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De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção de suas provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
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Observando-se o Brasil de hoje, o que salta à vista é um organismo em franca e ativa transformação e que
não se sedimentou ainda em linhas definidas; que não tomou forma. É verdade que em alguns setores aquela
transformação já é profunda e é diante de elementos própria e positivamente novos que nos encontramos. Mas isto,
apesar de tudo, é excepcional. Na maior parte dos exemplos, e no conjunto, em todo caso, atrás daquelas
transformações que às vezes podem iludir, sente-se a presença de uma realidade já muito antiga que até nos admira
de achar aí e que não é senão aquele passado colonial. (...) Se vamos à essência de nossa formação, veremos que
na realidade nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros; mais tarde ouro e diamantes;
depois algodão, e em seguida café, para o comércio europeu. Nada mais que isto. É com tal objetivo, objetivo
exterior, voltado para fora do país e sem atenção às considerações que não fossem o interesse daquele comércio,
que se organizarão a sociedade e a economia brasileiras. (...) Este início se gravará profunda e totalmente nas
feições e na vida do país. (...) Para o economista, reconhecer o terreno nessa complexidade tremenda, destacar e
isolar formas, classificá-las convenientemente, descobrir suas relações e entrosá-las num sistema geral em que se
configurem os problemas reais da economia brasileira, fazer ciência em suma, tudo isso se torna extremamente
difícil, e mesmo impraticável sem uma perspectiva de conjunto e que não é outra senão a história.
Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior: história. São Paulo: Ática, 1982, p. 78, 94, 95 e 182 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, acerca das idéias e estruturas lingüísticas do texto do historiador, economista e filósofo Caio Prado Júnior
apresentado acima.


De acordo com o texto, o Brasil, apesar de estar em “franca e ativa transformação” (R.1), mantém elementos antigos na
contemporaneidade.



Infere-se do texto que os elementos positivos de transformação da sociedade brasileira são ilusórios, pois não são efetivamente
novos.



Em relação ao conjunto do texto, as expressões “mais tarde” (R.7), “depois” (R.8) e “em seguida” (R.8) são marcas temporais que
evidenciam a mudança dos ciclos econômicos do Brasil e, simultânea e contraditoriamente, a permanência da lógica que justifica
a existência de cada um deles.



No trecho “Este início se gravará profunda e totalmente” (R.10), o emprego do verbo no futuro do presente do indicativo indica
que o autor faz uma previsão a ser ainda consumada.



De acordo com o texto, as “feições” (R.11) do país, embora não estejam ainda definidas, têm como traço principal a essência da
formação nacional, isto é, o fato de o país ter vindo à existência não para si mesmo, mas para o mercado europeu.



Segundo o autor, uma análise científica do Brasil atual, que não perca de vista a realidade brasileira, deve eliminar
voluntariamente as complicações que desfiguram a formação do país e separar, classificar e isolar cada um dos elementos
formadores da nacionalidade, para, assim, chegar a uma concepção histórica e linear do modo de ser brasileiro.
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O interesse de todos é o desenvolvimento do Brasil e a oportunidade de se posicionar como líder em um
momento de transição global, em que se apresentam oportunidades indiscutíveis nas áreas de agricultura,
aeronáutica, mineração e petróleo. O que precisamos é manter o que está sendo construído e focar na solução dos
problemas que entravem um crescimento ainda maior, com base em diagnósticos claros e profissionais — sem
preconceitos.
Fábio C. Barbosa. O desenvolvimento passa pelo crédito. In: Correio Braziliense, 13/1/2008 (com adaptações).

A partir do fragmento de texto acima, julgue os itens subseqüentes.


O desenvolvimento da argumentação do texto permite articular os dois períodos sintáticos que constituem o texto com o conectivo
Por isso; dessa forma, o segundo período sintático começaria como: Por isso, o que precisamos (...).



A expressão “ainda maior” (R.4) sugere que já está ocorrendo um grande desenvolvimento no Brasil.



Se o teor do fragmento de texto acima apresentado fosse parte integrante de um parecer, atenderia às normas de redação oficial
um parágrafo final assim redigido:
Considerando-se as necessidades mencionadas, recomenda-se:
a) objetividade e clareza nos diagnósticos;
b) aprimoramento das soluções apresentadas.
É o parecer.
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Por 500 anos mentiram para nós. Esconderam um dado muito importante sobre o Brasil. Disseram-nos que
éramos brasileiros. Esconderam todo esse tempo o fato de que o termo brasileiro não é sinônimo de cidadania, e
sim o nome de uma profissão. Brasileiro rima com padeiro, pedreiro, ferreiro. Brasileiro era a profissão daqueles
portugueses que viajavam para o Brasil, ficavam alguns meses e voltavam com ouro, prata e pau-brasil, tiravam
tudo o que podiam, sem nada deixar em troca. Brasileiros não vêem o Brasil como uma nação, mas uma terra a ser
explorada, o mais rápido possível. Investir no país é considerado uma burrice; constituir uma família e mantê-la
saudável, um atraso de vida. Só que você, caro leitor, é um brasiliano. Brasiliano rima com italiano, indiano,
australiano. Brasiliano não é profissão, mas uma declaração de cidadania. São 500 anos de cultura brasileira que
precisamos mudar, a começar pela nossa própria identidade, pelo nosso nome, pela nossa própria definição.
Stephen Kanitz. Brasileiros e brasilianos. In: Veja, 26/12/2007 (com adaptações).

A respeito da organização do texto acima, julgue os seguintes itens.


A argumentação do texto faz a distinção entre brasileiros a brasilianos: os primeiros visam à mera exploração da terra; os
segundos são os verdadeiros cidadãos do Brasil.



O desenvolvimento das idéias do texto mostra que o sujeito subentendido dos verbos “mentiram (R.1), “Esconderam” (R.1) e
“Disseram” (R.1) são os “portugueses que viajavam para o Brasil” (R.4).



Mantêm-se a coerência da argumentação e a correção gramatical do texto ao se empregar Um brasileiro não vê em lugar de
“Brasileiros não vêem” (R.5).



A vírgula depois da oração “e mantê-la saudável” (R.6-7) indica que essa oração constitui um aposto explicativo para a oração
anterior.



Para que as regras de formalidade do português fossem plenamente respeitadas, na inserção do trecho “São 500 anos de cultura
brasileira que precisamos mudar” (R.8-9) em um documento oficial, como um relatório ou parecer, por exemplo, deveria ser
empregada a preposição de antes do pronome relativo em “que precisamos mudar”.
O impacto da violência, que vitimou mais de meio milhão de pessoas no Brasil entre 1996 e 2006, é alto para
a rede pública de saúde. Custa aos cofres federais R$ 4,8 bilhões por ano, de acordo com o Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA). Para se ter idéia do que isso significa, todo o orçamento do Ministério da Saúde, em 2007,
foi de pouco mais de R$ 47 bilhões. O dado virou a principal bandeira do Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(CONASS), que está elaborando o estudo Violência: Epidemia Silenciosa, para mobilizar autoridades do setor e exigir
providências do governo federal. A movimentação se intensificou após a divulgação do Mapa da Violência, mostrando
que houve quase 50 mil homicídios no país em 2006. “A única forma de encarar a violência como problema de saúde
pública é focar o atendimento nas áreas de álcool, drogas e depressão”, diz o presidente do CONASS.
Correio Braziliense, 1.º/2/2008, p. 12 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a abrangência do tema por ele focalizado, julgue os itens seguintes.


Infere-se do texto que a violência, em suas mais diversas formas, adiciona aos efeitos humanos que acarreta, que vão da morte
à mutilação física e emocional, pesadas perdas financeiras que recaem sobre a sociedade.



Os dados relativos aos custos da violência para a rede pública de saúde apresentados no texto não podem ser considerados oficiais,
pois foram calculados por uma organização não-governamental.



O texto sugere que a ausência de mecanismos institucionais de pressão dos estados sobre a União, na área da saúde, explica, em
larga medida, os problemas vividos pelo setor.



Por pressão da sociedade, o Estado brasileiro viu-se obrigado a banir dos meios de comunicação, especialmente do rádio e da
televisão, peças publicitárias de bebidas alcoólicas.



Com o objetivo de reduzir a violência no trânsito do país, o governo federal editou medida provisória que proíbe a
comercialização de bebidas alcoólicas ao longo das rodovias federais.



Apesar de ainda intenso, o tráfico de drogas ilícitas no Brasil mantém-se claramente afastado das conexões internacionais que
sustentam o crime organizado em escala global.
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES
Em cada um dos itens subseqüentes, é apresentada uma situação
hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada tendo como
base o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios (TJDFT).










Marcelo é desembargador, compondo uma das turmas do
TJDFT. Felipe é primo de Marcelo e tomou posse no cargo
de desembargador do TJDFT.
Nessa situação, não há óbice a que Felipe tenha assento na
mesma turma em que Marcelo é membro.
A 1.ª Turma do TJDFT, ao analisar habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso, decidiu conceder a
medida.
Nessa situação, a exeqüibilidade da decisão depende da
elaboração do acórdão.
Paulo, não se conformando com sentença proferida pelo
Juizado Especial Cível de Brasília – DF, que julgou
improcedente seu pedido, interpôs recurso à turma recursal.
Entretanto, por decisão interlocutória, foi negado seguimento
ao recurso inominado, com base em suposta
intempestividade.
Nessa situação, é cabível a reclamação contra o referido ato
jurisdicional.



hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base na
Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos
Territórios.


Mariana, após ter cumprido integralmente seu mandato de
presidenta do TJDFT, pretende candidatar-se a vicepresidenta ou corregedora.
Nessa situação, se Mariana for eleita vice-presidenta ou
corregedora, ficará impedida de ser eleita novamente para
presidenta até que todos os demais desembargadores ocupem
também esse cargo.

A cooperação entre os povos para o progresso da
humanidade é definida na Constituição como objetivo
fundamental da República Federativa do Brasil.
A integração econômica, política, social e cultural dos
povos, visando à formação de uma comunidade
latino-americana de nações, é uma determinação
constitucional que rege a relação entre a República
Federativa do Brasil e os países da América Latina.

Juliano, nomeado para o cargo de secretário do governo do
Distrito Federal (DF), foi acusado da prática de crime de
porte ilegal de arma.
Nessa situação, a competência para processá-lo e julgá-lo é
do Conselho Especial.



Uma lei aprovada pela maioria absoluta dos deputados
distritais

criou

nova

região

administrativa,

pelo

desmembramento de região já existente.
Nessa situação, a nova região permanecerá sob a área de
jurisdição da circunscrição judiciária da qual tiver sido
desmembrada.


Sérgio é o juiz de direito mais antigo do TJDFT.
Nessa situação, no caso de promoção por antiguidade, o
tribunal de justiça somente poderá recusá-la a Sérgio pelo
voto da maioria absoluta de seus membros.



Decorridos vários anos após ter cumprido a pena a que fora
condenado em ação penal pública de competência originária
do TJDFT, José, verificando preencher os requisitos,
promoveu incidente de reabilitação.
Nessa situação, a competência para julgamento do pedido de
José é do Conselho Especial.

Acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição
Federal de 1988 (CF), julgue os itens a seguir.


Em cada um dos próximos itens, é apresentada uma situação

Vinícius, com o falecimento do seu pretenso pai, ajuizou
ação de petição de herança cumulada com ação de
investigação

de

paternidade,

para

demandar

o

reconhecimento de seu direito sucessório e obter a
restituição da herança a que teria direito.
Nessa situação, com base na lei em questão, a competência
para processar e julgar esse feito é de uma das varas de
família da circunscrição judiciária do lugar do último
domicílio do falecido.


João ajuizou ação de indenização contra Benício, em face da
rescisão antecipada de contrato de arrendamento rural
celebrado entre as partes, ora litigantes. Devidamente citado,
Benício apresentou contestação, afirmando que o imóvel,
objeto do contrato de arrendamento rural, havia sido vendido
para um terceiro. O juiz da causa, analisando a
documentação constante dos autos, deduziu a existência de
interesse do Distrito Federal (DF), tendo em vista que as
terras em discussão lhe pertenciam, e determinou que fosse
oficiado o DF para manifestar-se a esse respeito. Após esse
fato, o DF interveio no processo na condição de opoente.
Nessa situação, a ação inicialmente proposta na vara cível
passará à competência de uma das varas de fazenda pública
do DF.
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Acerca dos direitos e garantias fundamentais, cada um dos itens

Acerca da organização do Poder Judiciário, julgue os itens

subseqüentes apresenta uma situação hipotética, seguida de uma

seguintes.

assertiva a ser julgada.



Em documento dirigido ao governo do Distrito Federal,

O Conselho Nacional de Justiça é órgão integrante da
estrutura do Poder Judiciário, com jurisdição em todo

determinada entidade religiosa sediada nessa unidade da Federação

o território nacional.

descreveu a forma como organizava seus cultos para justificar


pedido de subvenção com recursos financeiros públicos.
Nessa situação, o pedido pode ser atendido, pois a Lei Magna

Constitucional n.o 45/2004, vedou as férias coletivas

permite a subvenção de recursos financeiros públicos às entidades

nos juízos e tribunais de segundo grau, o que não se

religiosas, desde que essa distribuição se faça de forma igualitária

estende aos tribunais superiores.

e impessoal. Além disso, a liberdade de consciência e de crença
religiosa, assegurada pela Constituição, autoriza que o respectivo



de

religiosas, sem qualquer interferência do Estado.

competência

dos

juízes,

como

atos

de

administração ou de mero expediente.
João é proprietário de um apartamento na Asa Norte, em Brasília,
que se encontra alugado a Maria. Com o objetivo de verificar as



Compete ao Supremo Tribunal Federal a iniciativa de

condições de manutenção do referido imóvel e utilizando uma

projeto de lei que disponha sobre a criação e a

chave reserva, João ingressou no apartamento, sem o

extinção de cargos e a remuneração dos serviços

consentimento de Maria.

auxiliares do TJDFT, já que esse tribunal pertence à

Nessa situação, não houve qualquer violação a direito fundamental,

União.

pois João apenas exerceu o seu direito de proprietário-locador.


A Constituição autoriza que servidores da justiça
possam receber delegação para a prática de certos atos

culto se faça na forma como definida pelas respectivas entidades



A Constituição Federal, após o advento da Emenda



Determinada associação de apoio à terceira idade, pessoa jurídica

Um sexto dos membros do Superior Tribunal de
Justiça deve necessariamente ser oriundo da carreira

legalmente estabelecida, tem por objetivo cuidar da saúde física e

de advogados.

psíquica de pessoas com mais de 60 anos de idade. No entanto,
após vistoria das instalações físicas da associação pela autoridade

dos estados e do Distrito Federal e os tribunais

servir de asilo aos idosos.

regionais

do

trabalho

podem

funcionar

dissolver

descentralizadamente, constituindo câmaras regionais,

compulsoriamente a referida associação, por meio de ato

a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à

administrativo.

justiça em todas as fases do processo.

situação,

cabe

à

administração

local

Acerca da organização do Estado, julgue os próximos itens.

Acerca da Lei n.º 9.784/1999, que regula o processo

No âmbito da repartição de competências materiais, é de
competência comum da União, estados, DF e municípios registrar,
acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e
exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios.



Os tribunais regionais federais, os tribunais de justiça

competente, constatou-se que o prédio não tinha condições de
Nessa





No

âmbito

da

competência

legislativa

concorrente,

administrativo em geral no âmbito da administração
pública federal, julgue os itens seguintes.


Uma associação, mesmo que legalmente constituída,
não tem legitimidade para promover a defesa de

a

direitos ou interesses difusos no âmbito do processo

superveniência de lei federal sobre normas gerais tratando

administrativo.

determinada matéria de forma inovadora revoga lei estadual
anteriormente editada, no que lhe for contrário.


As terras devolutas pertencem aos estados, com exceção das terras
devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações



Em regra, as delegações são permitidas como forma de
desconcentração. No entanto, excetuam-se dessa regra,
por expressa disposição legal, a edição de atos

e construções militares, das vias federais de comunicação e à

normativos, a decisão de recursos administrativos e as

preservação ambiental, definidas em lei.

matérias de competência exclusiva.
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Acerca da Lei n.º 11.416/2006, que trata do regime jurídico das carreiras de servidores do Poder Judiciário da União, e do regime
jurídico dos servidores públicos civis federais previsto na Lei n.º 8.112/1990 e na Constituição Federal, julgue os itens subseqüentes.


A promoção é a movimentação do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, observado
o interstício de um ano em relação à progressão funcional imediatamente anterior, dependendo, cumulativamente, do resultado
de avaliação formal de desempenho e da participação em curso de aperfeiçoamento.



A reversão no interesse da administração ocorre por determinação da própria administração e atinge ex-servidor que, quando em
atividade, era detentor de cargo efetivo e tenha sido aposentado voluntariamente nos últimos cinco anos.



Um servidor que tenha tomado posse no dia 10 de novembro de 2006 pode ter gozado o primeiro período de férias no período
de 1.º a 30 de dezembro de 2007 e um novo período de férias em janeiro de 2008.



Ações de treinamento, títulos, diplomas ou certificados de cursos de pós-graduação em áreas de interesse do Poder Judiciário dão
direito ao servidor público detentor de cargo efetivo no âmbito do Poder Judiciário da União pleitear adicional de qualificação
incidente sobre o valor do seu vencimento básico, se tal capacitação não constituir requisito para ingresso no cargo ocupado pelo
servidor.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Com base no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem,

Acerca da esquizofrenia, doença cerebral grave que causa

julgue os itens que se seguem.

impacto sobre o indivíduo e a sociedade, julgue os itens



O profissional de enfermagem tem o dever de comunicar ao
respectivo conselho regional de enfermagem fatos que



seguintes.


infrinjam dispositivos legais e que possam prejudicar o

que se relacionam a problemas no processamento de

exercício profissional.

informações, a exemplo das dificuldades em usar a memória

Quando um profissional de enfermagem se recusa a executar

armazenada e de manter a atenção.

uma atividade que não é de sua competência técnica, ele está



infringindo o referido código de ética.


Considere que um enfermeiro tenha impedido que um

da cognição, o que freqüentemente faz que o paciente sofra

auxiliar de enfermagem realizasse a leitura do prontuário de

muito devido à dificuldade em distinguir a realidade e as

um paciente alegando que, no prontuário, havia informações

percepções desta provocadas pela doença.

enfermeiro não agiu eticamente, pois o auxiliar de



Respostas neurobiológicas de má-adaptação causam
comportamentos estranhos e pouco aceitos socialmente,

enfermagem tem o direito de ter acesso às informações

como deterioração na aparência, agressão ou agitação.

necessárias ao exercício profissional.



Os distúrbios se concentram nas áreas da percepção e da
emoção, não havendo comprometimento importante na área

que ele não conseguiria entender. Nessa situação, o



Um indivíduo com esquizofrenia apresenta comportamentos

Todo profissional de enfermagem tem o dever de respeitar



A família deve ser orientada quanto aos sinais, aos sintomas

o pudor, a privacidade e a intimidade do paciente, inclusive

e às medidas de tratamento, mas as orientações raramente

nas situações pós-morte.

são úteis aos pacientes, uma vez que eles se desconectam das
relações com o mundo externo e são incapazes de controlar

Suponha que um profissional de enfermagem resolveu

recidivas ou cooperar com o tratamento.

desligar os aparelhos que mantêm um paciente sob
ventilação há 1 ano em uma unidade de terapia intensiva



Em casos de delírios, deve-se questionar com cuidado os

(UTI). Nesse caso, o profissional poderá sofrer a pena de

fatos e seus significados, à medida que são apresentados, e

suspensão do exercício profissional, pois terá promovido a

conversar sobre o delírio, ajudando o paciente a ver o que

eutanásia.

não é verdade.
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Em uma unidade de internação encontram-se três pacientes
com restrições alimentares que devem ser observadas. Sebastião é
um homem jovem, muito emagrecido, internado com quadro de
desnutrição e cuja dieta deverá ser rica em proteínas de origem
animal, algumas vitaminas (A, C e K) e minerais (cálcio, potássio e
cobre). Mariana tem prescrita dieta para diabetes melito, é
hipertensa e está apresentando hiperpotassemia. Joana, que é idosa,
relata dificuldades de deglutição e a dieta deverá sofrer
modificações quanto à consistência.

Julgue os itens seguintes, acerca de doenças ocupacionais em
unidades de assistência à saúde.


proteção individual, como luva e máscara comum, sempre
que forem prestar assistência a um doente com
tuberculose.










É recomendado que a dieta de Sebastião contenha carnes
vermelhas, frango, peixe ou ovos, de acordo com suas
preferências.
Sebastião poderá obter a vitamina A, em quantidade suficiente,
ingerindo cereais, frutas e carnes. Essa vitamina tem importante
função na coagulação do sangue e, quando ingerida em
excesso, não causa distúrbios.









tuberculose.


Um profissional de saúde que tenha adquirido sarna deve
ficar afastado de suas atividades até 24 horas após a
primeira aplicação de escabicida.



Um funcionário com herpes simples, oral ou genital, deve
ser afastado do trabalho até a fase de crosta.



A ingestão de naftoquinona é importante para Sebastião,
podendo esta ser encontrada em vegetais de folhas verdes,
carnes, fígado e arroz integral.

Indivíduos acometidos por sarampo devem ser afastados
de suas atividades profissionais.
Um homem com 68 anos de idade deu entrada em

Mariana deve receber uma dieta isenta de açúcares, rica em
produtos diet e light, independentemente de sua composição,
podendo, sem restrição, usar também adoçantes.

uma UTI após submeter-se a uma cirurgia cardíaca (troca de

A dieta de escolha para Joana deve ser a de nutrição enteral, na
qual são oferecidas pequenas porções ao longo do dia.

hipocoradas. Tem sonda nasogástrica na narina direita, com

Os conhecimentos acerca da anatomia e da fisiologia são a base para
o entendimento da forma e do funcionamento do corpo humano e,
juntos, fornecem os instrumentos para as ações dos profissionais de
enfermagem. Acerca desse assunto, julgue os próximos itens.


Um funcionário imunodeprimido pode prestar assistência
a um paciente com suspeita e(ou) diagnóstico de

Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.


Os profissionais de saúde devem utilizar equipamentos de

A sonda vesical de demora penetra pelo meato urinário externo
e segue em toda extensão do ureter até chegar à bexiga, que é
um órgão muscular capaz de armazenar a urina.
Ao se realizar o cuidado perineal feminino, observa-se que a
vulva contém formações cutâneas que compreendem os grandes
e os pequenos lábios. Ao afastá-los, pode-se perceber o meato
urinário, abaixo do qual se pode identificar um tubérculo
arredondado, o clitóris, que é então seguido pela vagina.
Com o objetivo de perceber o pulso femoral e braquial de um
paciente adulto, o profissional deve palpar, respectivamente, na
região da dobra do joelho e ao longo do lado externo do
antebraço no punho.
Ao administrar uma injeção intramuscular, as camadas da pele
que são percorridas a partir da entrada da agulha, em seqüência,
são: epiderme, derme, hipoderme e músculo.
Uma forma adequada de se realizar um enema em um adulto é
posicionar o paciente para o lado direito, de modo que a
solução possa fluir para baixo, por gravidade, ao longo da
curva natural do cólon sigmóide e do reto.

valvas mitral e aórtica) há dois dias. Encontra-se sob efeito
anestésico, cianótico, hipotérmico, com mucosas ressecadas e
drenagem de pequena quantidade de secreção clara. Está
também com um tubo orotraqueal (TOT) e acesso venoso
central na jugular interna direita. Mantido sob ventilação
mecânica, aspirado TOT com secreção fluida em moderada
quantidade. Diurese em pequena quantidade pela sonda vesical
de demora.
Diante desse quadro clínico, julgue os itens seguintes.


A aspiração das secreções deve obedecer à seguinte
seqüência: orofaringe, nasofaringe e TOT.



Deve-se colocar o paciente em posição de Fowler, com
cabeceira elevada, e aferir os sinais vitais a cada hora,
anotando-se valores e comunicando alterações nos
padrões de normalidade.



A sonda nasogástrica deve ser mantida fechada para a
introdução de dieta parenteral ao paciente.



Deve-se atentar para sangramentos, hipertermia ou
aparecimento de lesões cutâneas e mudar o paciente de
decúbito a cada 2 horas.



O volume urinário e o aspecto da urina precisam ser
anotados de 1 em 1 hora, devendo ser comunicados
valores abaixo de 50 mL/h.
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A equipe de enfermagem de um centro de saúde decidiu aproveitar

As vacinas são muito importantes para a proteção da saúde dos

o tempo de espera de consulta dos familiares e crianças para

indivíduos. Julgue os itens a seguir, que tratam sobre as vacinas

apresentar, de maneira prática e simples, aspectos de promoção à

e as doenças correlatas.

saúde e prevenção de doenças. Acerca desse tema e considerando



A vacina contra a hepatite B deve ser conservada em

os objetivos dessa equipe, cada item a seguir apresenta proposta de

temperatura entre +2 e +8 ºC, é dada por via intramuscular

informação a ser prestada à referida clientela, cuja adequabilidade

e, nos menores de 2 anos, deve ser aplicada na região

deve ser julgada.

glútea.


Sabendo que a vacinação contra difteria, tétano e



O uso do tabaco é prejudicial apenas para quem fuma.



As doenças podem ser evitadas caso não se entre em contato

hiperemia e enduração local, deve-se orientar os pais a

com quem está doente.

colocarem compressas quentes no local da aplicação e



coqueluche pode provocar febre, irritabilidade, dor,

oferecer analgésico oral.
Atividades promovidas pelo centro de saúde, como a
imunização ou os exercícios para a terceira idade, ajudam na



causador de várias doenças em crianças até os cinco anos

prevenção de doenças.


de idade, tais como meningite, septicemia, pneumonia,
celulite, epiglotite, artrite séptica, osteomielite.

A adição de flúor na água potável é uma medida de promoção
da saúde adotada por outros em prol do bem-estar de uma



O volume correspondente a cada dose da vacina contra a
febre amarela é de 0,5 mL. Recomenda-se deixar uma

comunidade.


O Haemophilus influenzae do tipo b (Hib) é o agente

agulha no frasco para facilitar as aplicações e, além disso,

O uso do álcool só é prejudicial se for excessivo e, por isso,
não é determinante importante do estado de saúde.

essa vacina não causa efeitos adversos.


A vacina anti-rábica é de cultivo celular e sempre que um

Julgue os itens que se seguem, acerca de aspectos psicológicos do

cão, gato, morcego ou macaco atacar uma pessoa, essa

cuidado de enfermagem.

vacina deve ser nela aplicada.



No primeiro contato com o paciente, o profissional deve
procurar recepcioná-lo, apresentar-se e chamá-lo pelo nome
ou pode usar apelidos ou títulos, como vovozinho(a) ou tio(a)

Em algumas situações específicas, o trabalhador deve se
submeter a provas funcionais, como quando é admitido ou muda
de função. Julgue os próximos itens, que versam sobre as provas
funcionais mais utilizadas em saúde ocupacional.

para dar a idéia de intimidade.






tonômetro. A partir desse teste, podem-se detectar

e sensibilidade aos sentimentos do paciente, assumindo

possíveis casos de hipertensão ocular, a exemplo do

conduta humana e empática.

glaucoma.

O profissional de saúde deve sempre aceitar e encorajar os



as crenças e superstições, para garantir boas relações com



a

avaliação

de

trabalhadores

sintomáticos

Para a avaliação audiométrica, deve-se ter um local
adequado, uma sala e uma cabina tratada acusticamente,

todas as pessoas.

bem como o aparelho para detectar os limiares ou os níveis
A melhor atitude frente ao estigma é procurar controlar as
emoções e não permitir que o paciente perceba seus
sentimentos ou valores, evitando conversar sobre esse assunto



Para

respiratórios é empregado teste de espirometria.

padrões de comportamento dos indivíduos, concordando com



Tonometria é a medida da tensão ocular por meio do

É importante demonstrar consciência e respeito pelo paciente

de audição, denominado audiômetro.


O exame no qual se utilizam as pranchas de Ishihara tem
por objetivo avaliar a acuidade visual da pessoa, sendo

com outras pessoas ou membros da equipe.

importante para a avaliação de trabalhadores de diversas

O corpo do paciente deve ser tratado como um objeto de ação

áreas.

despersonalizado a fim de se garantir uma relação mais
imparcial possível.

 A dinamometria tem o objetivo de avaliar as trocas gasosas

e a função ventilatória.
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Texto para os itens de 101 a 110

Julgue os itens a seguir, acerca dos agentes infecciosos e

Um homem de 54 anos de idade encontra-se internado
com doença hepática grave. Está consciente, mas com períodos de
desorientação, ictérico e edemaciado. Apresenta ascite volumosa
e, semanalmente, submete-se a paracentese. Tem respondido pouco
aos diuréticos orais. Os níveis séricos de uréia e creatinina estão
elevados. Está internado para monitoração mais rigorosa da função
renal e administração de diuréticos intravenosos. Queixa-se de
dispnéia, fadiga e esteatorréia.

ectoparasitos.

Com relação aos cuidados de enfermagem na situação descrita,
julgue os itens subseqüentes.

 Os protozoários que parasitam o homem podem habitar

 Deve-se realizar e monitorar o balanço hídrico e controlar o

peso diariamente em jejum.
 O padrão respiratório pode ser melhorado orientando-se o

paciente a realizar exercícios físicos moderados, ao ar livre, do
tipo isotônico.
 O paciente deve receber uma dieta nutritiva, rica em proteínas,

potássio e sódio.

 A dengue e a febre amarela são doenças infecciosas

causadas por vírus.
 A difteria é causada por uma bactéria transmitida pelo ar e

pela saliva.

tecidos como o sangue, as cavidades genitais, urinárias e o
intestino.
 A tricomoníase é causada por um protozoário flagelado

denominado Trichomonas vaginalis.
 Os ectoparasitos são parasitos da superfície corporal do

homem, como o cravo cutâneo, a escabiose e o carrapato

 Deve-se avaliar as eliminações intestinais e atentar para a

esteatorréia, que é a eliminação de sangue nas fezes.
 É importante hidratar a pele do paciente e cuidar para que não

estrela.
Os medicamentos agem prevenindo ou tratando doenças e

ocorra lesões, principalmente nas áreas de maior pressão.
atuam no organismo de várias maneiras. Com relação a esse
O paciente descrito na situação anterior, após alguns dias,
evoluiu com queixas de mal-estar e agitação e apresentou vômitos
de sangue, em grande quantidade e de coloração vermelho vivo.
Houve piora do quadro clínico, com sangramento de varizes
gastroesofágicas e hipovolemia.
Em face desse quadro clínico e considerando, ainda, que não foi
possível encaminhar o paciente para a endoscopia, razão por que
o médico optou pelo uso do balão de Sengstaken-Blakemore,
julgue a adequabilidade das medidas propostas nos itens a seguir,
que tratam da assistência de enfermagem nessa situação de
emergência.
 É importante providenciar acesso venoso adequado, de grande

assunto, julgue os itens que se seguem.
 As suspensões são medicamentos apresentados no estado

líquido, contendo partículas que, quando permanecem
paradas, depositam-se no fundo do frasco. Comumente elas
são de uso oral.
 O linimento é uma solução preparada contendo álcool ou

água e que pode ser aplicada por via parenteral.
 Os medicamentos colocados em mucosas ou nas vias

calibre, para reposição hídrica.
 Deve-se preparar o material para a introdução do balão de

Sengstaken-Blakemore e manter o paciente em observação
contínua.
 As soluções mais comumente utilizadas nessa condição são

contêm muitos vasos sanguíneos.
 Reações

idiossincrásicas

são

efeitos

imprevisíveis

provocados pelos medicamentos.

soluções de glicose a 5% e a 10%.
 Deve-se oferecer água ao paciente para alívio do desconforto

e introduzir dieta pelo balão esofágico.
 Deve-se manter o paciente deitado em decúbito dorsal e

instalar máscara facial para oxigenoterapia.

respiratórias são rapidamente absorvidos, pois esses tecidos

 Uma solução de 1/1.000 representa uma solução que

contém 1 g de sólido em 1.000 mL de líquido ou 1 mL de
líquido misturado com 1.000 mL de outro líquido.
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