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Nas questões de 1 a 60, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas provas.
Nas questões que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que: todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português; o mouse está configurado para pessoas destras;
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse; teclar corresponde
à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há restrições
de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS
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QUESTÃO 2

“Quando a gente não sabe resolver um problema, não
é preciso lutar, nem insistir, cansar-se bobamente. Basta
entregá-lo à alma, ela cuida de tudo”. Fiquei devendo à
Vicentina Correias essa pérola. Foi o Soledade que me
ensinou, ela disse. Engraçado, foi exatamente o que fiz, não
por virtude, mas por fraqueza, quando parei de falar e pensar
no dente. Ainda assim deu certo. Não fui ao Clemente e tenho
levado uma vida normal com meu molar de parede derruída,
faz uns catorze meses já. Até o esqueço. Vicentina disse que
quando respondeu ao Soledade já haver perdoado a mãe, ele
insistiu: não perdoou, não. Mas, se eu mesma não sei disso,
como vou perdoar de novo, se acho que já perdoei, ela falou.
“Entregue para sua alma, ela resolve para você”. Como ele
disse, aconteceu. Da última vez que visitei minha mãe,
conversei com ela naturalmente, sem nenhum esforço, pela
primeira vez em muitos anos. Minha alma perdoou, resolveu
o assunto. Começo a achar ser este o processo ideal e
maravilhoso que procuro para comer menos. Vou também
entregar o assunto à minha alma e continuar comendo à beça.
Um dia descobrirei estar comendo apenas o necessário. Tenho
fé absoluta nesse processo que o Soledade ensinou à Correias.
Ele, sim, é um místico. Contudo, a Correias tem mais coisas
a perdoar, seu sofrimento é visível, a canga no seu pescoço.
Regimes para emagrecer e regras conventuais? Pois quero é
comer um prato fundo de doces e em horas não canônicas
rezar. Qualquer dia destes visito o Soledade.
Adélia Prado. O homem da mão-seca. São Paulo:
Siciliano, 2.ª ed., 1994, p. 17-8 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Assinale a opção correta com relação às estruturas linguísticas do
texto.
A No trecho ‘cansar-se bobamente’ (5.2), o pronome ‘se’ indica
reciprocidade.
B Obedecem à mesma regra de acentuação gráfica os vocábulos
“pérola”, “derruída” e “visível”.
C No trecho “mas por fraqueza” (5.6), a conjunção “mas”
estabelece uma relação de causalidade com a oração que a
antecede.
D No trecho “Até o esqueço” (5.9), o pronome “o” se refere ao
antecedente “meu molar de parede derruída” (5.8).
E No trecho “Como ele disse, aconteceu” (5.13-14), a conjunção
“como” estabelece uma comparação entre o que foi dito e o
que aconteceu.
QUESTÃO 3

No que se refere ao emprego da pontuação no texto, assinale a
opção correta.
A Nas linhas 1 e 3, o emprego de aspas indica que o trecho
assim pontuado constitui uma explicação adicional ao texto,

Com relação às ideias e à estrutura do texto, assinale a opção
correta.
A O texto descreve a trajetória de uma personagem com escasso
conhecimento teológico em busca de uma religião para
professar.
B De acordo com o texto, os problemas físicos de pessoas que
cultivam a fé são resolvidos por meio de orientações místicas
e regras conventuais.
C Depreende-se do texto que a narradora, que manifesta uma
atitude contrária a cerceamentos e repressões, aprova o
ensinamento do Soledade.
D De acordo com o texto, a narradora encontrou-se com o
místico Soledade para resolver problemas relacionados à sua
mãe e ao seu excesso de peso.
E Infere-se do texto que os personagens consideram os
relacionamentos familiares um fardo espiritual, cuja
transigência resulta da descrença.

realizada por meio de isolamento sintático.
B No trecho ‘Basta entregá-lo à alma, ela cuida de tudo’ (5.2-3),
a vírgula foi empregada para marcar que a oração ‘Basta
entregá-lo à alma’ foi deslocada de sua posição original.
C Em “ele insistiu: não perdoou, não” (5.10-11), os dois-pontos
foram empregados para indicar a mudança de sujeito
oracional.
D No trecho “Minha alma perdoou, resolveu o assunto”
(5.16-17), a vírgula foi empregada para separar orações
coordenadas.
E Na linha 24, o ponto de interrogação foi empregado no
diálogo para indicar o estado de dúvida e incerteza da
personagem diante do conselho de Soledade.
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Texto para as questões 4 e 5
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QUESTÃO 5

O primeiro místico e o primeiro cientista foram uma
mesma pessoa, um Homo sapiens qualquer que, olhando
para o céu noturno há 30.000 anos, viu a lua cheia e se
encheu de devoção e conjecturas. Partes diferentes de seu
cérebro processaram à sua maneira a informação visual
captada pelos olhos. Uma delas, o lobo temporal, registrou
aquela luz pálida emanada de um disco que parecia flutuar
no espaço como uma experiência sublime, inexplicável,
superior, poderosa, acachapante, religiosa. Ao mesmo
tempo, outras regiões do cérebro tentavam avaliar se
aquele objeto luminoso oferecia algum perigo, se podia
despencar causando dano, se era comestível, se sua
aparição na abóbada celeste se repetiria ou se poderia ser
relacionada com algum outro fenômeno, como a escassez
ou a abundância de caça. Como sugeriu poeticamente o
astrônomo francês Guillaume Bigourdan (1851-1932), o
último Homo sapiens do planeta será talvez surpreendido
pela morte quando, entretido com a mesma lua cheia —
por maiores que sejam sua educação e seu treino científico,
mais exata sua noção de tamanho, das distâncias e dos
formatos das órbitas —, ela lhe parecerá sublime,
inexplicável, superior, poderosa, acachapante, religiosa.
Disse Bigourdan: “Isso é do homem. Contar lunações,
medir órbitas, calcular frequências, mas se prostrar
extático diante da imensidão do universo”.
Por muitas eras o lado místico e o científico
conviveram sem conflitos na mente humana. Com o
excedente econômico trazido pelo desenvolvimento
tecnológico, as sociedades primitivas deram-se ao luxo de
ter indivíduos dedicados a tarefas específicas. Mesmo
depois disso, com as tarefas práticas entregues a certos
indivíduos, enquanto outros se dedicavam a rituais e
magia, a fé e a razão continuaram como campos
complementares da experiência humana.
Veja, ano 42, n.º 6, 14/1/2009, p. 88 (com adaptações).

A correção gramatical e o sentido original do texto serão mantidos
caso se substitua
A “olhando para o céu noturno há 30.000 anos” (5.2-3) por ao
olhar para o céu noturno a 30.000 anos atrás.
B “Partes diferentes de seu cérebro processaram à sua maneira a
informação visual captada pelos olhos” (5.4-6) por Partes
diferentes do cérebro deles processaram a informação visual
a maneira que foi captada por seus olhos.
C “se aquele objeto luminoso oferecia algum perigo” (5.10-11) por
se àquele objeto luminoso fosse oferecido algum perigo.
D “como a escassez ou a abundância de caça” (5.14-15) por
conforme a escassez ou a abundância de caça.
E “as sociedades primitivas deram-se ao luxo de ter indivíduos
dedicados a tarefas específicas” (5.29-30) por as sociedades
primitivas se deram ao luxo de ter indivíduos dedicados a
tarefas específicas.
Texto para as questões 6 e 7
Glória aquietou-o, e falou-lhe de paciência e resolução.
1
Agora, o melhor era mesmo ver outra casa mais barata, pedir
uma espera, e depois arranjar meios e modos de pagar tudo.
4 E paciência, muita paciência. Ela pela sua parte contava com
a madrinha do céu. Porfírio foi ouvindo, estava já tranquilo;
nem ele pedia outra coisa mais que esperanças. A esperança é
7 a apólice do pobre; ele ficou abastado por alguns dias.
No sábado, voltando para a casa com a féria no bolso, foi
tentado por um vendedor de bilhetes de loteria, que lhe ofereceu
10 dois décimos das Alagoas, os últimos. Porfírio sentiu uma coisa
no coração, um palpite, vacilou, andou, recuou, e acabou
comprando. Calculou que, no pior caso, perdia dois mil e
13 quatrocentos; mas podia ganhar, e muito, podia tirar um bom
prêmio e arrancava o pé do lodo, pagava tudo, e talvez ainda
sobrasse dinheiro. Quando não sobrasse, era bom negócio. Onde
16 diabo iria ele buscar dinheiro para saldar tanta coisa? Ao passo
que um prêmio, assim inesperado, vinha do céu. Os números
eram bonitos. Ele, que não tinha cabeça aritmética, já os levava
19 de cor. Eram bonitos, bem combinados, principalmente um deles,
por causa de um 5 repetido e de um 9 no meio. Não era certo,
mas podia ser que tirasse alguma coisa.
Machado de Assis. Terpsícore. In: John Gledson. 50 contos de Machado de
Assis. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 404.

QUESTÃO 4

Assinale a opção correta a respeito das estruturas linguísticas
do texto.
A Nos trechos “um Homo sapiens qualquer que, olhando
para o céu noturno há 30.000 anos, viu a lua cheia” (5.2-3)
e “aquela luz pálida emanada de um disco que parecia
flutuar no espaço” (5.7-8), o pronome “que” exerce a
mesma função sintática.
B No trecho “Uma delas, o lobo temporal, registrou aquela
luz pálida” (5.6-7), a expressão “lobo temporal” exerce a
função sintática de vocativo.
C No trecho “se era comestível” (5.12), o termo “comestível”
qualifica a forma verbal “era”.
D No trecho “ela lhe parecerá sublime, inexplicável,
superior, poderosa, acachapante, religiosa” (5.21-22), o
pronome “ela” se refere ao antecedente “aquela luz pálida”
(5.7).
E No trecho “enquanto outros se dedicavam a rituais e
magia” (5.32-33), a substituição de “enquanto” por
porquanto manteria a correção gramatical e o sentido
original do texto.

QUESTÃO 6

Em relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto, assinale a
opção correta.
A O texto caracteriza-se como descritivo devido à riqueza de
detalhes físicos, comportamentais e psicológicos de um
personagem viciado em jogos que acabara de perder sua casa e
seu salário na esperança de enriquecer.
B De acordo com o texto, os conselhos de Glória causaram
ansiedade e inquietação em Porfírio, fazendo-o buscar uma
forma de obter dinheiro para comprar a casa que a esposa
desejava.
C No segundo parágrafo do texto, ao afirmar “foi tentado por um
vendedor de bilhetes de loteria” (5.8-9), o narrador salienta a
intervenção do sistema econômico capitalista na realização
material e pessoal dos indivíduos.
D Infere-se do trecho “Porfírio sentiu uma com coisa no coração,
um palpite, vacilou, andou, recuou, e acabou comprando”
(5.10-12) que o personagem seguiu a própria intuição e agiu por
impulso.
E De acordo com o texto, os personagens consideram a realização
profissional e financeira mais importante do que o sentimento de
esperança, por isso Porfírio comprou um bilhete de loteria.
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QUESTÃO 7

QUESTÃO 8

Com referência ao emprego da pontuação no texto, assinale a
opção correta.
A No trecho “o melhor era mesmo ver outra casa mais barata,
pedir uma espera, e depois arranjar meios e modos de pagar
tudo” (5.2-3), a vírgula foi empregada para separar orações
coordenadas.
B No trecho “A esperança é a apólice do pobre; ele ficou
abastado por alguns dias” (5.6-7), o ponto-e-vírgula foi
empregado para introduzir um esclarecimento.
C A supressão da vírgula logo após a expressão “No sábado”
(5.8) manteria a correção gramatical e o sentido original do
texto.
D No trecho “Quando não sobrasse, era bom negócio” (5.15), a
vírgula foi empregada para indicar a hesitação e dúvida do
narrador.
E Na linha 16, o ponto de interrogação foi empregado para
marcar a entonação descendente da interrogação indireta.

O texto apresenta, como ideia principal,
A a imaginação dos cientistas ao atribuir regras de
comportamento sociais e econômicas aos seres humanos.
B as vicissitudes da psicologia humana no que diz respeito ao
comportamento financeiro.
C a influência do capitalismo no comportamento social e
econômico de padeiros, açougueiros e cervejeiros escoceses.
D os descontroles e as incoerências de comportamento dos
empresários e investidores modernos.
E a formação econômica promovida pela educação protestante
em uma sociedade capitalista e religiosamente conservadora.
QUESTÃO 9

Com relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a opção
correta.

Texto para as questões de 8 a 10
1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

34

Em muitas das teorias econômicas fundamentais, as
pessoas de carne e osso, falíveis e volúveis, não existem.
Essas teorias só funcionam com o “homem estatístico”, o
somatório de agentes econômicos vistos como máquinas de
calcular que administram com rigor seus recursos limitados.
O pai da economia moderna, o escocês Adam Smith (17231790), enxergava um mundo ordenado em que cada indivíduo
agia sempre no interesse pessoal e da família e, assim,
acabava contribuindo para a prosperidade geral da nação.
Disse Smith: “Não é da benevolência do padeiro, do
açougueiro ou do cervejeiro que eu espero que saia o meu
jantar, mas, sim, do empenho deles em promover o próprio
autointeresse”. Talvez a maioria das pessoas do círculo de
conhecidos de Smith na Edimburgo protestante do século
XVII fosse mesmo seres racionais, donos do próprio destino
e empenhados na promoção de seu autointeresse econômico.
Mas é mais comum encontrar gente que gasta mais do que
ganha e compra aquilo de que não precisa.
A economia comportamental arejou esse pensamento
econômico, dando lugar a modelos mais sensíveis às
vicissitudes da psicologia humana, com suas falhas de
cálculos e percepções enganosas. Talvez seu maior mérito
seja entender que padeiros e cervejeiros criteriosos existem,
são numerosos, mas convivem com multidões para quem a
racionalidade financeira no dia-a-dia é tão estranha quanto o
popular esporte escocês de arremesso de troncos. Kahneman,
Prêmio Nobel de economia em 2002, afirma que padeiros e
cervejeiros nem sempre tomam decisões sóbrias e corretas.
Eles agem de acordo com os misteriosos mecanismos mentais
de aceitação e rejeição de risco. Uma mesma pessoa que só
bebe água mineral e morre de medo de bactérias pode ser
vista fazendo bungee jumping, esporte em que o praticante se
joga de uma ponte sobre um abismo amarrado por uma corda
elástica. No mundo econômico, atitudes incoerentes como
essa são quase a regra.
Veja, ano 42, n..º 2, 2009, p. 68-70 (com adaptações).

A A correção gramatical e o sentido original do texto seriam
mantidos caso se substituísse “só” por sozinhas.
B Os vocábulos “econômicas”, “falíveis”, “volúveis”,
“máquinas” e cálculos” recebem acento gráfico por
terminarem em vogal seguida de s.
C O termo “o escocês Adam Smith (1723-1790)” (5.6-7)
funciona como aposto de “O pai da economia moderna” (5.6).
D Na linha 20, o emprego da crase se justifica pela regência da
forma verbal “dando”.
E Em “Talvez seu maior mérito” (5.22), o pronome possessivo
“seu” refere-se ao termo “pensamento econômico” (5.19-20).
QUESTÃO 10

O sentido original e a correção gramatical do texto serão
mantidos caso se substitua
A “o somatório de agentes econômicos vistos como máquinas de
calcular” (5.3-5) por o somatório de agentes econômicos
visto enquanto máquina de calcular.
B “um mundo ordenado em que cada indivíduo agia sempre no
interesse pessoal e da família” (5.7-8) por um mundo
ordenado onde cada indivíduo agia sempre no interesse
pessoal e da família.
C “gente que gasta mais do que ganha e compra aquilo de que
não precisa” (5.17-18) por gente, que gasta mais do que
ganha, compra aquilo que não precisa.
D “mas convivem com multidões” (5.24) por: convivem, pois,
com multidões.
E “Eles agem de acordo com os misteriosos mecanismos
mentais de aceitação e rejeição de risco” (5.29-30) por Agem,
conforme a aceitação e à rejeição de risco dos misteriosos
mecanismos mentais.
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QUESTÃO 11

QUESTÃO 13

Considerando a janela do Word 2003 ilustrada acima, que contém
um documento em processo de edição no qual o título está
selecionado, assinale a opção correta.
A O parágrafo que se inicia com a palavra “Começa” está
formatado com alinhamento à esquerda.
B O documento em edição possui duas páginas e está formatado
para uma única coluna.
C O título do texto está formatado com fonte Arial, tamanho 10,
em negrito e itálico, e está sublinhado e centralizado.
D Ao se clicar a ferramenta

, será aberta uma nova página

em branco.
E A ferramenta

, quando clicada, permite ativar a opção de

letra maiúscula e minúscula.

Com base na janela do Excel 2003 apresentada na figura acima,
que mostra uma planilha em processo de edição, assinale a opção
incorreta.
A O valor numérico contido na célula E7 pode ter sido obtido a
partir da fórmula =SOMA(B7;C7;D7).
B O Microsoft Excel 2003 possui ferramentas de ajuda para a
localização e a correção de problemas surgidos no uso de
fórmulas.
C É possível que o recurso Autoformatação tenha sido utilizado
para se obter o atual estado da planilha em edição.
D A média dos valores numéricos contidos nas células de B4 a
B14 pode ser corretamente calculada pela fórmula
=(B4:B14)/11.
E O valor contido na célula E15 pode ter sido corretamente
calculado por meio do seguinte procedimento, com a célula
E15 inicialmente vazia, ou seja, sem conteúdo: selecionar as
células B15, C15, D15 e E15 e clicar a ferramenta

QUESTÃO 12

Considerando os conceitos e os modos de navegação na Internet,

.

QUESTÃO 14

assinale a opção correta.

Com relação ao Windows XP, assinale a opção correta.

A O Outlook Express permite criar grupo de pessoas desde que

A O Painel de controle disponibiliza recursos por meio dos quais
é possível alterar configurações do computador, relacionadas,
por exemplo, com som, energia, segurança e impressora.
B O programa Internet Explorer 7.0 permite a navegação em
páginas internas e externas, além de possibilitar a organização
de pastas e arquivos.
C O Windows XP é um programa de exibição de informações
facilitada pelo uso de janelas dinâmicas, enquanto as outras
versões do Windows são sistemas responsáveis pela gestão de
informações estáticas.
D A opção Documentos armazena os primeiros arquivos
acessados no computador.
E A barra de iniciação rápida permite acelerar a velocidade de
processamento do computador.

essas pessoas possuam o mesmo endereço eletrônico.
B Um grupo de discussão é formado por usuários da Internet,
que dialogam entre si, acerca de temas de interesse mútuo,
mediante a troca de mensagens eletrônicas em determinado
sítio da Web.
C Para que um usuário realize buscas na Internet, é necessário
cadastrá-lo no provedor Google.
D Uma mensagem eletrônica enviada por webmail pode conter,
no máximo, três arquivos anexados.
E O navegador de internet é um programa que tem por função
principal a edição de páginas web.
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RASCUNHO

QUESTÃO 15

Considerando a segurança da informação, assinale a opção correta.
A A instalação de antivírus garante a qualidade da segurança no
computador.
B Toda intranet consiste em um ambiente totalmente seguro porque
esse tipo de rede é restrito ao ambiente interno da empresa que
implantou a rede.
C O upload dos arquivos de atualização é suficiente para a
atualização do antivírus pela Internet.
D O upload das assinaturas dos vírus detectados elimina-os.
E Os antivírus atuais permitem a atualização de assinaturas de vírus
de forma automática, sempre que o computador for conectado à
Internet.
QUESTÃO 16

Proposições são sentenças que podem ser julgadas somente como
verdadeiras ou falsas. A esse respeito, considere que p represente a
proposição simples “É dever do servidor promover o atendimento
cordial a clientes internos e externos”, que q represente a proposição
simples “O servidor deverá instruir procedimentos administrativos de
suporte gerencial” e que r represente a proposição simples “É tarefa do
servidor propor alternativas e promover ações para o alcance dos
objetivos da organização”. Acerca dessas proposições p, q e r e das
regras inerentes ao raciocínio lógico, assinale a opção correta.
A
B
C
D
E

~ ( p Z q Z r ) é equivalente a ~p Y ~q Y ~ r.
p Ú q é equivalente a ~p Ú ~q.
p Y ( q Z r ) é equivalente a p Y q Y r.
~ (~ ( ~ r ) ) Û r.
A tabela-verdade completa das proposições simples p, q e r tem 24
linhas.

QUESTÃO 17

Considere que
A = {1, 2, 3, 4, 5} e B = {(x, y)  A × A : 2 (x  y)},
ou seja, B é o subconjunto de pares ordenados (x, y)  A × A tais que
x  y seja múltiplo de 2. Nessa situação, a quantidade de elementos do
conjunto B é igual a
A
B
C
D
E

0.
2.
5.
13.
25.

QUESTÃO 18

Um argumento é uma afirmação na qual uma dada sequência finita —
p1, p2, ..., pn, n 1 — de proposições tem como consequência uma
proposição final q. A esse respeito, considere o seguinte argumento.







Ou Paulo fica em casa, ou ele vai ao cinema.
Se Paulo fica em casa, então faz o jantar.
Se Paulo faz o jantar, ele vai dormir tarde.
Se Paulo dorme tarde, ele não acorda cedo.
Se Paulo não acorda cedo, ele chega atrasado ao seu trabalho.

Sabendo-se que Paulo não chegou atrasado ao seu trabalho, de acordo
com as regras de raciocínio lógico, é correto deduzir-se que Paulo
A
B
C
D
E

ficou em casa.
foi ao cinema.
fez o jantar.
dormiu tarde.
não acordou cedo.
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QUESTÃO 21

QUESTÃO 19

Em um restaurante que ofereça um cardápio no qual uma refeição
consiste em uma salada — entre salada verde, salpicão e mista
—, um prato principal — cujas opções são bife com fritas, peixe
com purê, frango com arroz ou massa italiana — e uma
sobremesa — doce de leite ou pudim —, a quantidade n de
refeições possíveis de serem escolhidas por um cliente será
A
B
C
D
E

n  9.
10  n  14.
15  n  19.
20  n  24.
n  25.

C Todos os atos do processo administrativo devem ser
realizados de forma determinada.

Se, no departamento de recursos humanos de uma empresa em
que trabalhem 5 homens e 4 mulheres, for preciso formar, com
essa equipe, comissões de 4 pessoas com pelo menos 2 homens,
a quantidade de comissões diferentes que poderão ser formadas
será
superior ou igual a 200.
superior ou igual a 170 e inferior a 200.
superior ou igual a 140 e inferior a 170.
superior ou igual a 110 e inferior a 140.
inferior a 110.

RASCUNHO

A O processo administrativo não pode ser iniciado de ofício.
B As organizações e associações representativas são legitimadas
para atuar como interessadas em processos administrativos,
no tocante a direitos e interesses individuais.

QUESTÃO 20

A
B
C
D
E

Com relação ao processo administrativo no âmbito da
administração pública federal, assinale a opção correta de acordo
com a Lei n.º 9.784/1999.

D Todos os recursos administrativos devem tramitar, no
máximo, por duas instâncias administrativas.
E Deve ser permitida, em caráter excepcional e por motivos
relevantes devidamente justificados, a avocação temporária de
competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior.
QUESTÃO 22

Com base na Lei n.º 8.429/1992, assinale a opção correta acerca
dos atos de improbidade administrativa.
A Frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo
indevidamente constitui ato de improbidade administrativa
que atenta contra os princípios da administração pública.
B Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou
aplicação de verba pública de qualquer natureza constitui ato
de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário.
C Frustrar a licitude de concurso público constitui ato de
improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública.
D Liberar verba pública sem que haja estrita observância das
normas pertinentes ou influir na aplicação irregular dessa
verba constitui ato de improbidade administrativa que importa
enriquecimento ilícito.
E Deixar de prestar contas quando se está obrigado a fazê-lo
constitui ato de improbidade administrativa que causa
prejuízo ao erário.
QUESTÃO 23

A respeito da revogação de atos administrativos, assinale a opção
correta.
A Ato vinculado pode ser revogado.
B Atos administrativos como certidões e votos podem ser
revogados.
C Cabe ao Poder Judiciário revogar atos administrativos do
Poder Executivo.
D Os efeitos da revogação de um ato em conformidade com a lei
não retroagem.
E Atos que geram direitos adquiridos podem ser revogados.
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 27

Considerando que o tribunal regional eleitoral (TRE) de
determinado estado necessite realizar serviço de engenharia em
suas instalações, assinale a opção correta.
A Se o valor total do serviço de engenharia não ultrapassar
R$ 150.000,00 e não se referir a parcela de um mesmo
serviço, a licitação será dispensável.
B Independentemente do valor do serviço, deve-se realizar
procedimento licitatório, na modalidade concorrência.
C Independentemente do valor do serviço, deve-se realizar
procedimento licitatório, na modalidade tomada de preços.
D Independentemente do valor do serviço, deve-se realizar
procedimento licitatório, na modalidade convite.
E Independentemente do valor do serviço, deve-se realizar
procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico.

Pablo e Peter são estrangeiros, Humberto é brasileiro nato
e Zélia naturalizou-se brasileira em 20 de junho de 2008.
Em outubro de 2008, cada um deles viajou para um país, onde
cometeu um crime comum. Atualmente, os quatro estão no Brasil
e cada um dos países visitados requereu a extradição do infrator.
Com base nessa situação hipotética, e considerando que, antes de
os citados crimes serem cometidos, o Brasil havia celebrado
tratado de extradição com cada um desses países, é correto
concluir, à luz da CF, que devem ser extraditados para o país
onde cometeram crime
A Pablo, Peter, Humberto e Zélia.
B apenas Pablo, Peter e Zélia.
C apenas Pablo e Peter.

QUESTÃO 25

No que se refere aos princípios inerentes ao regime jurídico dos
serviços públicos, assinale a opção correta.

D apenas Peter e Humberto.
E apenas Humberto e Zélia.
QUESTÃO 28

A Para se atender ao princípio da igualdade dos usuários,
devem-se impor prazos rigorosos ao contraente.
B O reconhecimento de privilégios para a administração, como,
por exemplo, a encampação, fundamenta-se no princípio da
continuidade do serviço público.
C Pelo princípio da mutabilidade do regime jurídico, tanto os
servidores públicos quanto os usuários dos serviços públicos
têm direito adquirido de manutenção de determinado regime
jurídico.
D Pelo princípio da continuidade do serviço público, a pessoa
que satisfaça as condições legais estabelecidas faz jus à
prestação de serviço, sem qualquer distinção de caráter
pessoal.
E O uso compulsório dos recursos humanos pela administração
está fundamentado no princípio da mutabilidade do regime
jurídico.
QUESTÃO 26

Artur cometeu crime de tortura, e Zilma, de racismo,
Joana traficou entorpecente ilicitamente e Cleber participou de
ação de grupo armado civil contra a ordem constitucional.

Suponha que, por falta de norma regulamentadora, Joaquim,
brasileiro nato, residente e domiciliado no Brasil, depare-se com
a inviabilidade de exercer prerrogativas inerentes à cidadania.
Nessa hipótese, Joaquim deve ajuizar
A mandado de segurança.
B habeas corpus.
C habeas data.
D mandado de injunção.
E ação popular.
QUESTÃO 29

Considerando que Fernando seja trabalhador urbano, e Heleno,
trabalhador rural, assinale a opção correta de acordo com a CF.
A Ambos têm direito a licença-paternidade, nos termos fixados
em lei.
B Ambos têm direito a remuneração do serviço extraordinário
superior em 20% à do normal.

Nessa situação hipotética, à luz da Constituição Federal de 1988
(CF), foram praticados crimes imprescritíveis por

C Fernando tem direito a seguro-desemprego, em caso de
desemprego voluntário, mas Heleno não tem tal direito.

A Artur e Zilma.
B Joana e Zilma.

D Heleno, ao contrário de Fernando, não tem direito a perceber
remuneração do trabalho noturno superior à do trabalho
diurno.

C Artur e Joana.
D Artur e Cleber.
E Zilma e Cleber.

E Os filhos de Fernando, mas não os de Heleno, têm direito,
desde o seu nascimento até aos seis anos de idade, à
assistência gratuita em creches e pré-escolas.
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QUESTÃO 30

QUESTÃO 33

Segundo a CF, constitui direito do servidor público
A o fundo de garantia do tempo de serviço.
B o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos
domingos.
C o seguro-desemprego.
D a participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da
remuneração.
E o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, no mínimo,
de trinta dias antes da demissão.
QUESTÃO 31

Cláudio, brasileiro nato, foi aprovado em concurso público
para o cargo de técnico judiciário do TRE em determinado
estado. Por preencher as condições legais e as previstas no edital,
Cláudio foi nomeado para o referido cargo, mas, por motivos
pessoais, não poderá estar presente no dia da posse.

Considerando que João e Maria sejam casados e ambos sejam
servidores públicos do TRE de determinado estado, assinale a
opção correta.
A Se João for transferido de sede no interesse do serviço, com
mudança de domicílio e em caráter permanente, Maria poderá
requerer a sua remoção a pedido, e ambos terão direito a
receber ajuda de custo.
B Se João e Maria ocuparem imóvel funcional, poderá ser
concedido auxílio-moradia a ambos.
C Se João for removido de ofício, ficará a critério da
administração a concessão da remoção de Maria, caso esta a
requeira.
D Se João e Maria ocuparem imóvel funcional, poderá ser
concedido auxílio-moradia apenas a um deles.
E João, por motivo de saúde comprovado por junta médica
oficial, poderá ser removido, a pedido, para outra localidade,
independentemente do interesse da administração.
QUESTÃO 34

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta
à luz da Lei n.º 8.112/1990.
A A investidura de Cláudio no cargo público ocorreu com a sua
nomeação.
B O prazo para que Claúdio tome posse, que não poderá ser
prorrogado, é de quinze dias, contados da publicação da
nomeação.
C A posse de Cláudio poderá ocorrer mediante procuração
específica.
D Quando Cláudio estiver empossado, ele terá trinta dias para
entrar em exercício.
E A inspeção médica oficial a que Cláudio deverá ser submetido
poderá ser realizada após ele ter tomado posse.
QUESTÃO 32

Patrício, que tem quarenta anos de idade e é servidor
público estável do TRE de determinado estado, onde exerce
cargo há dez anos, foi aposentado por invalidez por ter sido
avaliado como incapaz para o serviço público.
Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta
e com base na Lei n.º 8.112/1990.
A Se junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da
aposentadoria, ocorrerá a reversão de Patrício ao mesmo
cargo ou ao cargo resultante de transformação do
anteriormente ocupado por ele.
B Patrício deverá ser readaptado em cargo de atribuições
compatíveis com a limitação sofrida.
C A reversão de Patrício só poderá ocorrer mediante solicitação
dele e desde que a aposentadoria tenha ocorrido nos dez anos
anteriores a tal solicitação.
D Não há previsão legal que permita a reversão de Patrício ao
cargo que ocupava e, portanto, ele deverá permanecer na
situação de aposentado.
E Patrício só poderá ser readaptado se houver cargo disponível
a ser ocupado.

De acordo com o que dispõe a Lei n.º 8.112/1990, um servidor
público do TRE de determinado estado, que se tenha afastado do
cargo em virtude de mandato eletivo,
A fará jus a ajuda de custo, que, calculada sobre a remuneração
como servidor do tribunal, não poderá exceder a importância
correspondente a três meses de trabalho.
B deverá receber ajuda de custo para as despesas com
passagem, incluídas as de sua família, mas não, para as
despesas com bagagem.
C deverá receber ajuda de custo para as despesas com o seu
transporte, mas não, para as despesas com transporte de sua
família.
D não fará jus a ajuda de custo.
E fará jus a ajuda de custo, que, calculada sobre o vencimento
como servidor do tribunal, não poderá exceder a importância
correspondente a três meses de trabalho.
QUESTÃO 35

Lúcia, servidora pública do TRE de determinado estado
há um ano e seis meses, que não tinha ocupado cargo, emprego
ou função pública anteriormente, está pleiteando que lhe seja
concedida uma licença.
Nessa situação hipotética, à luz da Lei n.º 8.112/1990, Lúcia
fará jus à concessão de licença
A para capacitação profissional, independentemente do interesse
da administração.
B por motivo de afastamento do cônjuge, por prazo
indeterminado e sem remuneração, caso seu cônjuge ou
companheiro seja deslocado para outro ponto do território
nacional.
C para tratar de interesse particular, pelo prazo de três anos.
D por motivo de afastamento do cônjuge, por prazo determinado
e sem remuneração, caso seu cônjuge ou companheiro seja
deslocado para outro ponto do território nacional.
E por motivo de afastamento do cônjuge, por prazo
indeterminado e com remuneração caso seu cônjuge ou
companheiro seja deslocado para outro ponto do território
nacional.
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 39

Considerando a composição, o funcionamento e as competências do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), julgue os itens a seguir.
I
II
III

IV
V

Cabe ao TSE julgar os recursos interpostos às decisões dos TREs,
salvo no que diz respeito às matérias administrativas, que são
julgadas em caráter terminativo.
As decisões do TSE que importem anulação geral de eleições ou
perda de diplomas só poderão ser tomadas com a presença de
todos os seus membros.
O TSE compõe-se de, no mínimo, sete juízes, sendo três escolhidos
entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, dois entre os do
Superior Tribunal de Justiça, dois entre seis advogados de notável
saber jurídico e idoneidade moral.
Apenas os candidatos, os partidos políticos e as coligações podem
arguir, perante o TSE, a suspeição ou o impedimento dos membros
do tribunal.
Compete ao TSE processar e julgar a suspeição ou o impedimento
de seus membros e à Procuradoria-Geral da República analisar a
suspeição ou o impedimento do procurador-geral junto ao TSE.

Estão certos apenas os itens
A
B
C
D
E

I e II.
I e V.
II e III.
III e IV.
IV e V.

Acerca do sistema eletrônico de votação e totalização dos
votos, assinale a opção correta.
A A urna eletrônica exibirá, para o eleitor, primeiramente
os painéis referentes às eleições majoritárias, e, em
seguida, os referentes às eleições proporcionais.
B Cabe ao TSE, e, não, aos TREs, estabelecer as regras
sobre os procedimentos a serem adotados em caso de
falha na urna eletrônica que venha a prejudicar o regular
processo de votação.
C A urna eletrônica disporá de recursos que, mediante
assinatura digital, permitam o registro digital de cada
voto, mas, tendo em vista o sigilo do voto, não será
admitida a identificação da urna em que foi registrado o
voto.
D No sistema eletrônico de votação, não se admite o voto
de legenda.
E Assim como ocorria na votação por cédulas, nas seções
em que é adotada a urna eletrônica, os eleitores cujos
nomes não constarem das respectivas folhas de votação
poderão votar, mas seus votos serão colhidos em
separado.
QUESTÃO 40

QUESTÃO 37

Acerca dos juízes e das juntas eleitorais, assinale a opção incorreta.
A Cabe aos juízes eleitorais dividir as zonas em seções eleitorais,
bem como designar os locais das seções.
B Podem ser organizadas tantas juntas quantas permitir o número de
juízes de direito que gozem das garantias constitucionais atribuídas
à magistratura.
C Aos juízes eleitorais compete decidir habeas corpus em matéria
eleitoral, desde que essa competência não esteja atribuída
privativamente à instância superior.
D As juntas eleitorais são compostas de um juiz de direito e de
servidores de carreira da justiça eleitoral, vedada a participação de
pessoas que não integrem o serviço público.
E É atribuição do juiz eleitoral fornecer, aos que não votaram por
motivo justificado e aos não-alistados, por terem sido dispensados
do alistamento, um certificado que os isente das sanções legais.
QUESTÃO 38

A respeito das normas relativas aos TREs, assinale a opção correta.
A Os TREs poderão requisitar diretamente às Forças Armadas, por
intermédio de seus presidentes, força federal para a garantia da
lisura e da ordem das eleições.
B Em cada estado, o corregedor regional da justiça eleitoral será
escolhido entre os juízes de direito que compõem o tribunal.
C Os TREs terão obrigatoriamente sete juízes, número que não
poderá ser reduzido nem elevado.
D Haverá um TRE na capital de cada estado da Federação que
possuir mais de quinhentos mil eleitores, e, no caso de o número
de eleitores ser menor que esse, a jurisdição será do tribunal mais
antigo dos estados mais próximos.
E Não podem atuar como juízes nos TREs o cônjuge, o parente
consanguíneo legítimo, o ilegítimo ou o afim, até o segundo grau,
de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição.

Com relação às normas sobre eleições que constam da
Lei n.º 9.504/1997, assinale a opção correta.
A As eleições para presidente e vice-presidente da
República, governador e vice-governador de estado,
senador, deputado federal, deputado estadual e deputado
distrital realizar-se-ão, sempre, no primeiro domingo de
outubro do ano respectivo, e as eleições para prefeito,
vice-prefeito e vereador dar-se-ão no dia 15 de
novembro do ano eleitoral.
B Contam-se como válidos, nas eleições proporcionais,
apenas os votos para os candidatos regularmente
inscritos, excluindo-se os votos para as legendas
partidárias.
C Nas eleições para governador de estado, se nenhum
candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação,
far-se-á nova eleição no último domingo de outubro,
concorrendo os dois candidatos mais votados e
considerando-se eleito o que obtiver a maioria dos votos
válidos.
D Se, por ocasião do segundo turno de votação, remanescer
em segundo lugar mais de um candidato com a mesma
votação, será considerado eleito o que tiver a menor
idade.
E Somente haverá segundo turno nas eleições para prefeito
se nenhum candidato obtiver dois terços dos votos na
primeira votação, considerando-se eleito, na segunda
votação, o candidato que alcançar a maioria absoluta dos
votos válidos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 41

QUESTÃO 43

Assinale a opção correta acerca dos cuidados de higiene e da
profilaxia de doenças.

Com relação aos cuidados de enfermagem a essa paciente,
deve-se

A Diferentes métodos de higiene corporal podem ser adotados,
dependendo das condições clínicas e das capacidades que o
paciente apresenta. Assim, um paciente que recusa o banho no
chuveiro, alegando estar deprimido, deve ser incentivado a
tomar seu banho no leito.
B Durante o banho de um paciente no leito, para atender aos
princípios de assepsia, primeiro lavam-se as áreas mais limpas
para depois se lavar as mais sujas, utilizando-se várias
compressas de banho para diferentes regiões do corpo.
C O cuidado perineal feminino, durante o banho no leito,
envolve a limpeza na seguinte sequência: parte superior
interna das coxas, grandes lábios, ânus, nádegas, pregas entre
os grandes e os pequenos lábios.
D A lavagem dos membros inferiores deve ser feita com
movimentos curtos e suaves, no sentido da coxa em direção
aos pés.
E Para o banho no leito, é necessário o uso de compressas de
banho e é dispensável o uso das luvas de procedimento.
Texto para as questões de 42 a 46

I

Uma mulher com 62 anos de idade e diagnóstico de
síndrome nefrótica apresentou há um mês início gradual de
edema, sem associação com horário, pior nos membros inferiores,
evoluindo para a anasarca. Refere, ainda, piora do caráter
espumoso, já existente, da urina, sem aumento do débito urinário.
Relata, também, piora da ingestão alimentar, com quadros de
náuseas pós-prandiais e astenia, e que não houve mudanças no
hábito intestinal; refere ganho de peso e nega uso irregular dos
medicamentos. O exame físico indica abdome globoso, com
sinais de ascite, fígado e baço impalpáveis. Edema importante nos
membros inferiores e superiores e nas regiões periorbitária, e
facial. Pressão arterial de 145 mmHg × 75 mmHg, frequência
cardíaca de 68 batimentos por minuto, frequência respiratória de
18 incursões por minuto, temperatura de 36,2 ºC, peso corporal
de 76,8 kg e altura de 1,65 m. Faz uso regular de medicamentos:
furosemida 20 mg (uso intravenoso), prednisona 40 mg, losartan
50 mg, espironolactona 25 mg, omeprazol 20 mg (uso
intravenoso) e enalapril 10 mg uma vez ao dia.
QUESTÃO 42

Considerando o quadro clínico apresentado, assinale a opção
correta.
A A doença da paciente, síndrome nefrótica, refere-se a um
conjunto de eventos relacionados à lesão da membrana capilar
glomerular, que levam à perda de proteína plasmática, à
diminuição da pressão oncótica e ao edema.
B Dos três sinais típicos da síndrome nefrótica, que são o
edema, a icterícia e a hipertensão, a paciente apresenta dois
deles.
C O termo técnico que nomeia corretamente a anormalidade
presente na urina é hematúria.
D São consideradas dados objetivos ou sinais apresentados pela
paciente em tela: a anasarca, a espuma na urina, a ascite, a
náusea e a astenia.
E A ascite, detectada no exame físico dessa paciente, é uma
infecção do peritônio.

II
III
IV
V

realizar o controle hídrico rigoroso, medir e anotar a ingestão
oral de líquidos e a infusão por via venosa.
controlar a dirurese, anotar e medir todo volume urinário,
indicando as características da urina.
pesar a paciente diariamente e anotar o peso.
controlar e anotar os sinais vitais.
orientar o repouso absoluto no leito em posição de Fowler.

A quantidade de itens certos é igual a
A
B
C
D
E

1.
2.
3.
4.
5.

QUESTÃO 44

Com relação aos aspectos ligados à fisiologia e à anatomia
humanas envolvidos no caso clínico apresentado, assinale a opção
correta.
A No exame físico realizado, o fígado aparenta normalidade. A
filtração e a armazenagem de sangue, o metabolismo de
diversos produtos e a formação de fatores de coagulação são
algumas das funções hepáticas.
B O problema renal da paciente indica que o rim deixou de
realizar sua função primordial de produção de proteínas
plasmáticas, como a albumina, o que levou ao edema.
C Para realizar o exame físico do fígado e do baço, o
examinador buscou, respectivamente, as regiões dos
quadrantes abdominais inferior direito e superior esquerdo.
D A doença em questão é a expressão do acometimento do
glomérulo, que representa a unidade funcional do rim,
localizado na porção da medula renal e no qual o sangue é
filtrado.
E Pela descrição do exame físico, o baço está anormal, pois, por
ser o maior dos órgãos linfóides, deveria ser percebido pela
parede abdominal.
QUESTÃO 45

Ainda com relação ao caso clínico apresentado, assinale a opção
que identifica corretamente a classe de cada um dos
medicamentos usados pela paciente, conforme a seguinte ordem,
respectivamente: furosemida, prednisona, losartan,
espironolactona, omeprazol e enalapril.
A diurético, corticosteroide, antidepressivo, diurético,
antiulceroso e diurético
B anti-hipertensivo, antiulceroso, anti-hipertensivo, diurético,
antiulceroso e antidepressivo
C diurético, corticosteróide, anti-hipertensivo, diurético,
antiulceroso e anti-hipertensivo
D diurético, antiulceroso, anti-hipertensivo, diurético,
corticosteroide e diurético
E diurético, corticosteroide, antidepressivo, diurético, antihipertensivo e anti-hipertensivo

UnB/CESPE – TRE/MG

Caderno E

Cargo: Técnico Judiciário – Área 3: Apoio Especializado – Especialidade: Enfermagem

http://jcconcursos.uol.com.br/vip

– 10 –

QUESTÃO 46

QUESTÃO 48

Considere que, para o preparo dos medicamentos da paciente em
questão, estejam disponíveis na clínica: furosemida – ampolas com
2 mL (10 mg/mL), omeprazol – frascos-ampolas com pó liofilizado
40 mg + ampolas de solvente de 10 mL e prednisona comprimidos
de 10 mg. Nessa situação, para administrar corretamente e com
segurança esses medicamentos, na quantidade recomendada à
paciente, será necessário
A aspirar 20 mL de furosemida em uma seringa e infundir
lentamente; reconstituir o omeprazol com seu diluente em uma
seringa e infundir lentamente; e oferecer quatro comprimidos
de prednisona.
B aspirar o conteúdo de uma ampola de furosemida em uma
seringa de 10 mL e acrescentar solução glicosada a 5% até
completar o volume total da seringa e infundir lentamente;
reconstituir o omeprazol com seu diluente em uma seringa e
infundir lentamente; oferecer quatro comprimidos de
prednisona.
C aspirar o conteúdo de duas ampolas de furosemida em uma
seringa de 20 mL e acrescentar solução glicosada a 5% até
completar o volume total da seringa e infundir lentamente;
reconstituir o omeprazol com seu diluente em uma seringa,
colocar o medicamento aspirado em um frasco de diluição com
100 mL de solução glicosada a 5% e infundir sob gotejamento;
oferecer quatro comprimidos de prednisona.
D aspirar 20 mL de furosemida em uma seringa, colocar o
medicamento aspirado em um frasco de diluição com solução
glicosada a 5% no volume total de 100 mL e infundir sob
gotejamento; reconstituir o omeprazol com seu diluente em
uma seringa, colocar o medicamento aspirado em um frasco de
diluição com 100 mL de solução fisiológica e infundir sob
gotejamento; oferecer 4 comprimidos de prednisona.
E aspirar o conteúdo de uma ampola de furosemida em uma
seringa de 20 mL, acrescentar água destilada até a metade do
volume da seringa e acrescentar a essa preparação a solução de
omeprazol reconstituído com seu diluente; oferecer 4
comprimidos de prednisona.

Acerca da nutrição parenteral, uma forma de suporte
nutricional, assinale a opção correta.
A Na nutrição parenteral, os nutrientes são fornecidos por
meio do trato gastrointestinal, por intermédio de sondas, a
partir de fórmulas especiais. Os benefícios incluem a
praticidade para uso domiciliar e a manutenção da estrutura
e da função intestinais.
B Após avaliação adequada das necessidades nutricionais, é
instalado um cateter especial em uma artéria central do
paciente, que receberá a alimentação parenteral por meio de
infusões intermitentes.
C Mediante cateter venoso central, poderão ser administradas
soluções hipertônicas de glicose em combinação com
aminoácidos, eletrólitos, vitaminas e minerais. Sua
administração segura depende da avaliação das necessidades
nutricionais e da monitoração cuidadosa do paciente.
D O paciente incapaz de digerir ou absorver a nutrição pelo
trato gastrointestinal é beneficiado por essa forma de
nutrição, em que são administradas soluções de glicose
acima de 10% por meio de uma veia periférica ou central
com baixo risco de complicações.
E A velocidade da infusão deve ser mantida constante,
preferencialmente sob gotejamento. O equipo deve ser
instalado diretamente na sonda de Levine e o paciente deve
ser colocado em posição de Fowler. Após a introdução da
dieta parenteral, a sonda deve ser lavada para se evitarem
obstruções.
QUESTÃO 49

QUESTÃO 47

Julgue os itens a seguir, acerca da ética profissional e do exercício
da enfermagem.
I
II
III
IV
V

É proibido ao profissional de enfermagem deixar de prestar
assistência em qualquer situação que se caracterize como
urgência.
As relações profissionais devem ser fundamentadas no direito,
na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de
opinião e posição ideológica.
Em caso de greve dos profissionais, todos os serviços devem
ser suspensos e o profissional tem respaldo legal para adiar
atendimentos que não comprometam a vida do paciente.
O profissional que deixar de registrar no prontuário do paciente
as informações inerentes ao processo de cuidar poderá sofrer
penalidades.
Um segredo confiado ao profissional de enfermagem em
virtude da sua profissão não precisa ser mantido em caso de
falecimento da pessoa envolvida.

A quantidade de itens certos é igual a
A
B
C
D
E

1.
2.
3.
4.
5.

Nos primeiros socorros a uma mulher em parto iminente,
A o bebê deve ser puxado, no caso de nascimento de nádegas,
se, decorridos três minutos após a saída das nádegas e do
tronco, a cabeça do bebê não estiver saído.
B o cordão umbilical deve ser empurrado através da vagina,
caso saia primeiro, enquanto se aguarda a chegada do
resgate especializado.
C deve-se promover ambiente privativo, posicionar a mãe com
as pernas separadas e joelhos dobrados, apoiar a mão sobre
a barriga da mulher e fazer pressão para auxiliar a expulsão
da criança.
D deve-se apoiar com as mãos a cabeça da criança, evitando
pressionar áreas sensíveis do crânio e nunca se deve puxá-la.
À medida que avança o nascimento, os ombros da criança
vão-se desprendendo, e o socorrista deve continuar
apoiando o corpo da criança até o final do processo.
E assim que a criança for expulsa do útero, deve-se levantá-la
pelos pés e dar-lhe tapinhas em suas nádegas, colocando-a
em seguida em posição de decúbito dorsal com a cabeça
mais alta para melhorar a respiração.
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QUESTÃO 50

QUESTÃO 51

Uma mulher com 28 anos de idade, que trabalha no setor
administrativo de uma clínica particular como digitadora,
procurou o serviço médico ambulatorial com queixas de dores
nas mãos e nos punhos. Refere que iniciou o trabalho de
digitadora há dois anos e que, progressivamente, percebeu
formigamento nas pontas dos dedos acompanhado de dores,
inicialmente no braço direito e depois no esquerdo. Diz que
trabalha três horas seguidas, pois é a única funcionária
encarregada de digitar os laudos de exames e que a doença tem
afetado suas atividades pessoais do dia-a-dia, como vestir-se ou
arrumar-se. No exame físico, a paciente tinha índice de massa
corporal dentro da normalidade, pele íntegra, turgor presente.
Sinais vitais: PA 120 mmHg × 80 mmHg, 98 batimentos
cardíacos por minuto, 22 movimentos respiratórios por minuto e
temperatura corporal de 36,4 ºC. Abdome plano e indolor à

Acerca das doenças ocupacionais, assinale a opção correta.
A O trabalho em fundições, na manipulação de ligas metálicas
com chumbo e ferro, propicia doenças como rinites alérgicas
e pneumonias.
B Trabalhadores da indústria petroquímica estão sujeitos a
intoxicações pelo benzeno, cujos problemas são referentes à
exposição imediata, com consequências agudas e tratáveis,
como tonteiras e perda da consciência.
C Trabalhadores agrícolas estão sujeitos às intoxicações com
praguicida, a exemplo dos organofosforados, e seus efeitos
estão associados apenas à absorção cutânea ou digestiva (por
ingestão acidental ou intencional, em casos de suicídios).
D As pneumoconioses são doenças graves causadas por
solventes químicos e acometem trabalhadores da indústria de
borracha e cola.
E As veias varicosas são afecções que podem surgir em
profissionais cuja atividade exija longa permanência em pé,
como profissionais de enfermagem, cabeleireiros, cirurgiões
e dentistas.
QUESTÃO 52

palpação. Ausência de lesão de pele nos membros superiores e
inferiores. Tem dificuldade de movimentação para abrir e fechar
as mãos e para segurar um objeto. Apresenta edema discreto nos

Com relação à epidemiologia aplicada à saúde do trabalhador,
julgue os itens a seguir.

membros superiores e relata ausência de doenças crônicas ou

I

sistêmicas, com membros inferiores sem anormalidades.
O diagnóstico médico foi de distúrbio osteomuscular relacionado
ao trabalho (DORT).
Considerando a situação clínica apresentada e os cuidados de

II

enfermagem nessa situação, assinale a opção correta.
A Trata-se de uma doença decorrente do esforço repetitivo que

III

não tem cura, e o cuidado está relacionado às orientações para
uso regular de calor nas articulações.
B É importante dar suporte emocional à paciente, orientá-la
quanto à necessidade de afastar-se das atividades laborais e,
em casa, realizar atividades de distração, como trabalhos

IV

manuais intensos, a fim de manter os músculos e as
articulações em bom funcionamento.
C Deve-se orientar a utilização de gelo para melhorar a dor,
com aplicação de bolsas por um período de, pelo menos,
30 minutos, e iniciar de imediato exercícios de alongamento

V

e fortalecimento muscular.
D Deve-se explicar à paciente que ela deve aguardar a
fisioterapia especializada e buscar atendimento em setor de
emergência caso a dor piore.

Tem-se observado o crescimento da incidência de algumas
doenças, como tuberculose e hepatite B, e a infecção pelo
vírus da imunodeficiência adquirida (HIV) em trabalhadores
da saúde. Quando se faz o diagnóstico da doença e o
estabelecimento do nexo com o trabalho, o trabalhador deverá
ser afastado permanentemente de suas atividades e receber
uma indenização da empresa.
Doenças como dengue e febre amarela não são consideradas
relacionadas ao trabalho devido às dificuldades de comprovar
as associações entre elas e o trabalho do indivíduo doente.
Os procedimentos de vigilância em saúde do trabalhador
envolvem aspectos de vigilância epidemiológica de agravos
e vigilância sanitária de ambientes e condições de trabalho,
em que são utilizados conhecimentos clínicos, de
epidemiologia, higiene ocupacional, ergonomia, toxicologia,
entre outras disciplinas. Esses procedimentos visam à
prevenção das doenças infecciosas e parasitárias relacionadas
ao trabalho.
Tratadores de animais, pecuaristas, trabalhadores em
matadouros, curtumes, moagem de ossos, tosa de ovinos,
manipuladores de lã crua, veterinários e seus auxiliares estão
expostos ao carbúnculo, uma zoonose causada pela Brucella
melitensis, considerada uma doença profissional comum
nesses meios.
Tem sido demonstrado, clínica e epidemiologicamente, que
a exposição à sílica pode favorecer a reativação da infecção
tuberculosa latente. Assim, em trabalhadores expostos a
poeiras de sílica e(ou) portadores de silicose, a tuberculose e
a silicotuberculose deverão ser consideradas como doenças
relacionadas ao trabalho.

Estão certos apenas os itens

E Deve-se orientar a paciente quanto ao uso dos medicamentos
prescritos para alívio da dor, incentivar a realização da
fisioterapia domiciliar, explicar a importância das pausas
durante o período de trabalho e estimular a continuidade da
assistência.

A
B
C
D
E

I e II.
I e III.
II e IV.
III e V.
IV e V.
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QUESTÃO 53

QUESTÃO 56

Assinale a opção que indica, respectivamente, a sequência correta
para exemplos de doenças transmitidas por bactérias, fungos e
protozoários.
A
B
C
D
E

botulismo, candidíase e leishmaniose
malária, ptiríase e toxoplasmose
pneumonia, cólera e doença de Chagas
hepatite, tétano e amebíase
poliomielite, micose e sífilis

QUESTÃO 54

Hospedeiro, agente infeccioso e meio ambiente são elementos
fundamentais da cadeia de transmissão de infecções parasitárias.
Acerca desse assunto, assinale a opção correta.
A As infecções iatrogênicas originam-se da quebra de um dos
elos da cadeia de infecção e decorrem da perda de imunidade
na presença de inúmeros patógenos endógenos.
B O modo de transmissão por gotícula é aquele em que
secreções provenientes da boca e das vias aéreas entram
em contato com o hospedeiro suscetível, a partir da tosse,
conversação ou espirro. Esse modo é considerado transmissão
direta por contágio mediato.
C A utilização de antibióticos de largo espectro garante a
cessação da infecção, portanto, tais antibióticos devem ser
utilizados sempre que uma cadeia de infecção for instalada.
D A presença de um agente infeccioso significa o início de uma
infecção e adotar medidas que eliminem ou destruam esse
patógeno garante a quebra de um dos elos da cadeia e evita a
transmissão de infecção.
E Na cadeia de infecção, a porta de entrada sempre é diferente
da porta de saída. Um exemplo é o da pele, que quando
lesada, serve de porta de entrada, e as secreções contaminadas
a serem produzidas podem representar porta de saída da
cadeia de infecção.
QUESTÃO 55

meia-vida.
farmacodinâmica.
farmacovigilância.
biotransformação.
farmacocinética.

A Em um ambiente hospitalar, o mecanismo mais comum de
parada cardiorrespiratória (PCR) é a assistolia e três dados
são importantes para se iniciarem as manobras de RCP: a
perda da consciência, a ausência de respiração e a ausência de
pulso central (carotídeo ou femoral).
B As manobras ligadas ao suporte básico de vida são: garantir
a abertura das vias aéreas, manter a circulação e a administrar
medicamentos que resolvam a PCR.
C No caso de o paciente estar entubado, não é necessário avaliar
as vias aéreas superiores, partindo-se logo para a massagem
cardíaca externa.
D O desfibrilador somente deve ser utilizado após as tentativas
de massagem cardíaca e ventilação não terem sucesso. As pás
do aparelho devem ficar alinhadas para se obter melhor
resultado.
E A massagem cardíaca externa deve ser iniciada imediatamente
após a desobstrução das vias aéreas superiores e o
ressuscitador deve manter os braços em flexão e realizar
compressões suficientes para deprimir o esterno de 3 a 5
centímetros.
QUESTÃO 57

Uma mulher de 33 anos de idade e com diagnóstico de
lúpus eritematoso sistêmico internou-se com problemas de
recidiva da doença. Apresenta fadiga, artralgia, lesões
mucocutâneas, alopecia e febre. No âmbito das manifestações
gastrintestinais, há queixas de dificuldades de deglutição. Está
com dificuldades de dormir e refere labilidade emocional. Diz
estar triste com as mudanças no corpo e teme que seu namorado
a abandone por isso.
No caso clínico clínico acima apresentado, deve-se
I

II

As drogas utilizadas para prevenir ou tratar doenças são
chamadas de medicamentos. Elas atuam de diferentes formas e,
uma vez administradas, passam por quatro estágios: absorção,
distribuição, metabolismo e excreção. Cada medicamento
apresenta o próprio perfil em cada um desses estágios. O estudo
de como os medicamentos entram no corpo, alcançam os sítios de
ação, são metabolizados e eliminados em determinado espaço de
tempo é chamado de
A
B
C
D
E

Assinale a opção correta acerca da ressuscitação cardiopulmonar
(RCP) intra-hospitalar em indivíduos adultos.

III
IV
V

administrar os medicamentos prescritos para aliviar a dor e
para tratar as manifestações clínicas, devendo ser usados os
anti-inflamatórios, corticosteroides e antimaláricos.
permitir banhos de sol diários para melhora das lesões
cutâneas e da alopecia.
verificar os sinais vitais, com atenção especial à temperatura.
fornecer oportunidades para a paciente verbalizar os
sentimentos.
proporcionar interação com outros pacientes que enfrentem
dificuldades semelhantes, a fim de compartilhar as
dificuldades e obter apoio.

A quantidade de itens certos é igual a
A
B
C
D
E

1.
2.
3.
4.
5.
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QUESTÃO 58

O Programa Nacional de Imunizações foi criado em 1973 e tem representado grande avanço no controle e na erradicação de doenças.
Assinale a opção correta acerca desse tema.
A A principal finalidade da vacinação é reduzir as taxas de morbidade e de mortalidade decorrentes de doenças crônicas e
transmissíveis.
B As vacinas agem no organismo, criando defesas e combatendo microrganismos já instalados.
C Em crianças menores de dois anos de idade, a aplicação da vacina tríplice bacteriana (DTP) deve ser feita no músculo vasto lateral
da coxa.
D A vacina contra hepatite B é administrada por via subcutânea.
E Após a administração da vacina antirrábica, deve-se utilizar compressa quente no local para facilitar a absorção.
QUESTÃO 59

O termo relações humanas tem sido empregado para referir-se às relações interpessoais. No trabalho diário, os profissionais de
enfermagem estão se relacionando entre si e com diferentes profissionais, pacientes e(ou) familiares. Assinale a opção correta acerca
das relações humanas no trabalho de enfermagem.
A A abordagem do paciente deve sempre ser feita utilizando-se termos íntimos como “vovô”, “querida” ou “coração”, pois, assim,
a relação é facilitada.
B O toque é uma das formas de comunicação mais importantes que o profissional pode adotar para expressar afeição, apoio
emocional e encorajamento.
C Informações de natureza particular reveladas ao profissional devem ser totalmente compartilhadas com outros profissionais e
familiares para garantir a clareza nas relações.
D Os profissionais devem impor seus valores e tomar as decisões de cuidado no lugar daqueles pacientes incapazes de se comunicar
verbalmente.
E Nas unidades de emergência e no centro cirúrgico, devido às características de atendimento nesses setores, a cortesia deve ficar
em segundo plano.
QUESTÃO 60

O conhecimento e a obediência às normas relacionadas à segurança do trabalhador são essenciais ao profissional de enfermagem. Para
a prevenção da exposição a agentes patógenos de transmissão sanguínea, existem normas de biossegurança ou precauções universais
que determinam que
A as agulhas e os materiais perfurocortantes devem ser acondicionados em recipientes próprios — caixas de papelão de paredes
rígidas. Para melhor utilização dessas caixas, as agulhas devem ser separadas das seringas antes do descarte.
B se deve cuidar da limpeza da unidade, dos utensílios e das roupas de cama. No caso de derramamento de fluido corpóreo no chão,
bancada ou mesa, deve-se limpá-lo imediatamente com pano úmido e aplicar álcool a 70%.
C se deve usar luvas somente nos casos em que a pele do trabalhador apresenta-se com a integridade alterada, para evitar o contato
direto com fluidos orgânicos, como o cérebro-espinhal, sêmen, secreções vaginais e leite materno.
D se deve remover os fluidos cuidadosamente, lavando a região com água, sabão e escovinha, no caso do contato com secreções e
fluidos orgânicos na pele íntegra do trabalhador, sem abrasão ou cortes.
E a utilização de luvas é obrigatória para executar punção venosa e para realizar procedimentos invasivos, como aplicar injeção
intravenosa ou intramuscular, colher sangue, passar sonda vesical e nasogástrica, em razão do risco de contato com secreções.
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