) eritroblastose fetal.
(E) hiperemese gravídica.

_________________________________________________________

50. A criança apresenta febre, vesículas bolhosas, crostas e
prurido. Essa sintomatologia é característica de

(A) leptospirose.
(B) febre amarela urbana.
(C)) varicela.
(D) febre maculosa.
(E) cisticercose.
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51. As duas situações que têm prioridade no atendimento
emergencial são:

(A) fratura múltipla nas pernas e hemorragia maciça.
(B) epistaxe e pneumotórax.
(C)) hemorragia maciça e obstrução de vias aéreas.
(D) pneumotórax e derrame pleural.
(E) polidramnia e obstrução de vias aéreas.

_________________________________________________________

52. Durante a reanimação cardiorrespiratória, é necessário
avaliar o sofrimento cerebral por hipóxia. O sinal que indi-
ca essa intercorrência é a

(A)) presença de midríase.
(B) existência de pulso martelo d’água.
(C) ausência de pulso carotídeo.
(D) ausência de nistagmo.
(E) existência de isocoria.

_________________________________________________________

53. Após discussão com a chefia, comparece ao ambulatório
um cliente com crise de labirintite com tontura do tipo
rotatório. Nesta situação, a conduta emergencial é

(A) fazer compressas quentes na região retroauricular.

(B)) deitar o cliente e orientá-lo para manter os olhos
fechados e não se movimentar.

(C) manter o cliente deitado na posição de litotomia.

(D) orientar o cliente para fazer exercícios de laterali-
zação com a cabeça.

(E) administrar medicamento vasopressor do grupo da
dopamina.

_________________________________________________________

54. A drenagem torácica por punção é indicada nos casos de

(A) sarcoidose.
(B) parada cardíaca pós-pericardiocentese.
(C) bronquiectasia.
(D)) hemotórax.
(E) enfisema pulmonar.

_________________________________________________________

55. Comparece ao ambulatório uma funcionária queixando-se
de dor na região do calcâneo esquerdo após estiramento
dos ligamentos adjacentes a essa articulação. Nesta
situação, uma conduta de primeiros socorros em relação à
área afetada é

(A) massagear e movimentar a região do calcâneo.

(B) manter a perna esquerda em nível mais baixo em
relação ao corpo.

(C) tracionar cutaneamente o calcanhar até o terço distal
da perna.

(D) recolocar o calcâneo na posição anterior ao acidente
e engessar a perna esquerda.

(E)) colocar bolsa de gelo ou compressas frias na região
do calcâneo.

56. As três doenças consideradas imunopreveníveis são:

(A) sarampo, blastomicose e raiva humana.

(B) tuberculose, leishmaniose e gripe.

(C) meningite meningocócica, caxumba e escarlatina.

(D)) rubéola, hepatite B e febre tifóide.

(E) malária, tuberculose e tétano.

_________________________________________________________

57. Em uma unidade de saúde, a enfermagem fez o teste de
PPD em um cliente no dia 26 de julho de 2004. A leitura
da prova tuberculínica foi agendada para

(A) 27 e 28 de julho de 2004.

(B) 28 e 29 de julho de 2004.

(C)) 29 e 30 de julho de 2004.

(D) 10 a 15 de agosto de 2004.

(E) 25 a 31 de agosto de 2004.

_________________________________________________________

58. Na cidade está ocorrendo um surto epidêmico e, para
interromper a cadeia de transmissão da doença, a Vigilân-
cia Epidemiológica recomenda exterminar um tipo especial
de caramujo. A doença em questão é

(A) febre amarela.

(B)) esquistossomose.

(C) filariose.

(D) leptospirose.

(E) peste bubônica.

_________________________________________________________

59. As falhas no controle de sanitização das caixas d’água de
um hospital pode provocar epidemia de

(A) silicose digestiva.

(B) doença de Boerema Cryle.

(C) litíase intersticial.

(D) doença de Blalock.

(E)) infecção intestinal.

_________________________________________________________

60. No programa de hanseníase, é da competência da enfer-
magem

(A)) dar informação que tranqüilize o cliente, de maneira
clara e compreensível.

(B) restringir as orientações aos clientes que apresen-
tam a forma virchowiana da doença.

(C) restringir as explicações sobre a doença para os
casos em que existe risco de vida ao cliente.

(D) restringir a orientação para os aspectos da conduta
terapêutica, delegando ao psicólogo ou assistente
social as demais informações.

(E) evitar informar ao cliente sobre o seu diagnóstico e
prognóstico devido ao estigma da doença.
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