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• Nas questões de 1 a 50, marque, em 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, que o mouse está configurado para pessoas destras e que

expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que

não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
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É hora de encarar a maturidade e a política

Hoje, passado o tempo para retirada dos títulos de eleitores, os

jovens são um grande filão que pode usufruir desse direito

constitucional. Eles querem independência e autonomia. É nítido ver que

os jovens querem, e muito, fazer desse direito de votar uma

conscientização para que a política seja um bem viável na vida de

qualquer cidadão. Basta ver as campanhas — como, por exemplo, Se

liga 16! Em 2006 faça seu Título de Eleitor! — que visam à

participação mais ativa da juventude na política, por meio de grêmios

estudantis, centros acadêmicos, associações, movimentos sociais e na

filiação aos partidos.

Já em 1989, de acordo com índices do Tribunal Superior Eleitoral

(TSE), milhares de jovens se alistaram para votar nas eleições

presidenciais. Em termos proporcionais, as eleições daquele ano foram

as que tiveram o maior número de eleitores abaixo de 18 anos de idade.

Depois, houve uma queda e, a partir de 2002, esse número voltou a

crescer. No entanto, o jovem, hoje, precisa de mais do que campanhas,

ele precisa amadurecer a idéia de que a crise por que passa o país só vai

melhorar se ele se posicionar frente a ela. Para isso, é preciso até superar

o desestímulo da própria família e ser exemplo para outros jovens.

Internet: <www.educacaopublica.rj.gov.br> (com adaptações).

Assinale a opção correta acerca das idéias do texto.

A No primeiro parágrafo do texto, afirma-se que os jovens são um

grande filão para a manipulação política dos candidatos.

B Segundo o texto, a participação da juventude na política estudantil,

por meio de grêmios, centros acadêmicos e associações, sempre foi

tímida.

C O segundo parágrafo do texto mostra que o Brasil enfrenta uma crise

para cuja solução a participação política juvenil é importante.

D De acordo com o texto, o número de eleitores com idade entre 16

anos e 18 anos vem decrescendo desde 1989.

E Todo o texto defende a independência e a autonomia de posição

partidária na hora de o jovem votar.
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Em cada uma das opções a seguir, é apresentada uma adaptação de um

trecho de texto. Assinale a opção em que o trecho adaptado está

gramaticalmente correto.

A O voto materialisa às nossas concepções e maturidades, é resultante

do trato que queremos dar ao futuro da nação.

B O arrependimento de cada eleitor é lícito, mas a teimosia alienada

que esquece os desvios de conduta dos representantes é imperdoável

e inconseqüente.

C Sabe-se de que fica muito fácil apontar aos políticos, ou a elite

dominante, como quem não tira o país das constantes crises de

confiança.

D É hora de pensar-mos no voto não só a caminho da zona eleitoral,

mas sempre, deixando de lado os que enquadram a política no campo

do imponderável.

E Cada vez mais os jovens são parte importante para à democracia e

para à soberania nacional.

Texto para as questões 3 e 4

Para mostrar a importância do voto aos 16 anos1

de idade, a União Brasileira dos Estudantes

Secundaristas (UBES) realizou a campanha Te liga 16

— O Brasil só ganha se você tiver esse título.4

O objetivo da campanha foi conscientizar os jovens de

16 anos da responsabilidade do voto e da participação

política. “Votar aos 16 anos é despertar uma7

consciência cidadã. Ficar em casa reclamando que

política é ruim não está com nada. Está na hora de não

só pensar, mas de decidir”, disse o professor Pedro.10

A presidenta da Comissão de Educação da

Câmara de Vereadores de Porto Alegre completou a

introdução do professor, chamando a atenção dos13

estudantes para o poder de decisão que eles têm.

“Somos 33 milhões de brasileiros entre 16 e 24 anos.

A juventude brasileira, se unida, é suficiente para16

mudar qualquer coisa neste país.”

Internet: <www.maristas.org.br> (com adaptações).
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Assinale a opção correta a respeito das idéias apresentadas

no texto e da tipologia textual.

A O texto é fragmento de uma notícia e se estrutura em

duas partes: uma expositiva e outra argumentativa.

B O texto é uma descrição retirada de um texto

publicitário, destinado a convencer os adolescentes a

votarem.

C O texto narra episódios políticos que aconteceram

antes das eleições para a chefia da UBES.

D O texto tem estrutura dissertativa, sendo as passagens

entre aspas transcrições de discursos contrários às

eleições aos 16 anos.

E No primeiro parágrafo, predomina a estrutura

descritiva, mas, no segundo, sobressai a narrativa.
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Com referência à sintaxe das orações e dos períodos do texto, assinale

a opção correta.

A No primeiro parágrafo do texto, o trecho em negrito (R.3-4) exerce a

função de adjunto adverbial de “campanha” (R.3).

B O trecho “da responsabilidade do voto e da participação política”

(R.5-6) exerce a função de complemento da forma verbal “foi” (R.5).

C O período ‘Votar aos 16 anos é despertar uma consciência cidadã’

(R.7-8) é composto por duas orações.

D A oração ‘reclamando’ (R.8) expressa idéia de causa.

E O sujeito da oração ‘Somos 33 milhões de brasileiros entre 16 e 24

anos’ (R.15) está subentendido: nós.
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Em cada opção a seguir, é apresentada uma adaptação de um trecho de

texto. Assinale a opção em que o trecho adaptado está correto quanto à

pontuação.

A Informação do TSE; em 1989, milhares de jovens se alistaram, para

votar nas eleições presidenciais.

B Votar aos 16 anos, é despertar uma consciência cidadã; porém, ficar

em casa reclamando: política é ruim, não está com nada — é hora de

decidir.

C As eleições de 1989 foram as que tiveram o maior número de

eleitores, abaixo de 18 anos!, depois houve uma queda, e a partir de

2002 voltou a crescer.

D As famílias costumam dizer: que a situação do país está ruim, que é

melhor deixar de lado; não votar.

E É nítido ver que os jovens querem — e muito — votar e desencadear

uma ação conscientizadora para que a política seja um bem viável na

vida dos cidadãos.

Texto para as questões 6 e 7

Jornal do Comércio — O voto aberto nos processos de cassação

poderia mudar o destino dos acusados?

Schirmer — Não sei se o voto aberto mudaria o resultado final.

O que ele mudaria seria a responsabilidade individual. Porque, com a

votação aberta, você é responsável pelo seu voto. Votando sim ou não,

você assume a responsabilidade pelo voto dado. Com o voto fechado, a

responsabilidade é difusa, pois ninguém sabe quem votou em quem e,

sendo assim, todos carregam o ônus do resultado da votação. O voto

fechado é muito ruim porque quem sai perdendo é a própria instituição.

Em vez de você falar mal de um ou de outro deputado, você acaba

penalizando a instituição.

Jornal do Comércio, 17/4/2006.
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Assinale a opção correta quanto à compreensão e à tipologia do texto.

A Por estar estruturado em duas partes, compreendendo uma pergunta

e uma resposta, o texto pode pertencer ao gênero entrevista.

B Na pergunta feita pelo Jornal do Comércio, predomina a descrição

dos processos de cassação.

C O parágrafo que contém a resposta de Schirmer possui estrutura

predominantemente narrativa, porque o falante explica como se

processam as atividades de cassação de eleitos.

D O segundo parágrafo do texto é estruturalmente argumentativo,

porque apresenta, primeiro, os aspectos favoráveis ao voto em aberto

e, em um segundo momento, os aspectos desfavoráveis dessa

modalidade de votação.

E O primeiro e o segundo parágrafos têm a mesma estrutura textual e

a mesma tipologia: são dissertativos.
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Considerando o texto e a redação de correspondência

oficial, assinale a opção correta.

A Considere que Schirmer estivesse participando de uma

reunião e tivesse se posicionado conforme aparece no

segundo parágrafo do texto; então, para as palavras

proferidas por Schirmer constarem, corretamente, no

corpo da ata da referida reunião, elas deveriam

aparecer entre aspas.

B Se o trecho “Não sei se o voto aberto mudaria o

resultado final. O que ele mudaria seria a

responsabilidade individual. Porque, com a votação

aberta, você é responsável pelo seu voto. Votando sim

ou não, você assume a responsabilidade pelo voto

dado” constasse de um relatório administrativo, ele

deveria estar com todos os verbos no pretérito

perfeito, pois esse é o tempo verbal específico para

relatos de fatos ocorridos no passado.

C O trecho “Com o voto fechado, a responsabilidade é

difusa, pois ninguém sabe quem votou em quem e,

sendo assim, todos carregam o ônus do resultado da

votação”, por conter o ponto de vista do falante, pode

constar da justificativa de um requerimento.

D O trecho “O voto fechado é muito ruim porque quem

sai perdendo é a própria instituição” pode constar, da

forma como se encontra, do fechamento de um

memorando.

E Para que a parte final da resposta de Schirmer

apresentada no texto pudesse ser adequadamente

inserida em uma exposição de motivos ou em um

abaixo-assinado, o último período do seu depoimento

deveria estar redigido da seguinte maneira: Não fala

mal de um ou de outro deputado: Vossa Senhoria

acabará penalizando vossa instituição.
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Em cada opção a seguir, é apresentada uma adaptação de

um trecho de texto. Assinale a opção em que o trecho

adaptado está gramaticalmente correto.

A Será que nos processos de cassação votar em aberto

poderiam mudar o destino dos acusados?

B O voto em aberto não mudaria o resultado final; mas,

sim, a responsabilidade individual.

C Com referência a votação aberta, o eleitor é

responsável pelo seu voto; votando sim, ou não, ele

admite à responsabilidade pelo voto dado.

D Votos fechados, em se tratando de processos de

cassação, acarreta responsabilidade difusa, pois

ninguém sabe quem votou em quem. Assim todo o

eleitorado carregam o ônus do resultado da votação.

E A adoção para o voto fechado é muito ruim, assim

como a própria instituição, porque sai perdendo.
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Acerca das opções existentes no painel de controle do Windows

XP, julgue os itens a seguir.

I No conjunto, as opções Aparência e Temas permitem alterar o

tipo, o tamanho e a cor da fonte-padrão do Microsoft Word.

II A opção Conexões de rede permite conectar o computador à

Internet e realizar algumas configurações de uma rede

doméstica ou de uma rede de pequena empresa. 

III A opção Sons e dispositivos de áudio permite alterar o esquema

de som para o computador ou configurar os alto-falantes e os

dispositivos de gravação.

Assinale a opção correta.

A Apenas um item está certo.

B Apenas os itens I e II estão certos.

C Apenas os itens I e III estão certos.

D Apenas os itens II e III estão certos.

E Todos os itens estão certos.
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No Microsoft Word 2002, há diversas funções que facilitam a

edição de texto. Com relação a esse assunto, assinale a opção

correta.

A É possível controlar alterações em um documento Word por

meio de recurso acionado utilizando-se opção encontrada no

menu Ferramentas.

B O recurso Marcadores e numeração do menu Formatar permite

inserir números de páginas no documento.

C Por meio do recurso Tabulação, podem-se inserir tabelas, bem

como colunas e linhas, no documento em edição no Word

2002.

D O recurso Inserir figura permite exibir a barra de ferramentas

Desenho� que possibilita criar desenhos diversos.

E O recurso Maiúscula e minúscula permite alterar o tipo de fonte

e definir o formato-padrão para o Word.
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Acerca de conceitos e tecnologias relacionados à Internet e a

correio eletrônico, assinale a opção correta.

A IP é um serviço da Internet que possibilita o envio de

correspondências eletrônicas com arquivos anexos.

B Para se colocar uma página na Internet, é necessário ser

assinante de um provedor de acesso, bem como de um

servidor de serviços de download HTTP (hypertext transfer

protocol).

C O WWW (world wide web) é um sistema de servidores da

Internet que usa o protocolo HTTP para transmitir

documentos formatados em HTML (hypertext mark-up

language).

D Spam é um e-mail de alta prioridade e com assinatura digital,

o que garante a integridade e a confidencialidade dos dados

enviados.

E Para receber e-mails, é necessário um aplicativo de navegação

configurado com a conta do usuário e que utilize os

protocolos POP e FTP.
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Considerando a planilha e o gráfico ilustrados na figura acima,

assinale a opção correta.

A O gráfico apresentado foi gerado a partir da seleção de toda

a planilha.

B A média do eleitorado pode ter sido calculada utilizando-se

a fórmula = MÉDIA(C1:C10).

C A média dos faltosos pode ter sido calculada tanto pela

fórmula =(D4+D5+D6+D7+D8)/4 quanto pela fórmula

=MÉDIA(D3:D10).

D O gráfico apresentado foi gerado a partir da seleção da coluna

A e da linha 6.

E O gráfico apresentado foi gerado a partir da seleção das

células A3:A8 e D3:D8.
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Assinale a opção que apresenta a barra de ferramentas que é comum a

Word, Excel e PowerPoint.

A Revisão

B Desenho

C Tabelas e bordas

D Tabela dinâmica

E Efeitos de animação
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Considerando que o Outlook Express 6 foi configurado com as opções

apresentadas na figura acima, assinale a opção correta.

A A opção Confirmações permite, além de definir a confirmação dos

endereços dos destinatários, criar um catálogo com os endereços mais

utilizados.

B A opção Segurança permite ativar o antivírus que irá detectar e

eliminar todo e qualquer tipo de vírus que vier anexo em mensagens.

C Por meio da opção Envio, pode-se verificar a ortografia nas mensagens

enviadas e alterar, ignorar ou corrigir todas as palavras incorretas.

D A opção Redação permite definir tipo, cor e tamanho de fonte para as

novas mensagens.

E Por meio do botão Cancelar, retorna-se ao padrão de instalação do

Outlook Express.
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Crimes com novos formatos vêm sendo praticados no Brasil e no mundo.

A respeito desse tema e com referência ao Brasil, assinale a opção correta.

A O uso do computador como um meio para a prática de crimes vem

crescendo de maneira significativa.

B Embora difundido no mundo, o planejamento de crimes pela Internet

é ainda insignificante.

C Crimes que envolvem tráfico de armas e drogas são considerados

novas modalidades de delito.

D A maneira como os crimes vêm se diversificando torna impossível a

reação do poder público.

E As novas formas de crime apenas atualizam os velhos métodos de

transgressão da malandragem ingênua do passado, associados à idéia

de “jeitinho” brasileiro.

Texto para as questões 16 e 17

O fiasco da nossa educação fundamental começa

a ser percebido. Há cada vez mais brasileiros sabendo

que tiramos os últimos lugares no Programa

Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), uma

prova internacional de compreensão de leitura e de

outras competências vitais em uma economia moderna.

Cláudio Moura Castro. Autópsia de um fiasco.

In: Veja, 10/1/2007, p. 16 (com adaptações).
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Tomando-se o texto acima como referência inicial, é

correto afirmar que

A a educação nacional, em todos os níveis, alcança,

progressivamente, níveis internacionais adequados.

B o mundo desenvolvido vem melhorando os níveis

educacionais globais em ritmo próximo ao do Brasil.

C o esforço brasileiro de universalização do acesso ao

ensino fundamental ainda não mudou por completo

o mapa da qualidade da educação básica no país.

D a situação do quadro educacional brasileiro vem

piorando a cada ano.

E o ensino fundamental no Brasil não carece de novos

investimentos, uma vez que todos os esforços

necessários já foram feitos pelos governos nacionais

das últimas décadas.
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Ainda tomando como referência inicial o texto acima,

assinale a opção correta.

A A forma de avaliação na educação deve ter um

caráter meramente punitivo.

B A educação tem como função primeira formar a

pessoa para o mercado de trabalho.

C Freqüentar a escola e atender às tarefas básicas é

suficiente para a formação educacional e cidadã do

indivíduo.

D O entendimento pleno de um texto lido e a

capacidade de crítica ao texto são competências

relevantes no processo educacional.

E A avaliação das competências tem pouca relevância

para a função da educação na sociedade

contemporânea.
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A região amazônica está

A completamente tomada por interesses e controles políticos de

potências estrangeiras.

B sujeita a tratamento especial das políticas voltadas para o

tema do desenvolvimento sustentável.

C circunscrita geograficamente apenas ao Brasil.

D na periferia de um importante debate mundial acerca dos

regimes climáticos e da sobrevivência do planeta.

E fadada a um processo de desaparecimento rápido de suas

florestas, de acordo com todos os estudos científicos

disponíveis.
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Ocorrido no Brasil durante os últimos meses, o chamado apagão

aéreo

A trouxe apreensão para a maioria dos brasileiros que viajam no

país do mundo, mesmo em transporte terrestre.

B é um problema enfrentado por todos os países do mundo.

C é, sobretudo, um problema técnico em processo de resolução.

D não ganhou força midiática e alcançou apenas os diretamente

interessados no assunto.

E expõe dificuldades de gestão, problemas trabalhistas e

profissionais, obsolescência técnica e tensões políticas pouco

desejáveis em uma área tão estratégica para o país.
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A economia brasileira

A assiste momento de extrema vulnerabilidade crises globais.

B ainda apresenta taxas de juros relativamente altas quando

comparadas às apresentadas por países com características

semelhantes às do Brasil nessa área.

C está sujeita a um novo e iminente surto inflacionário.

D faz que o chamado risco Brasil aumente diariamente.

E acarreta uma crescente valorização do dólar em relação ao

real.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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Um homem de 45 anos de idade iniciou quadro de mal-

estar, poliúria, polidipsia e polifagia há cerca de um mês, sem ter

procurado atendimento em serviços de saúde. Após apresentar

complicações em sua condição clínica, buscou o setor de pronto

atendimento de um hospital apresentando taquicardia, taquipnéia

e hálito cetônico. Era hipertenso e não praticava exercícios. Dizia

que toda família era saudável e que não havia relatos de doenças

crônicas como diabetes melito (DM) em parentes mais próximos.

O médico diagnosticou cetoacidose diabética e solicitou

internação para tratamento.

Considerando a situação hipotética apresentada acima, assinale

a opção correta.

A A cetoacidose é uma complicação crônica do diabetes que

deve ser prontamente atendida, pois o paciente pode sofrer

distúrbios eletrolíticos graves.

B A alteração no padrão respiratório do paciente pode ser

explicada pela cetoacidose, caracterizando-se, nesse caso, por

um aumento da freqüência respiratória. 

C Deve-se preparar o paciente para a administração de

medicamentos como a insulina, que deverá, nesse caso, ser

por via subcutânea, sendo contra-indicada sua administração

por via venosa.

D Considerando-se a idade do paciente e o relato de não haver

parentes próximos com doenças crônicas, o rastreamento do

DM ficou prejudicado devido à ausência de fatores de risco.

E O hálito cetônico está ligado à falta de higiene oral do

paciente, que deve ser orientado quanto à realização mais

efetiva desse procedimento e ao uso de antissépticos bucais.
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Um profissional de enfermagem do trabalhado foi

chamado para socorrer um indivíduo adulto jovem,

aparentemente saudável, que se encontrava com severas cãibras

musculares nas pernas e no abdome. Esse indivíduo apresentava-

se consciente, exausto, referindo fraqueza, vertigens e náuseas.

Relatou que estava carregando caixas pesadas em uma área de

depósito onde não há ventilação, quando sentiu-se muito fraco e

iniciaram-se as cãibras. Durante o atendimento, a vítima perdeu

a consciência. Foram identificados pulso fraco, respiração rápida

e superficial, sudorese intensa com pele úmida, pálida e fria.

Considerando-se o caso acima uma situação de emergência

resultante da exposição excessiva ao calor, o profissional de

enfermagem deve

A oferecer água fria para o paciente ingerir e chamar equipe de

resgate.

B manter o paciente em posição de decúbito dorsal com as

pernas ligeiramente elevadas e aplicar-lhe compressas frias.

C fornecer oxigênio sob máscara ao paciente e permanecer com

ele no local.

D aplicar toalhas úmidas no paciente e monitorar suas vias

aéreas e respiração.

E resfriar imediatamente o paciente, preferencialmente com

banho de imersão em água fria, e verificar seus sinais vitais.
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Assinale a opção correta acerca da comunicação profissional.

A Os pacientes têm certa autonomia para tomar decisões sobre

os cuidados que lhes são prestados, mas cabe à equipe de

enfermagem impor-lhe valores e decisões tendo em vista o

bom funcionamento do setor de trabalho.

B Para garantir o bem-estar e a melhora dos pacientes, muitas

vezes o profissional deve deixar de lhes dar informações

sobre seu estado de saúde.

C Nos hospitais, o registro escrito das ações executadas no

prontuário do paciente é permitido apenas para médicos e

profissionais de enfermagem. 

D As informações a respeito dos pacientes devem ser

compartilhadas com outros membros da equipe, mesmo que

sejam informações de natureza particular. 

E A cortesia e a auto-apresentação, bem como o tratamento do

paciente pelo nome, são atitudes que fazem parte da

comunicação profissional.
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Assinale a opção que apresenta uma lista correta da

sintomatologia característica da forma branda da malária.

A febre alta, fadiga, linfadenopatia e hemorragia digestiva

B pápula, vesícula, pústula indolor e cansaço

C acessos febris cíclicos, acompanhados de calafrios, suores e

cefaléia

D edema, convulsões, delírio, coma e anemia hemolítica

E hematúria, febre alta, fadiga, prurido e cãibras
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Assinale a opção correta acerca do sistema respiratório.

A Durante a inspiração, os músculos intercostais e o diafragma

contraem-se, permitindo a elevação das costelas.

B A laringe é um canal que integra o sistema digestório, e a

faringe, com forma tubular e tecido cartilaginoso, integra os

sistemas digestório e o respiratório.

C O pulmão é um órgão duplo e elástico, sendo o pulmão

esquerdo composto por três partes — os lobos superior,

médio e inferior.

D A traquéia, órgão responsável pelas trocas gasosas, é formada

por um conjunto de anéis cartilaginosos.

E Na expiração normal, os músculos respiratórios principais

contraem-se para que o ar seja expulso da caixa torácica.

Texto para as questões de 26 a 28

Uma mulher de 38 anos de idade encontra-se internada em

uma clínica médica para tratamento de doença cardíaca pulmonar.

Sua queixa principal é de inchaço nas pernas há 2 meses. Relata

anorexia, dispnéia paroxística noturna e ortopnéia importantes.

Também percebeu diminuição do volume urinário, distensão

abdominal, fraqueza e edema. Refere que fazia uso irregular de

furosemida, 40 mg por dia, e de espironolactona, 50 mg ao dia.
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Assinale a opção que apresenta o cuidado de enfermagem mais

apropriado a ser instituído para o caso relatado no texto.

A Administrar digitálicos à paciente quando sua  freqüência

cardíaca estiver abaixo de 60 batimentos por minuto.

B Anotar, para efeito de controle, o volume de líquidos

ingeridos e eliminados pela paciente.

C Orientar a paciente a permanecer em decúbito dorsal durante

todo o dia.

D Realizar, na paciente, sondagem vesical de alívio a cada

6 horas.

E Oferecer à paciente dieta constipante, rica em carboidratos e

proteínas.
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Os sintomas relatados de anorexia, dispnéia paroxística noturna

e ortopnéia são, respectivamente,

A perda de apetite, falta de ar durante o sono e falta de ar

quando deitado em posição horizontal.

B diminuição da eliminação de urina, falta de ar durante o dia e

dificuldade para andar.

C perda de apetite, falta de ar durante todo o dia e dificuldade

para mover-se.

D diminuição da eliminação de urina, roncos excessivos durante

o sono e falta de ar.

E fraqueza, falta de energia e falta de ar quando sentado.
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As medicações utilizadas irregularmente pela paciente referida no

texto — furosemida e espironolactona — pertencem à classe dos

A antibióticos.

B antiinflamatórios.

C diuréticos.

D analgésicos.

E antivirais.
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A dieta para pacientes preparada com pouca quantidade de

resíduos, na qual todos os alimentos sofreram modificações por

cozimento ou por meios mecânicos —  foram picados, ralados ou

moídos —, apresentando-se com consistência menos sólida, é

denominada de 

A hiperprotéica.

B hipossódica.

C semilíquida.

D branda.

E normal.
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Texto para as questões de 30 a 32

Um grupo de trabalhadores de uma empresa de limpeza

urbana, após um período de chuvas, realizou limpeza em

coletores de água, fossas e manilhas de esgoto de uma localidade.

Após aproximadamente 14 dias, vários desses trabalhadores

iniciaram quadro compatível com a forma anictérica da

leptospirose.
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Considerando a situação hipotética, assinale a opção que contém

a provável sintomatologia apresentada pelos trabalhadores. 

A icterícia, exantemas maculares, urticariformes e petéquias

B problemas hemorrágicos, vasculares e cardíacos

C febre, mal-estar geral, cefaléia, dores musculares,

principalmente nas panturrilhas, falta de apetite e vômitos

D febre alta, dores no corpo, fadiga, fenômenos hemorrágicos e

insuficiência renal

E fadiga, cãibras, alterações hemodinâmicas, sinais de irritação

meníngea e vômitos
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Considerando os aspectos epidemiológicos relacionados à

situação apresentada, assinale a opção correta.

A Por se tratar de enfermidade relacionada à atividade de

trabalho, fica desobrigada a notificação da doença.

B O tratamento é sintomático, pois não existe tratamento

específico para a doença, dando-se atenção especial à não-

utilização do ácido acetilsalicílico. 

C Existe maior probabilidade de trabalhadores com mais de

40 anos de idade se contaminarem, visto que a enfermidade

mencionada acomete apenas indivíduos que estão acima dessa

faixa etária. 

D É importante a adoção de medidas de proteção à população e

aos trabalhadores, como: controle de roedores, uso de

equipamentos de proteção individual e melhoria das

condições higiênico-sanitárias.

E Como a infecção pessoa-a-pessoa é muito comum, deve-se

providenciar o isolamento de portadores da doença e

encaminhar equipes ao local para detecção de novos casos.
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Considerando-se que na localidade ainda não haviam sido

detectados casos dessa doença, e que as ocorrências se

restringiram ao pequeno número de trabalhadores da empresa de

limpeza urbana, pode-se afirmar que o comportamento da doença

na situação descrita é típica de um(a)

A pandemia.

B surto.

C endemia.

D bloqueio.

E quimioprofilaxia.
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Com relação à ética profissional, assinale a opção correta.

A Antes de realizar um procedimento, o profissional de

enfermagem deve informar ao paciente acerca do que se

sucederá e se haverá dor. Dessa forma, o profissional estará

atuando de acordo com os princípios éticos baseados na

veracidade.

B Devido às capacidades físicas decrescentes e às limitações

cognitivas dos idosos, os profissionais de enfermagem devem

tomar muitas decisões por eles e seguir condutas que se façam

necessárias, como a administração forçada de medicamentos.

C Considere que o patrão de um dos pacientes internados no

hospital tenha solicitado o prontuário de seu empregado,

alegando que gostaria de ter mais informações acerca do caso

e que, mesmo sem o consentimento específico do paciente, o

profissional de enfermagem tenha fornecido o prontuário ao

solicitante. Nessa situação, pode-se afirmar que a conduta do

profissional foi ética.

D Ao administrar um medicamento a um paciente, o profissional

de enfermagem não tem obrigação de conhecer aspectos de

interação da droga ou suas reações, visto que se trata de uma

prescrição médica e que o médico é o responsável pelo que

vier a acontecer.

E Considere que o profissional de enfermagem, pensando no

bem-estar de uma paciente, tenha exigido que ela realizasse

exaustivamente uma seqüência de exercícios físicos,

causando-lhe mais agravos à saúde. Nessa situação, não pode

haver punição para o profissional, pois ele estava bem

intencionado.
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Todas as empresas privadas e públicas devem cumprir as normas

regulamentadoras (NR) relativas a segurança e medicina do

trabalho. Dessas normas, a que regulamenta o fornecimento aos

trabalhadores dos equipamentos de proteção individual (EPI),

atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional, é a

A NR-5.

B NR-6.

C NR-7.

D NR-8.

E NR-9.
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Um homem com 38 anos de idade trabalha há anos em

uma empresa de lavagem de roupas hospitalares, próximo às

caldeiras e às máquinas de lavagem que emitem fortes ruídos

quando estão em funcionamento, e manipula, freqüentemente,

artigos com alto potencial de contaminação. Esse trabalhador

procurou, recentemente, o serviço de atendimento médico da

empresa para realização de exames periódicos.

Assinale a opção correta acerca de doenças ocupacionais e

medidas a serem adotadas pelo profissional de enfermagem do

trabalho em situações como a descrita acima.

A O profissional de enfermagem deve estar atento aos sinais e

sintomas de perda auditiva induzida pelo ruído, pois essa

anormalidade pode ser revertida, desde que o paciente siga

corretamente as orientações no tratamento. 

B Considerando o local de atividades do trabalhador, o

profissional de enfermagem deve estar atento à ocorrência dos

problemas enfrentados pelo trabalhador que se limitam aos

acidentes com materiais cortantes. 

C Pela atividade profissional exigida do trabalhador, o

profissional de enfermagem deve considerar os riscos de

ocorrência de dermatoses ocupacionais e orientar o

trabalhador a buscar serviços especializados na avaliação de

lesões eczematosas como a fitotoxicidade. 

D No caso de a empresa fornecer os equipamentos de proteção

individual, como os protetores auditivos, as chances de o

trabalhador ter perdas auditivas são mínimas. 

E É necessário que o profissional de enfermagem considere a

possibilidade de haver perda auditiva, pois o trabalhador fica

próximo a fontes que emitem alto nível de ruído, sendo

indicada a realização do exame audiométrico periodicamente.

Texto para as questões 36 e 37

Uma mulher de 58 anos de idade iniciou quadro de dor na

mama esquerda. Após duas semanas, ela identificou um volume

no local dolorido. Feita a biópsia do nódulo mamário, confirmou-

se a presença de um tumor maligno. Alguns dias depois, essa

mulher submeteu-se a uma mastectomia radical da mama

esquerda e, no pós-operatório, o quadro evoluiu com queixas de

dores e ansiedade. O médico, então, prescreveu, para uso

intravenoso, cloridrato de tramadol a cada 4 horas. 
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Considerando-se o caso apresentado, os cuidados de enfermagem

a serem instituídos durante o pós-operatório, incluem

A administrar analgésicos prescritos para o alívio da dor e

conversar com a paciente buscando oferecer apoio.

B orientar a paciente a não realizar mudanças de decúbito nos

primeiros dias após a cirurgia devido aos riscos de tração de

drenos instalados. 

C trocar o curativo da incisão e do sítio do dreno somente após

ter cessado a drenagem total de secreção.

D educar a paciente a realizar respirações curtas e superficiais

devido aos riscos de trauma no local da cirurgia. 

E instruir a paciente a manter o membro esquerdo abaixado e a

não utilizar os músculos desse lado.
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O médico que tratou a referida paciente prescreveu o cloridrato

de tramadol para ser administrado por gotejamento. No hospital,

estão disponíveis ampolas desse medicamento de 50 mg com 1

mL. Preparada uma solução final de 50 mL com 2 ampolas do

medicamento, foi mantido um gotejamento de aproximadamente

40 gotas por minuto. Considerando o fator de gotejamento do

equipo igual a 20, assinale a opção que apresenta,

respectivamente, a dose final da solução preparada e o tempo

previsto para o término da infusão.

A 100 mg e 60 minutos

B 50 mg e 25 minutos

C 100 mg e 50 minutos

D 50 mg e 50 minutos

E 100 mg e 25 minutos
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Um conjunto de medidas que tem por objetivo alcançar níveis de

saúde pelo menos satisfatórios, por meio de abastecimento de

água potável, coleta e disposição de esgotos e lixo e de educação

da população para a saúde, visando proteger e melhorar as

condições de vida, tanto nos centros urbanos como nas

comunidades rurais, é a definição de

A indicador de saúde.

B comissão de gestores.

C vigilância epidemiológica.

D saneamento.

E comissão de infecção hospitalar.
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Os relacionamentos profissionais, tanto entre os membros da

equipe de saúde quanto entre o profissional e o paciente, são

estabelecidos mediante a aplicação de estratégias para o alcance

de objetivos. Acerca desse tema, assinale a opção correta.

A Para o estabelecimento do relacionamento terapêutico é

importante que o profissional mostre ao paciente as normas e

as rotinas da instituição, que deverão ser estritamente

seguidas.

B Relacionamento terapêutico é o mesmo que relacionamento

social, pois ambos caracterizam-se pela informalidade em

iniciar a comunicação interpessoal. 

C Para se criar um ambiente terapêutico, é importante que o

profissional de enfermagem busque a comunicação efetiva

com o paciente e o seu conforto ajudando-o, ainda, a

satisfazer suas próprias necessidades.

D Entre os elementos da comunicação profissional, destacam-se

o comportamento e a competência, sendo de pouca relevância

a aparência e a conduta. 

E O relacionamento entre os diferentes profissionais da equipe

de saúde deve se constituir exclusivamente de interações

sociais.
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A assistência ao paciente com esquizofrenia deve levar em conta

as características que são próprias da doença. Assinale a opção

que corresponde aos cuidados de enfermagem adequados a um

paciente que apresenta esquizofrenia.

A O paciente deve ser tratado como um doente e deve ser

isolado do grupo social.

B Nos casos de agitação psicomotora, é necessário advertir o

paciente, mostrando o que é real, e realizar a contenção física.

C É importante mostrar ao paciente a realidade dos fatos,

impondo a visão correta e não-distorcida dos dados

observados.

D Deve-se proporcionar confiança ao paciente, mantendo

vínculo com ele e ajudando-o a desenvolver relacionamento

com outras pessoas.

E É necessário estimular as alucinações, criando com o paciente

personagens fictícios, a fim de dar suporte à doença.
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Julgue os itens a seguir, relativos à psicologia aplicada à

enfermagem.

I Os estigmas limitam-se a alguma característica visível física

ou corporal.

II Ao cuidar de uma mulher que cometeu aborto, o profissional

de enfermagem deve estar atento às próprias emoções para

que não interfiram no seu trabalho, reprimindo-as e evitando

conversar com qualquer pessoa acerca da situação.

III Diante da família de um paciente que acabou de morrer, o

profissional de enfermagem deve assumir uma postura de

distanciamento, firmeza e impassibilidade, para evitar

manifestações repentinas de emoção.

IV O preparo psicológico do paciente antes da realização de um

cuidado de enfermagem é fundamental para que ele se

acalme.

V A sexualidade de um indivíduo abrange vários aspectos

ligados às sensações e emoções físicas e psíquicas, que

variam de acordo com as experiências de cada sujeito.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III.

C II e IV.

D III e V.

E IV e V.
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Ao prestar os primeiros socorros a uma pessoa que sofreu trauma

nos ossos e nas articulações, o socorrista deve

A iniciar a avaliação pelos traumas ocorridos, dando atenção

àqueles mais evidentes em braços, pernas e costelas. 

B colocar gelo diretamente na pele da pessoa, a fim de diminuir

uma hemorragia importante.

C garantir uma boa ventilação nos ferimentos abertos, mantendo

as lesões abertas.

D alinhar ou reposicionar as luxações ou angulações do ombro,

buscando manter o membro superior mais elevado.

E conferir o pulso distal, a sensibilidade e a função motora.
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Acerca do tratamento constitucional aos tribunais e juízes

eleitorais, assinale a opção correta.

A Os membros dos tribunais regionais eleitorais (TREs) e do

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) serão nomeados pelo

presidente da República.

B Cabe recurso das decisões dos TREs quando elas anularem

diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos

federais, estaduais ou municipais. 

C Os tribunais eleitorais devem se dividir em turmas ou

câmaras.

D À justiça eleitoral aplica-se o princípio da temporariedade,

segundo o qual nenhum magistrado tem vinculação

permanente com a justiça eleitoral, integrando-a sempre por

prazo determinado. 

E A Constituição determina que em cada estado da federação

deve haver um TRE, visando, dessa forma, assegurar ampla

autonomia a cada entidade federativa. Por isso, cada TRE

deve ser composto exclusivamente de autoridades locais.
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Ainda acerca do tratamento constitucional aos tribunais e juízes

eleitorais, assinale a opção correta.

A Ressalvados os embargos de declaração, todas as decisões

proferidas pelo TSE são irrecorríveis. 

B O cargo de corregedor eleitoral, no âmbito do TSE, deve ser

exercido por um dos ministros oriundos do Superior Tribunal

de Justiça, após eleição no âmbito daquele tribunal.

C Os substitutos dos membros da justiça federal deverão ser

escolhidos pelos próprios TREs.

D Quando os TREs proferirem decisões contra disposição

expressa na Constituição Federal ou em lei, não caberá

recurso ao TSE, mas sim ao Supremo Tribunal Federal.

E Embora a organização e a competência da justiça eleitoral

encontrem-se previstas taxativamente no texto constitucional,

lei ordinária pode dispor sobre a matéria, de forma a ampliá-

la ou reduzi-la.
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Quanto à organização da justiça eleitoral, prevista no Código

Eleitoral, assinale a opção correta.

A Os juízes dos TREs, salvo motivo justificado, servirão

obrigatoriamente por 2 anos, podendo ser reconduzidos por

igual período, não sendo necessário, para a recondução,

observarem-se as mesmas formalidades da primeira

investidura.

B As atribuições do corregedor-geral serão fixadas em lei de

iniciativa do TSE. 

C As funções de procurador-geral junto ao TSE não podem ser

exercidas por subprocurador-geral da República, mas apenas

pelo procurador-geral da República.

D Todas as decisões do TSE devem ser tomadas por maioria de

votos, em sessão pública, com a presença da maioria de seus

membros.

E Compete ao TSE processar e julgar, originariamente, os

recursos interpostos às decisões dos TREs, inclusive às

decisões administrativas.
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A respeito da Lei n.º 9.504/1997, assinale a opção correta.

A A votação e a totalização dos votos devem ser feitas

exclusivamente por meio de sistema eletrônico de votação. 

B A urna eletrônica exibe para o eleitor, primeiramente, os

painéis referentes às eleições majoritárias e, em seguida, os

referentes às eleições proporcionais. 

C Ao final da eleição, deve-se proceder à assinatura digital do

arquivo de votos da urna eletrônica, com aplicação do registro

de horário e do arquivo do boletim de urna, de maneira a

impedir a substituição de votos e a alteração dos registros dos

termos de início e término da votação.

D O eleitor cujo nome não estiver na respectiva folha de votação

não ficará impedido de votar, devendo a junta registrar em

apartado o seu voto.

E Aos partidos políticos, coligações e candidatos será garantida

a ampla fiscalização da urna eletrônica, excluindo-se,

entretanto, dessa fiscalização aspectos atinentes a

inviolabilidade ou sigilo.
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Com base na Lei n.º 8.112/1990, que instituiu o regime jurídico

estatutário dos servidores públicos federais, assinale a opção

correta.

A É permitida a abertura de novo concurso público para

determinado cargo enquanto não expirado o prazo de validade

de concurso anterior.

B A posse em cargo público é ato personalíssimo, de forma que

não se pode tomar posse em nome de outrem. 

C O indivíduo que for nomeado para cargo efetivo, tomar posse,

mas não entrar em exercício no prazo de 15 dias, será

exonerado do cargo.

D O servidor em estágio probatório não pode ser cedido nem

pode ocupar cargo em comissão.

E O servidor público detentor de cargo efetivo adquire a

condição de servidor estável após 2 anos de efetivo exercício.
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João e Maria tomaram posse em cargos efetivos na mesma

data. Maria foi demitida por ter praticado infração administrativa,

decisão essa que foi cassada pela justiça federal. João aposentou-

se por invalidez, devido a um câncer. No entanto, restou curado

dessa enfermidade, conforme atestado por junta oficial.

Ainda com base na Lei n.º 8.112/1990, com referência à situação

hipotética acima, cabem a Maria e João, respectivamente,

A reintegração e reversão.

B recondução e reintegração.

C readaptação e aproveitamento.

D reintegração e readaptação.

E aproveitamento e recondução.
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Acerca do regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral do

Amapá (TRE/AP), assinale a opção correta.

A O prazo para o juiz do TRE/AP tomar posse é de 15 dias a

contar da sua nomeação, podendo esse prazo ser prorrogado

por mais 15 dias.

B Compete ao TRE/AP sugerir ao TSE que proponha ao

Congresso Nacional a criação ou a supressão de cargos e a

fixação dos respectivos vencimentos. 

C Compete ao presidente do TRE/AP relatar e julgar os feitos

judiciais e administrativos de sua competência, bem como

emitir o voto de desempate. 

D Compete ao vice-presidente do TRE/AP relatar os recursos

administrativos interpostos contra as decisões do presidente,

para apresentação em sessão administrativa, na qual

participarão todos os membros do tribunal com direito a voto,

inclusive o presidente.

E Compete ao corregedor do TRE/AP aplicar a penalidade de

advertência aos juízes eleitorais.
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Em relação ao funcionamento do TRE/AP, na forma de seu

regimento interno, assinale a opção incorreta.

A Toda matéria a ser submetida ao TRE/AP será distribuída

pelo presidente aos juízes dentro de 24 horas, depois de

classificada e numerada, seguindo a ordem de autuação.

B Todos os feitos em andamento no TRE/AP tramitarão pela

secretaria judiciária, a quem compete o registro de todos os

atos praticados, inclusive os feitos da corregedoria, que serão

encaminhados apenas para o registro de acórdãos e resoluções

e respectivas publicações.

C Os papéis que tiverem sido apresentados diretamente ao

presidente ou relator, tão logo despachados, serão

protocolizados e encaminhados à secretaria judiciária, que

lhes dará o devido destino.

D As petições dirigidas ao presidente, relacionadas aos

processos já distribuídos e em tramitação, serão encaminhadas

à secretaria judiciária para envio ao juiz relator.

E Os processos serão registrados, autuados e numerados no

setor competente, por meio mecânico ou informatizado,

acrescendo-se, conforme o caso, a natureza do recurso ou do

feito originário, seu número, a sua zona de origem e

município e os nomes das partes e advogados.




