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Caderno de Prova ’G07’, Tipo 001
CONHECIMENTOS GERAIS

1.

Português
Atenção:

De acordo com o texto,
(A)

as características coletivas do futebol moderno podem prejudicar o reconhecimento de um território
específico e particular, como o de um clube.

(B)

o futebol moderno veio substituir, em grande parte,
os laços pessoais de pertencimento a determinados
grupos sociais.

(C)

o esporte resultou das alterações nos regimes políticos surgidos ao longo do tempo em diversas sociedades.

(D)

o conceito de cidadania sofreu evolução nem sempre favorável a certos grupos sociais, por descaracterizar suas normas tradicionais.

(E)

a industrialização e a consequente urbanização apoderaram-se de modelos tradicionais de comportamento, especialmente nos esportes.

As questões de números 1 a 12 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

O sucesso da democracia nas sociedades industriais
trouxe inegáveis benefícios a amplos setores antes excluídos da
tomada de decisões; contudo, provocou também a perda de
identidades grupais que tinham sido essenciais nos séculos
anteriores. A consciência de pertencer a determinada comunidade camponesa, ou família tradicional e poderosa, ou confraria, ou cidade, ficou esmagada pelo conceito de cidadania que
homogeneíza todos os indivíduos. Novos recortes surgiram –
partido político, condição econômica, seita religiosa etc. – mas
tão maleáveis e mutáveis que não substituíram todas as funções sociais e psicológicas do velho sentimento grupal. O futebol inseriu-se exatamente nessa brecha aberta pela industria-

_________________________________________________________

2.

lização ao destruir os paradigmas anteriores.

Considere as afirmativas seguintes:

I. Identifica-se no texto uma diferenciação nas carac-

O antropólogo inglês Desmond Morris vai mais adiante e
propõe que se veja no mundo do futebol um mundo de tribos.

terísticas de certos grupos nas sociedades primitivas.

Sem dúvida o sentimento tribal é muito forte, acompanha o

II. Especialistas divergem na classificação dos grupos

indivíduo por toda vida e mesmo além dela. É o que mostra no

de torcedores de futebol, a partir de seu comportamento.

Brasil a prática de alguns serem sepultados em caixão com o
símbolo do clube na tampa. [...] A atuação do torcedor no rito do

III. Hábitos tradicionais resultantes de sociedades pri-

futebol não é em essência muito diferente da atitude das po-

mitivas marcam o comportamento dos torcedores
dos clubes de futebol.

pulações tribais que, por meio de pinturas corporais, cantos e
Está correto o que se afirma em

gritos, participam no rito das danças guerreiras.
Não é descabido, portanto, falar em tribo no futebol,

(A)

I, apenas.

(B)

III, apenas.

(C)

I e II, apenas.

vários locais. Tribo é sociedade sem Estado, e o futebol moder-

(D)

II e III, apenas.

no desenvolve-se obviamente nos quadros de Estados nacio-

(E)

I, II e III.

porém não parece a melhor opção. Tribo é grupo étnico com
certo caráter territorial, o que não se aplica ao futebol, cujos
torcedores são de diferentes origens e estão espalhados por

nais. Talvez seja preferível falar em clã. Deixando de lado o debate técnico sobre tal conceito, tomemos uma definição mínima:
clã é um grupo que acredita descender de um ancestral comum,
mais mítico que histórico, contudo vivo na memória coletiva.

_________________________________________________________

3.

A afirmativa do antropólogo Marcel Mauss, reproduzida no
final do texto,
(A)

é empregada como embasamento para a preferência pelo termo clã como definição do agrupamento de torcedores dos clubes de futebol.

(B)

torna pouco aceitável o termo tribo para identificar os
grupos de torcedores, pois eles nem sempre reconhecem a verdade na história dos clubes.

(C)

mostra que a identificação do torcedor com o nome
do clube vem desde as primeiras tribos que se
organizaram em territórios demarcados.

(D)

busca justificar a constatação de que as atitudes dos
torcedores modernos se aproximam dos ritos tribais,
com cantos e gritos.

(E)

possibilita desconsiderar a associação de grupos de
torcedores a clãs devido à origem real e documentada, por trâmites legais, dos clubes de futebol.

Ainda que todo clube de futebol tenha origem concreta e mais
ou menos bem documentada, com o tempo ela tende a ganhar
ares de lenda, que prevalece no conhecimento do torcedor
comum sobre os dados históricos. É nessa lenda, enriquecida
por feitos esportivos igualmente transformados em lenda, que
todos os membros do clã orgulhosamente se reconhecem. [...]
O clã tem base territorial, mas quando precisa mudar de espaço
(jogar em outro estádio) não se descaracteriza. Em qualquer
lugar, os membros do clã se reconhecem, dizia o grande sociólogo e antropólogo Marcel Mauss, pelo nome, brasão e totem.
(Hilário Franco Júnior. A dança dos deuses. São Paulo:
Companhia das Letras, 2007, p. 213-215)
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4.

8.

Identifica-se relação de causa e consequência, respectivamente, no segmento:
(A)

A consciência de pertencer a determinada comunidade camponesa (...) ficou esmagada pelo conceito
de cidadania...

(B)

Novos recortes surgiram (...), mas tão maleáveis e
mutáveis que não substituíram todas as funções
sociais e psicológicas do velho sentimento grupal.

A frase cujo verbo exige o mesmo tipo de complemento
que o grifado acima é:
(A)

... que homogeneíza todos os indivíduos.

(B)

... o sentimento tribal é muito forte ...

Sem dúvida o sentimento tribal é muito forte, acompanha o indivíduo por toda vida e mesmo além dela.

(C)

... acompanha o indivíduo por toda vida ...

(D)

Não é descabido, portanto, falar em tribo no futebol,
porém não parece a melhor opção.

(D)

... que (...) participam no rito das danças guerreiras.

(E)

O clã tem base territorial, mas quando precisa mudar
de espaço (jogar em outro estádio) não se descaracteriza.

(E)

... e estão espalhados por vários locais.

(C)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

5.

... que prevalece no conhecimento do torcedor comum soo
bre os dados históricos. (3 parágrafo)

9.

Está correta a transcrição, com outras palavras, sem prejuízo para a correção e o sentido do texto, da expressão:

Uma nova redação, clara e correta, na qual se mantém o
sentido original da afirmativa acima está em:

o

(A)

antes excluídos da tomada de decisões (1 parágrafo) = afastados de início por atitudes autoritárias.

(B)

a perda de identidades grupais (1 parágrafo) = a
identificação geral nos grupos.

(C)

nessa brecha aberta pela industrialização (1 parágrafo) = nos problemas trazidos pela indústria.

(D)

grupo étnico com certo caráter territorial (3 parágrafo) = presença de uma nacionalidade em espaço
determinado.

(E)

enriquecida por feitos esportivos (3 parágrafo) = alimentada por ações de destaque no esporte.

Clã é um grupo que acredita descender de um ancestral
comum, mais mítico que histórico, contudo vivo na
o
memória coletiva. (3 parágrafo)

o

(A)

O clã, como grupo ligado por misticismo e história,
começa com alguém de vida comum, o ancestral
escolhido por sua descendência.

(B)

Os descendentes de um ancestral comum formam o
grupo que identifica como clã, que as características
são permanentes e vivas.

(C)

A crença em um ancestral comum, de permanente
memória, cuja vida adquire foros míticos mais do
que históricos, é o que define o clã.

(D)

Mesmo que permaneça vivo na memória do grupo, o
clã descende de um ancestral que, embora comum,
se torna mais mítico do que histórico.

(E)

A memória dos componentes do clã partem de um
ancestral comum, que permanece vivo na história e
na mítica do grupo.

o

o

o

_________________________________________________________

6.

− partido político, condição econômica, seita religiosa etc. −
o

(1 parágrafo)
O segmento isolado pelos travessões denota, no texto,
(A)

transcrição exata de informações obtidas em outros
autores.

(B)

redundância intencional, para valorizar a descaracterização grupal.

(C)

enumeração esclarecedora de uma expressão anterior.

(D)

realce de uma ideia central, com a pausa maior
inserida no contexto.

(E)

ressalva importante, de sentido explicativo, ao desenvolvimento anterior.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

7.

O sucesso da democracia nas sociedades industriais
trouxe inegáveis benefícios a amplos setores antes
excluídos... (início do texto)
O mesmo tipo de complemento grifado acima NÃO ocorre
APENAS em:
(A)

10.

Deixando de lado o debate técnico sobre tal conceito,
o
tomemos uma definição mínima ... (3 parágrafo)
O verbo cuja flexão é idêntica à do grifado acima está
também grifado na frase:
(A)

Esperemos, todos, que nossos valorosos jogadores
se consagrem campeões nesta temporada.

(B)

Sabemos agora que a decisão final do campeonato
se transformará em uma grande festa.

(C)

Pretendemos, nós, torcedores, visitar as dependências do clube ainda antes das reformas.

(D)

Queremos que alguns dos troféus conquistados pelo
clube fiquem expostos ao público.

(E)

Reconhecemos, embora constrangidos, que os
jogadores não fizeram hoje uma boa partida.

da tomada de decisões.

(B)

a perda de identidades grupais.

(C)

pelo conceito de cidadania.

(D)

um mundo de tribos.

(E)

no conhecimento do torcedor comum.
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11.

A concordância verbal e nominal está inteiramente correta
na frase:
(A)

Noções de Direito Constitucional
13.

São vários os animais que representam clubes, à
maneira de totens, como demonstração das qualidades que é inerente a todos os seus membros.

Considere:

I. Atos do Congresso Nacional destinados ao trata(B)

O nome dos clubes de futebol devem ser significativos para a comunidade e costumam homenagear
países, continentes e atividades profissionais.

(C)

O escudo dos clubes, usado na bandeira e na camisa dos jogadores, constitui o sinal de reconhecimento para o grupo social que se estabelece em
seu entorno.

(D)

O orgulho de pertencer a um clube se estende a
qualquer objetos relacionados a ele, como bandeiras, camisas, bonés, que os identifica.

mento de matérias de sua competência exclusiva,
para as quais a Constituição dispensa a sanção
presidencial, disciplinando, de regra, matéria externa aos órgãos do Poder Legislativo.

II. Espécie normativa que disciplina matéria especialmente reservada pelo texto constitucional e exige
maioria absoluta para a sua aprovação.

Esses atos normativos, dizem respeito, respectivamente,
(A)

à resolução e à emenda constitucional.

(B)

à resolução e à lei ordinária.

A localização do escudo no lado esquerdo da camisa não
é casual.

(C)

à lei delegada e ao decreto legislativo.

O escudo do clube se localiza acima do coração do jogador.

(D)

ao decreto legislativo e à emenda constitucional.

(E)

ao decreto legislativo e à lei complementar.

(E)

No brasão de um clube ressalta as cores, impressa
nos uniformes dos atletas, que vai desempenhar
papel central na identidade comunitária.

_________________________________________________________

12.

É fato comum o jogador beijar o escudo da camisa após
marcar um gol ou conquistar um título.

_________________________________________________________

14.
As frases acima se organizam em um único período, com
clareza, correção e lógica, em:
(A)

4

Em relação à Justiça do Trabalho, é certo que
(A)

o Conselho Superior da Justiça do Trabalho exerce,
dentre outras funções, a supervisão orçamentária,
como órgão central do sistema e com decisões de
efeito vinculante, e funcionará junto ao Tribunal Superior do Trabalho.

(B)

o Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de vinte
e sete Ministros escolhidos entre brasileiros com
mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos,
indicados pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

(C)

as Escolas de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho funcionarão junto aos respectivos Tribunais Regionais do Trabalho, cuja direção será supervisionada pelo Conselho Nacional de Justiça.

(D)

o quinto constitucional, formado por juízes do Trabalho, advogados que atuam na área trabalhista e
membros do Ministério Público do Trabalho, é próprio dos Tribunais Regionais do Trabalho, não sendo
aplicável ao Tribunal Superior do Trabalho.

(E)

os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de
no mínimo onze juízes, dentre brasileiros com mais
de trinta e menos de sessenta anos, indicados pelo
Tribunal Superior do Trabalho.

O escudo do clube que se localiza acima do coração
do jogador, no lado esquerdo da camisa, não casual,
tanto que é comum o jogador beijar o escudo, se
marcar um gol ou vai conquistar um título.

(B)

Sendo comum o jogador beijar o escudo da camisa
conquanto marque um gol ou na conquista de um
título, sua localização no lado esquerdo da camisa
não é casual, acima do coração do mesmo.

(C)

A localização do escudo do clube é no lado esquerdo da camisa, acima do coração do jogador, e
não por acaso que é fato comum o jogador beijar o
escudo da camisa após marcar um gol ou conquistar
um título.

(D)

É fato comum o jogador beijar o escudo do clube,
que se localiza não casualmente no lado esquerdo
da camisa, bem acima do seu coração, após marcar
um gol ou conquistar um título.

(E)

Localizado o escudo no lado esquerdo da camisa, o
que não é casual e bem acima do coração do
jogador, sendo comum o mesmo beijar o escudo da
camisa depois que marcar um gol ou conquistar um
título.
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15.

Tendo em vista os direitos individuais e coletivos, considere as assertivas abaixo:

18.

o

De acordo com a Lei n 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
têm legitimidade para interpor recurso administrativo
(A)

os titulares de direitos e interesses que forem parte
no processo, em relação a direitos individuais, e, em
se tratando de direitos difusos, aqueles direta ou
indiretamente afetados pela decisão recorrida.

II. Não se pode cogitar de ofensa ao princípio da

(B)

igualdade quando as discriminações são previstas
no próprio texto constitucional.

apenas os titulares dos direitos e interesses que
forem parte no processo.

(C)

as associações, no tocante a direitos individuais e
interesses coletivos.

(D)

apenas os titulares dos direitos e interesses que
forem parte no processo e, em relação a interesses
difusos e coletivos, o Ministério Público.

(E)

os titulares dos direitos e interesses que forem parte
no processo, bem como aqueles cujos direitos ou
interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida.

I. O princípio da igualdade veda que a lei estabeleça
tratamento diferenciado entre pessoas que guardem distinções de grupo, de sexo, de profissão, de
condição econômica ou de idade, entre outras.

III. O princípio constitucional da isonomia não autoriza
o Poder Judiciário a estender vantagens concedidas a um grupo determinado de indivíduos a outros
grupos não contemplados pela lei.
Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II.
I e III.
II.
II e III.
III.

_________________________________________________________

Regimento Interno do TRT da 3a Região

_________________________________________________________

Atenção:

Noções de Direito Administrativo
16.

19.

A prática de atos administrativos, balizando-se pelo princípio da legalidade a que se encontra submetida a Administração Pública, traz como consequência a
(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

Considere:

I. Posse.
II. Idade.

submissão da Administração à lei, sem importar,
contudo, a supressão do juízo de conveniência e
oportunidade para a prática de atos discricionários.

III. Tempo de serviço na magistratura do Trabalho na
a

3 Região.

impossibilidade de praticar atos discricionários que
não decorram de autorização legal específica.

IV. Tempo de serviço público.

competência irrestrita do Poder Legislativo para dispor sobre matérias de competência do Poder Executivo.

V. Classificação no concurso.
VI. Data da publicação do ato de nomeação ou de
promoção.

possibilidade de praticar quaisquer atos, inclusive de
disposição de bens, que não contem com proibição
legal expressa.

A antiguidade dos Magistrados será determinada, sucessivamente, pelas condições constantes em

necessidade de prévia aprovação legislativa para a
celebração de contratos administrativos.

_________________________________________________________

17.

As questões de números 19 a 20 referem-se ao Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho
da 3a Região.

o

De acordo com a Lei n 9.784, de 29 de janeiro de 1999, o
dever da Administração de anular os atos administrativos
de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários

(A)

I, II, V, IV, VI e III.

(B)

I, VI, III, V, IV e II.

(C)

II, V, VI, I, IV e III.

(D)

I, II, III, V, IV e VI.

(E)

V, II, I, IV, III e VI.

_________________________________________________________

(A)

pode ser exercido a qualquer tempo, não se operando a decadência.

(B)

decai em cinco anos, contados da intimação do
interessado, salvo comprovada má-fé.

(C)

decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

(D)

decai em 10 anos, contados da prática do ato, ou em
cinco anos contados da intimação do interessado, o
que ocorrer primeiro, salvo comprovada má-fé.

(E)

pode ser exercido a qualquer tempo, desde que respeitados os direitos patrimoniais já adquiridos pelos
destinatários.

TRT3R-Conhecimentos Gerais1

20.

Julgar, originariamente, os mandados de segurança impetrados contra os atos do Presidente e julgar, originariamente, os mandados de segurança contra atos praticados
pelos membros de Comissão de Concurso são de competência do
(A)

Tribunal Pleno e do Órgão Especial, respectivamente.

(B)

Órgão Especial e do Tribunal Pleno, respectivamente.

(C)

Órgão Especial, exclusivamente.

(D)

Tribunal Pleno, exclusivamente.

(E)

Órgão Especial e da Corregedoria, respectivamente.
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24.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21.

Hemofílico tipo A, submetido a procedimento invasivo em
região bucomaxilar, refere tontura, mal estar e apresenta
sangramento no local da incisão cirúrgica. Nessa situação
de hemorragia é indicada a administração de
(A)

imunoglobulina.

(B)

fator de coagulação VIII.

(C)

eritropoetina.

(D)

granuloquine.

(E)

enoxaparina.

De acordo com a Secretaria de Vigilância em Saúde, na
Atenção Primária em Saúde são condições básicas que
devem ser asseguradas para o atendimento do cliente
com suspeita de dengue:
(A)

garantir a agilização e a coleta dos resultados de
exames específicos e inespecíficos e prover a capacitação de profissionais quanto ao manejo clínico da
dengue.

(B)

estabelecer rotinas para unidades de internação e
supri-las com medicamentos analgésicos, como paracetamol, dipirona e ácido acetilsalicílico.

(C)

priorizar visitas domiciliares e fornecer inseticidas às
famílias.

(D)

otimizar a demanda de clientes realizando reuniões
coletivas e acompanhar a evolução do tratamento.

(E)

realizar a notificação compulsória dos casos de dengue hemorrágica com complicações respiratórias e
proceder a imunização passiva.

_________________________________________________________

22.

Homem de 55 anos, tabagista e com dislipidemia, trabalha
na Bolsa de Valores. Referiu dor epigástrica com irradiação retroesternal à esquerda, sudorese e dispneia. Foi
submetido ao cateterismo cardíaco, com as seguintes finalidades:

_________________________________________________________

25.

I. diagnóstica, para avaliar o grau de obstrução das
artérias que irrigam o músculo cardíaco.

II. terapêutica, para correção da obstrução por meio
de angioplastia.

A tuberculose é considerada problema de saúde pública
em virtude da baixa aderência dos pacientes ao tratamento recomendado. O Programa Nacional de Controle
da Tuberculose preconiza diferentes terapias medicamentosas, conforme a fase do tratamento. Para casos novos
sem tratamento e para casos novos com tratamento anterior e cura há mais de cinco anos, a terapia está corretamente descrita em:

III. preventiva, para a correção da obstrução por meio
1a Fase − 2 meses

de angioplastia com ou sem colocação de stent.
(A)

IV. substitutiva, para realizar a revascularização miocárdica.

(B)

Está correto o que se afirma em

(C)

(A)

I e II, apenas.

(D)

(B)

I, II e III, apenas.

(E)

(C)

I, II, III e IV.

(D)

II e IV, apenas.

(E)

III e IV, apenas.

_________________________________________________________

“A saúde bucal transcende a dimensão meramente técnica
do setor odontológico, integrando a saúde às demais
práticas da saúde coletiva” (Ministério da Saúde). Com
base na citação, o enfermeiro, como integrante da equipe
multiprofissional, contribui para educação da população
(A)

6

incentivando o abandono do tabagismo e de alimentos com alto valor protéico.

etambutol, isoniazida e
rifampicina
pirazinamida, etamicina e
rifampicina
isoniazida, rifampicina e
pirazinamida
isoniazida, rifampicina e
pirazinamida
etamicina, etambutol e
isoniazida

piroxican e estreptomicina
etambutol e estreptomicina
rifampicina e isoniazida
etambutol e piroxican
isoniazida e rifampicina

_________________________________________________________

26.

23.

2a Fase − 4 meses

Secretária, 27 anos, cortou a mão esquerda ao abrir pacote contendo um estilete. O enfermeiro, ao verificar a carteira de vacinação, constatou que a funcionária havia recebido o reforço da vacina dT quando tinha 25 anos. Nessa
situação, o enfermeiro deve orientá-la a receber o próximo
reforço dessa vacina
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

imediatamente.
aos 30 anos.
aos 31 anos.
aos 34 anos.
aos 35 anos.

_________________________________________________________

27.

A luxação é uma lesão que acomete comumente atletas e
que, além da dor, causa

(B)

orientando sobre o uso de água fluoratada para
crianças com até cinco anos de idade e para idosos.

(C)

distribuindo, gratuitamente, dentifrícios e escovas
nas comunidades carentes e orientando quanto à
técnica correta de escovação dos dentes no sentido
horizontal.

(A)

interrupção do fragmento ósseo sem desvio, edema
e hematoma local.

(B)

lesão muscular grave, presença de sangramento interno localizado e síndrome compartimental.

(D)

promovendo a divulgação de odontólogos particulares e aqueles pertencentes a ONGs − Organizações Não-Governamentais.

(C)

deslocamento na articulação, podendo ocasionar lesão de nervos e tendões e perda da capacidade funcional.

(E)

prevenindo agravos em indivíduos portadores de patologias como câncer, diabetes, hipertensão e obesidade, por meio de orientações relativas à alimentação saudável.

(D)

lesões tendinosas, com ruptura óssea, edema local
e síndrome compartimental.

(E)

distensão muscular, seguida de lesões tendinosas
com hematoma local.
TRT3R-Anal.Jud-Enfermagem-G07
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28.

A sintomatologia mais frequente encontrada na insuficiência cardíaca direita e esquerda, está corretamente
expressa em:

(A)
(B)

Insuficiência cardíaca
direita
choque hipovolêmico e
fadiga
dispneia e edema
agudo de pulmão

(C)

edema e ascite

(D)

edema e ascite

(E)

colapso respiratório e
choque hipovolêmico

31.

Insuficiência cardíaca
esquerda
dispneia e edema agudo de
pulmão
anasarca e
hepatoesplenomegalia
colapso respiratório e choque
hipovolêmico
dispneia e edema agudo de
pulmão
anasarca e
hepatoesplenomegalia

Florence Nightingale, considerada precursora da enfermagem, estabeleceu critérios para aqueles que desejassem ingressar nessa profissão, tornando-a, desta forma,
“... uma ciência e arte do cuidar”. O sistema Nigthingale
tinha como pressupostos
(A)

ensino ocasional, seleção de candidatos sob aspectos cognitivo-afetivos, morais e religiosos.

(B)

ensino metódico, seleção de candidatos sob aspectos intelectuais, morais e aptidões.

(C)

ensino ocasional, seleção de candidatos sob aspectos morais, éticos e religiosos.

(D)

direção da escola por enfermeira, seleção de candidatos sob aspectos morais, éticos e religiosos.

(E)

direção da escola por enfermeira, seleção de candidatos sob aspectos intelectuais e religiosos.

_________________________________________________________

29.

O balão de Sengstaken-Blakemore é utilizado com o intuito de
(A)

desobstruir artérias ou veias, em casos de embolia
pulmonar.

(B)

promover dilatação esôfago-gástrica, em casos de
megaesôfago.

(C)

estancar sangramento gástrico e esofágico, em casos de hemorragia digestiva.

(D)

(E)

_________________________________________________________

32.

Diabetes Tipo I

realizar a embolização de nervos, em casos com nevralgia do trigêmio.

O Artigo 118 do Capítulo V do Código de Ética do Profissionais de Enfermagem (Resolução 311/2007), Das infrações e penalidades, descreve as penalidades impostas
pelo Conselho Federal e Regional de Enfermagem. Seo
gundo a legislação, parágrafo 4 , a suspensão do exercício profissional consiste na
(A)

(B)

(C)

proibição do exercício profissional por um período
não superior a 29 dias, divulgada nas publicações
oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.
proibição do exercício profissional por tempo indeterminado, até resolução do caso, publicada oficialmente nos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada
aos órgãos empregadores.
cassação definitiva do direito ao exercício profissional, divulgada nas publicações dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.

Diabetes Tipo II

(A)

Complicações macrovasQuadro inicial: desidratação, hi- culares: doença coronaperventilação, vômitos e dor riana, doenças cérebroabdominal.
vasculares e doenças
vasculares periféricas.

(B)

Complicações microvasSinais de gravidade: polidipsia,
culares: retinopatia, nepoliúria, polifagia e nictúria.
fropatia e neuropatia.

(C)

Quadro inicial: polidipsia, poliú- Complicações microvasria, enurese, visão turva, fadi- culares: retinopatia, nega e náuseas.
fropatia e neuropatia.

(D)

Complicações macrovasculares: doença coronariSinais de gravidade: polidipsia,
ana, doenças cérebropoliúria, polifagia e nictúria.
vasculares e doenças
vasculares periféricas.

(E)

Quadro inicial: desidratação, hi- Complicações microvasperventilação, vômitos e dor culares: retinopatia, neabdominal.
fropatia e neuropatia.

realizar angioplastia cerebral, em casos de aneurisma.

_________________________________________________________

30.

A descompensação do diabetes tipo I e as complicações
tardias do diabetes tipo II estão corretamente expressas
em:

_________________________________________________________

33.

Em relação à pandemia da gripe H1N1, o Ministério da
Saúde considera como sinais de alerta
(A)

mialgia, tosse, expectoração amarelada, febre acima
de 38 graus e desidratação.

(B)

alteração do nível de consciência, febre acima de
38 graus persistente por mais de 5 dias, convulsão e
desidratação.

(D)

perda do direito ao exercício profissional, divulgada
nas publicações Conselhos Federal e Regional de
Enfermagem e em jornais de grande circulação.

(C)

cianose, batimento de asa de nariz, febre acima de
40 graus por 2 dias consecutivos, convulsão e desidratação.

(E)

proibição do exercício profissional por até 6 meses,
dependendo da gravidade do caso, publicada oficialmente nos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada
aos órgãos empregadores.

(D)

hipotensão arterial, bradipneia, bradicardia e febre
acima de 40 graus por 2 dias consecutivos.

(E)

tosse, expectoração amarelada, febre acima de
38 graus, convulsão e desidratação.
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34.

38.

Estima-se que 22% a 43% da população brasileira seja
portadora de hipertensão arterial sistêmica, variando de
acordo com a região do país. Segundo o Ministério da
Saúde, a mudança do estilo de vida é um fator preponderante para o controle da hipertensão arterial, apontando
a recomendação dietética que inclui
(A)

dar preferência a temperos naturais como limão, ervas, alho e comer duas porções diárias de fruta de
cores diferentes, sem ultrapassar essa meta.

(B)

optar por alimentos com baixo teor de gordura do tipo saturada, presente nas fontes de origem vegetal,
exceto óleo de dendê e coco.

(C)

utilizar formas saudáveis de preparar o alimento preferindo os assados, os fritos, os cozidos em vapor e
os in natura.

(D)

substituir bolos, biscoitos recheados, por outras guloseimas igualmente calóricas.

(E)

restringir as fontes industrializadas de sal: temperos
prontos, sopas, embutidos como salsicha, linguiça,
salame e mortadela, conservas, enlatados, defumados e salgados de pacotes e fast-food.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
39.

é uma doença sexualmente transmissível e todos os
tipos de vírus possibilitam o surgimento do câncer de
colo de útero.

(B)

transmite-se por contato, direto ou indireto, com a
pele infectada por meio de relações sexuais, podendo causar lesões na vagina, pênis e ânus.

(C)

pode ser tratado cirurgicamente com laser ou via
tópica, dependendo do tipo de lesão.

(E)

é passível de imunização em qualquer faixa etária,
independentemente de idade, sexo ou atividade sexual.

40.

4000 mg e 40 mL.
3000 mg e 20 mL.
2000 mg e 30 mL.
1100 mg e 10 mL.
1000 mg e 10 mL.

41.

Conjunto de atividades que permitem reunir informações
indispensáveis para conhecer, a cada momento, o comportamento ou a história natural de um agravo. A partir
desse conhecimento, detectar ou prever mudanças que
possam ocorrer nos fatores que o condicionam, com a
finalidade de recomendar medidas oportunas que levem à
prevenção e ao controle do agravo.
Essa definição do Ministério da Saúde refere-se à
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

8

Vigilância Sanitária.
Política de Atenção Básica à Saúde.
Agência Nacional de Saúde.
Vigilância Epidemiológica.
Diretrizes Nacionais de Implantação para Saúde do
Trabalhador.

Segundo a Política Nacional de Atenção em Urgências do
Ministério da Saúde, atendimento pré-hospitalar móvel é
aquele que
(A)

procura chegar até a vítima precocemente após agravo à saúde de natureza clínica ou cirúrgica, com
exceção das urgências psiquiátricas.

(B)

presta atendimento ao cliente no local da ocorrência
e/ou transporta-o adequadamente para um serviço
de saúde.

(C)

presta remoção de paciente em ventilação mecânica, de um município para outro acompanhado pelo
técnico de enfermagem e por familiares.

(D)

é prestado por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas
e auxiliares de enfermagem, aos clientes com necessidade de assistência ventilatória mecânica invasiva.

(E)

está vinculado a uma Central de Regulação de Urgência e Emergência, chefiada por qualquer profissional da área de saúde.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

37.

óxido de etileno e estufa.
autoclave e ácido peracético.
estufa e ácido peracético.
autoclave e óxido de etileno.
óxido de etileno e ácido peracético.

_________________________________________________________

Cliente apresenta hipoglicemia e necessita receber 20 mL
de glicose a 20% por via EV. Dispõe-se de ampolas de
glicose a 10%, contendo 10 mL. Nessa situação, a dosagem a ser administrada, corresponde, em miligramas e em
mililitros, respectivamente, a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A fim de preservar a integridade e a durabilidade de instrumentais metálicos e de materiais utilizados na assistência ventilatória, os meios adequados de esterilização são,
respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

36.

passiva, ativa e ativa.
ativa, ativa e ativa.
passiva, passiva e ativa.
ativa, ativa e passiva.
ativa, passiva e ativa.

_________________________________________________________

é fator impeditivo para a realização de parto normal,
com a necessidade de programação do parto cesárea.

(D)

O soro antiofídico, o leite materno e a vacinação conferem, respectivamente, imunidade
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O papiloma vírus humano
(A)

Machado Guerreiro, Pesquisa de BK e HBs Ag.
Pesquisa de BK, Machado Guerreiro e VDRL.
Pesquisa de BK, VDRL e Machado Guerreiro.
Machado Guerreiro, Pesquisa de BK e HTs At.
Machado Guerreiro, VDRL e Pesquisa de BK.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

35.

Os exames empregados para detectar Doença de Chagas, tuberculose e hepatite são, respectivamente,

42.

A dor, considerada como quinto sinal vital, deve ser tratada profilaticamente. Dentre os diversos grupos farmacológicos, destacam-se os analgésicos e os analgésicos potentes, derivados do ópio, corretamente relacionados no
quadro abaixo em:
Analgésicos
(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

Analgésicos potentes

diclofenaco de potássio,
dipirona, ácido
acetilsalicílico
diclofenaco de sódio,
dipirona, ácido
acetilsalicílico
ácido acetilsalicílico,
tramadol, paracetamol
diclofenaco de sódio,
diclofenaco de potássio e
ácido acetilsalicílico
dipirona, paracetamol,
ácido acetilsalicílico

oxicodona, tramadol,
morfina
oxicodona, tramadol,
morfina
fentanil, oxicodona,
meperidina
fentanil, meperidina,
morfina
meperidina, morfina,
tramadol
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43.

Vítima de atropelamento é encontrada desacordada, com
afundamento de tórax à direita e apresentando respiração
de Cheyne-Stockes. Segundo as diretrizes da AHA
(American Heart Association), no Suporte Básico de Vida,
a prioridade do atendimento prestado pelo enfermeiro é
(A)

chamar a vítima três vezes, verificar a pulsação, a
respiração e avaliar o nível de consciência.

(B)

chamar a vítima três vezes, realizar abertura de vias
aéreas, verificar a respiração e o pulso.

(C)

detectar sinais de choque, realizar avaliação secundária e preparar material para drenagem de tórax.

(D)

verificar a respiração, a obstrução de vias aéreas e o
pulso, e preparar material para drenagem de tórax.

(E)

avaliar nível de consciência, realizar avaliação secundária e preparar material para drenagem de tórax.

47.

Conforme a Resolução COFEN 311/2007 − Código de Ética dos profissionais de enfermagem, as relações profissionais compreendem os seguintes direitos, responsabilidades e deveres:

I. Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, somente pelos atos praticados individualmente.

II. Posicionar-se contra falta cometida durante o exercício profissional, seja por imperícia, imprudência
ou negligência.

III. Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e
terapêutica, exceto em caso de identificação de erro ou ilegibilidade.

IV. Prestar informações, escritas e verbais, completas

_________________________________________________________

44.

e fidedignas necessárias para assegurar a continuidade da assistência.

A infecção dentária causada por bactéria pode atingir o
coração através da corrente sanguínea, acarretando, principalmente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V. Participar da orientação sobre benefícios, riscos e
consequências decorrentes de exames e de outros
procedimentos, na condição de membro da equipe
de saúde.

miocardiopatia dilatada.
choque cardiogênico.
persistência de canal arterial.
valvopatia.
coronariopatia.

Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

45.

Em relação aos elementos da cadeia de transmissão das
infecções parasitárias, considere:

I. Vetor: é um animal que transmite um agente de um

_________________________________________________________

hospedeiro para o outro.

48.

II. Hospedeiro: pode ser o homem ou um animal, sempre exposto ao parasita ou ao vetor transmissor,
quando for o caso.

III. Fômites: são veículos animados ou inanimados de
uso pessoal.
Está correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, apenas.
III, apenas.
I, II e III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.

O eletrocardiograma é um exame diagnóstico que registra
atividade elétrica do coração, evidenciando lesões miocárdicas, arritmias, entre outras. São cuidados de enfermagem na realização do exame
(A)

realização de tricotomia em áreas do tórax, por ser
um método invasivo que predispõe à infecção.

(B)

posicionamento dos eletrodos aleatoriamente no
tórax do cliente, pois o resultado independe do local
em que forem colocados.

(C)

aplicação de eletrodo com gel condutor para evitar
interferência durante o exame.

(D)

orientação ao cliente quanto ao jejum absoluto
durante as 24 horas que antecedem o exame.

(E)

acomodação do cliente na posição de Sim’s, durante
o exame, a fim de registrar a atividade elétrica
cardíaca com maior precisão.

_________________________________________________________

46.

De acordo com os Princípios Fundamentais contidos no
Código de Ética dos profissionais de enfermagem, presentes na Resolução COFEN 311/2007, o profissional de enfermagem deve
(A)

exercer suas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os princípios da ética e da bioética.

(B)

participar, em algumas situações, da equipe de saúde e das ações que visem a satisfazer às necessidades de saúde da população e às políticas dos planos
de saúde.

(C)

atuar na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância
condicional.

(D)

participar de ações que garantam a universalidade
de acesso aos serviços de saúde, com uma qualificada assistência partidária.

(E)

atuar na preservação da autonomia das pessoas,
participação da comunidade, hierarquização e centralização político-administrativa dos serviços de saúde.
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I, II, III e V.
I, II e IV.
II, III e IV.
II, IV e V.
III, IV e V.

_________________________________________________________

49.

Quanto aos cuidados após a realização da biópsia de
mama, o enfermeiro deve orientar a cliente a
(A)

estimular a movimentação ativa e precoce dos membros superiores, logo após o término do procedimento.

(B)

evitar o uso de agentes que possam interferir na
coagulação sanguínea e aumentar o risco de sangramento.

(C)

evitar a utilização de sutiãs de sustentação no período pós-biópsia.

(D)

evitar curativos locais, devendo manter a lesão descoberta no período imediatamente pós-biópsia.

(E)

incentivar a utilização de anti-inflamatórios não esteroides, suplementos de vitamina E e aspirina no período pré-biópsia, para evitar a formação de trombos.
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Instruções: Para responder às questões de números 50 a 53,
considere a norma abaixo:

52.

Norma Regulamentadora 32 − NR32 tem por finalidade

Durante a administração de oxigenoterapia a um cliente, o
enfermeiro detecta um pequeno vazamento do gás na válvula de retenção do cilindro de oxigênio. Nesta situação,
recomenda-se

estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de
medidas de proteção à segurança e à saúde dos traba-

(A)

reaproveitar o cilindro para secar material a ser esterilizado.

(B)

dirimir o vazamento retirando a válvula de retenção
do cilindro.

(C)

trocar o cilindro e transportá-lo na posição horizontal.

(D)

vedar a válvula de retenção com graxa.

(E)

não utilizar o cilindro de oxigênio.

lhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que
exercem atividades de promoção e assistência à saúde
o

em geral. (Portaria GM n 485, de 11 de novembro de
o

2005/ Portaria GM n 939, de 18 de novembro de 2008).

50.

Com relação à possibilidade de exposição acidental aos
agentes biológicos, o Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional – PCMSO deve prever

_________________________________________________________

I. os procedimentos a serem adotados para diagnós-

53.

tico, acompanhamento e promoção da soroconversão e das doenças.

II. o tratamento médico de emergência para os trabalhadores.

III. a identificação dos responsáveis pela aplicação das

Considerando as normas de biossegurança relacionadas
aos resíduos nos serviços de saúde, é recomendável que
os
(A)

recipientes de coleta estejam longe da fonte geradora.

(B)

sacos plásticos sejam preenchidos até 2/3 de sua
capacidade.

(C)

trabalhadores sejam orientados a usar o saco de lixo
de cor branca para armazenar lixo radioativo.

(D)

recipientes contendo material para exame permaneçam no local de geração por 72 horas após o preenchimento e fechamento.

(E)

recipientes sejam fechados de tal forma que não se
permita o seu derramamento, salvo quando virados
com a abertura para baixo.

medidas pertinentes.

IV. as formas de remoção para atendimento dos trabalhadores.
Está correto o que se afirma em
(A)

I, II e III, apenas.

(B)

I, II, III e IV.

(C)

II e III, apenas.

(D)

II, III e IV, apenas.

(E)

III e IV, apenas.

_________________________________________________________

54.
_________________________________________________________

51.
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Visando a segurança do trabalho na área da saúde, medidas de proteção devem ser adotadas a fim de evitar exposição acidental ou incidental a riscos biológicos. É uma
medida de proteção a ser adotada:
(A)

Lavatório único para higienização das mãos e materiais, provido de água corrente, sabonete líquido,
toalha descartável e lixeira com sistema de abertura
por contato manual.

(B)

Uso de luvas substituindo o processo de lavagem
das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e
concomitantemente ao uso das mesmas.

(C)

Trabalhadores com feridas ou lesões nos membros
superiores podem iniciar suas atividades somente
após avaliação médica obrigatória, com emissão de
documento de liberação para o trabalho.

(D)

Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento
de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas devem conter lavatório exclusivamente na área externa.

(E)

Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta
de trabalho adequada, estendendo também seu uso
fora das atividades laborais.

As medidas adotadas após detecção de falhas no processamento de instrumental cirúrgico e de produtos para a
saúde, e na utilização de saneantes líquidos, constam na
o
Resolução RDC n 8, de 27 de fevereiro de 2009, emitida
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária − ANVISA.
Esta resolução estabelece que
(A)

o responsável pelo Centro de Material Esterilizado –
CME deve supervisionar todas as atividades relacionadas ao processamento de instrumentais e produtos para saúde, exceto aquelas realizadas por empresas terceirizadas.

(B)

o instrumental óptico utilizado nos procedimentos
endoscópicos para acesso às cavidades corporais,
por orifícios naturais, devem ser esterilizados por
meio de dióxido de carbono.

(C)

a limpeza prévia do instrumental cirúrgico e dos
produtos para a saúde é de pouca relevância para a
eficácia de qualquer método de esterilização.

(D)

os acessórios utilizados para biópsias ou outros procedimentos que atravessam a mucosa são classificados como artigos semicríticos.

(E)

fica suspensa a esterilização química por imersão,
utilizando agentes esterilizantes líquidos, para o instrumental cirúrgico e produtos para saúde utilizados
nos procedimentos especificados nesta resolução.
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55.

58.

Ao escolher o método de esterilização por vapor saturado
sob pressão, deve-se

Com a progressiva antecipação do início da puberdade e
o consequente decréscimo na idade da menarca, a capacidade reprodutiva se instala mais cedo, com maior exposição à maternidade precoce, considerada pela OMS como aquela que ocorre antes dos 20 anos. De acordo com
a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, a gravidez na adolescência pode ser efetivamente
prevenida por meio de

(A)

proceder a limpeza da câmara interna da autoclave
com álcool, com intervalo mínimo de 6 meses, a fim
aumentar a meia vida do equipamento.

(B)

dispor os pacotes dos artigos críticos acima de óleos
e pós, a fim de otimizar a esterilização.

(A)

planejamento familiar.

(C)

carregar a autoclave com diversos tipos de material,
de modo a facilitar a penetração do vapor.

(B)

aumento do nível socioeconômico.

(D)

não utilizar 100% da capacidade do aparelho, para
facilitar a circulação do vapor no interior da câmara.

(C)

redução do número de parceiros.

(E)

manter os pacotes quentes sobre superfície fria, a
fim de evitar contaminação.

(D)

incentivo ao trabalho.

(E) aumento do grau de escolaridade.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
56.

A hipertensão arterial é um sinal indicativo preocupante
quando ocorre na gravidez, estando relacionada à doença
denominada
(A)

hipertensão portal.

(B)

tríade de Beck.

(C)

doença hipertensiva específica da gravidez.

(D)

síndrome de Purkinje.

(E)

59.

Atualmente, os serviços de saúde trabalham com a visão
de um novo paradigma, a atenção humanizada. A humanização do nascimento compreende ações desde o prénatal. A equipe responsável pela assistência ao recémnascido (RN) deverá estar habilitada para
(A)

garantir o alojamento conjunto, quando possível, fortalecendo o vínculo afetivo e a aproximação entre a
mãe e o bebê, exceto nas unidades de cuidados intensivos.

(B)

indicar o método Leboyer em todos os tipos de parto, promovendo menor grau de estresse no momento do nascimento.

(C)

assegurar o acesso à fototerapia a todos os RNs em
risco e cuidados especializados ao bebê prematuro.

(D)

manter a austeridade na orientação à mãe e à família, quanto às normas e rotinas, visando à execução
integral da assistência de enfermagem.

(E)

aplicar o método canguru ao RN de baixo peso, por
meio do contato pele a pele, precocemente, entre a
mãe e o bebê, favorecendo maior vínculo afetivo e
estabilidade térmica.

síndrome de Wolf Parkinson White.

_________________________________________________________

57.

A partir de análises de dados das condições em que e
como morrem as mulheres, pode-se avaliar o grau de
desenvolvimento de uma determinada sociedade. Algumas delas são:

I. Precárias condições socioeconômicas.
II. Baixo grau de informação e escolaridade.
III. Dinâmicas familiares em que a violência está presente.

_________________________________________________________

60.

IV. Dificuldades de acesso a serviços de saúde de boa
qualidade.
De acordo com o Ministério da Saúde, dentre as razões do
alto índice de mortalidade materna estão as descritas em
(A)

I, II e III, apenas.

(B)

I, II, III e IV.

(C)

II e III, apenas.

(D)

II e IV, apenas.

(E)

III e IV, apenas.
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Dentre os fatores de deterioração da saúde das mulheres
trabalhadoras do campo, a exposição aos agrotóxicos,
aguda ou crônica, constitui-se em uma das especificidades relacionadas aos agravos de saúde dessa população
rural. Entre os danos mais comuns, incluem
(A)

hipertrofia celular e ocorrência de câncer, em especial da tireoide, e distúrbios do sistema reprodutivo.

(B)

DST/AIDS, tuberculose e hipertensão arterial.

(C)

diabetes insípidus, dermatoses e transtornos mentais.

(D)

hepatite viral, traumas e leucemia.

(E)

diarreias infecciosas, distúrbios do sono e diabetes
mellitus.
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